В обхід Москви

Тиснути на суд марно

Україна готується до
тристоронньої «газової»
зустрічі із РФ, проте активізує
диверсифікацію блакитного
палива, у тому числі через
Польщу та Румунію

Київський апеляційний
суд не задовольнив
скаргу ГПУ щодо наміру
накласти арешт на майно
Вiктора Ющенка

» стор. 9

» стор. 8

Середа, 4 вересня 2019 року

Україна без Міністерства
агрополітики
Чи зможе департамент
у складі Мінекономіки
ефективно впоратися з
агрокомплексом?
» стор. 11
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А президент
— наступний

❙ Малюнок Миколи КАПУСТИ.

Учорашні курси
НБУ:
1 $ = 25,263 грн
1 € = 27,708 грн
1 рос. руб. = 0,379 грн

Верховна Рада
проголосувала
за зняття
недоторканності
з народних
депутатів
» стор.
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ІнФорУМ

«Встановлено, що в період iз 1 квітня 2015 року по 1 липня 2018 року окупаційна влада притягнула
до кримінальної відповідальності за відмову служити 35 осіб. На даний час — уже 59».
Пресслужба Прокуратури АРК

■ «КРИМНАШ»

■ НА ФРОНТІ

Служу
народуокупанту?

Анклав неляканих убивць

Вирок за відмову
від служби
в російській армії
Ірина КИРПА
Жорстоким переслідуванням iз боку
правоохоронних органів обернулося для
мешканців Криму небажання проходити строкову службу в збройних силах
країни-окупанта. Як розповіли у прокуратурі Автономної Республіки Крим,
iз 1 квітня 2015-го по 1 липня 2018-го до
кримінальної відповідальності там притягнули 35 таких осіб.
Лише за минулий період 2019 року
окупанти порушили 20 нових кримінальних справ, а у 17 випадках уже винесено обвинувальний вирок. Найчастіше справа обмежується штрафами за рішеннями судів у розмірі від 18 до 150
тисяч рублів (близько 8-71 тисячi гривень).
Як повідомляє КримSOS, щодо
«ухильників» вживають заходи адміністративного характеру, але, очевидно, пізніше цi заходи будуть значно серйознішими. Це можуть бути примусові роботи на строк до двох років або
арешт до шести місяців, або позбавлення волі на строк до двох років.
Так звана влада Криму регулярно
розміщує в усіх містах i селищах півострова оголошення про кримінальну відповідальність за ухилення від призову
на військову службу в Російській Федерації. Ведуть тотальний військовий облік усіх кримчан призовного віку. Такі
дії РФ на території анексованого Криму
є порушенням Женевської конвенції IV i
Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС), що підтверджується у звітах прокурора МКС.
Пори те, що призов жителів окупованої території до армії держави-окупанта є грубим порушенням міжнародного
права, до збройних сил РФ за роки окупації вже забрали понад 17 тисяч кримчан.
Лише навеснi 2019 року в Криму мобiлiзували 3 тис. 400 осіб (Крим — 2,8 тис.,
Севастополь — 600) у рамках 9-ї призовної кампанії. Фактично на території
анексованого Криму ведуть агресивну та
незаконну пропаганду служби в ЗС РФ.
На думку коментаторів у соціальних мережах iз кримського сегмента, вже на початку навчального року кількість заходів
мілітаристського характеру в кримських
навчальних закладах, дитячих установах
i таборах відпочинку перевищила всі розумні межі.
— Так, усім мозок плюндрують цією
своєю вояччиною, — обурюється житель
Криму Сейдамет Мустафаєв. — Нещодавно шукаємо з племінниками пісню, щоб
поспівати в караоке, я питаю, яку пісню
співати будемо? І в 11-річної дівчинки,
явно вихованої в кримськотатарських
традиціях, як автоматом вистрілюють
лише назви військових пісень... Для мене
це був шок, бо навіть я, дитина з «совка»,
так швидко б їх не знайшов!
Нагадаємо, що навесні нинішнього року Офіс прокурора Міжнародного
кримінального суду отримав зібрані експертами докази незаконного призову
до російської армії кримчан, що є порушенням 4-ї Женевської конвенції. Інформацію про грубі порушення прав людей
у Криму активісти Кримської правозахисної групи збирають, аналізують i розсилають своїм колегам до різних країн
світу. ■

Під акомпанемент обстрілів мирних територій України Росія
паспортизує її окуповане населення
Леонід ШКІЛІНДЕЙ
За даними української
сторони Спільного центру
з контролю та координації
питань припинення вогню
та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК),
бойовики збройних формувань Російської Федерації
та їхні посіпаки активізувались i продовжують обстрілювати населені пункти. Це неприпустимі факти
підлого та підступного порушення режиму припинення вогню.
Упродовж 2 вересня та
першої половини 3 вересня ворожі сили більше
20 разів порушили режим
припинення вогню. Противник обстрілював пози-

ції підрозділів Об’єднаних
сил із забороненої Мінськими угодами зброї — артилерійських систем калібру
122 мм, мінометів калібру
120 мм та 82 мм, а також з
озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів i
стрілецької зброї.
На донецькому напрямку в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»
позиції наших захисників
ворог обстрілював поблизу
населених пунктів Водяне, Гранітне, Лебединське, Новомихайлівка, Талаківка,
Новотроїцьке,
Гнутове, Красногорівка,
Павлопіль. На луганському напрямку в районі від-

повідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник
здійснив обстріли позицій
Об’єднаних сил біля Новотошківського, Новозванівки, Хутора Вільного.
За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу
один військовослужбовець зі складу Об’єднаних
сил загинув, ще один —
отримав поранення. За
даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських
окупаційних військ посилює тиск на військовослужбовців-найманців
з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів зброй-

них формувань Росіїської
Федерації, які ухиляються від оформлення документів на отримання паспортів РФ, погрожуючи
їм звільненням із військової служби. Крім того,
окупанти почали активно
виявляти тих, хто не виконує розпорядження про
здачу паспортів громадян
України з метою покарання та примусового вилучення документів.
Водночас, за інформацією Головного управління
розвідки Міноборони України, російські окупаційні адміністрації, нібито в
рамках т.зв. «паспортизації», скасували обмеження
щодо використання оформлених в Росії документів, у
т.ч. довіреностей на купівлю-продаж рухомого і нерухомого майна на тимчасово окупованій території
у Донецькій i Луганській
областях.
Підрозділи Об’єднаних
сил постійно готові до підступних i провокаційних
дій iз боку російських окупаційних військ. ■

■ ВТРАТИ

Пам’яті кобзаря
У Кременці загинув легендарний
український музикант і виконавець
Василь Жданкін
Світлана МИЧКО
Тернопільська область
Банальна ДТП забрала життя людини, яка довгий час була уособленням
української незалежності
й одним iз символів української культури. Ім’я
Василя Жданкіна — барда, кобзаря і бандуриста
— стало широко відомим у
1989-му, коли він отримав
гран-прі першого фестивалю «Червона рута», на підсумковому концерті якого
вперше виконав публічно майбутній Державний
гімн. На той час це був майже подвиг! У репертуарі самобутнього виконавця —
пісні на вірші Тараса Шевченка, Григорія Сковороди, Богдана Лепкого, Івана
Малковича, інших відо-

мих поетів та свої власні.
Василь Жданкін був глибоко духовною натурою,
тож його творчий шлях і
особисте життя складалося непросто. На піку слави, ставши культовим виконавцем і кумиром багатьох, він раптом припинив концертну діяльність
і повернувся на рідну Кременеччину, щоб працювати ...звичайним столяром і
співати у церковному хорі.
«Я відчув, що потрібно «лікуватися» від тієї слави.
Ця хвороба — страшніша
за будь-який тілесний недуг. Бо тілесна хвороба,
як правило, приносить користь душі — людина має
час подумати про своє життя. А слава затьмарює розум», — так він пояснив в
одному з інтерв’ю своє не-

Марина КРАВЧЕНКО
Полтавська область

■ Є ІДЕЇ!

Згідно з умовами проєкту, старшокласники у віці
14-18 років повинні захистити свої ідеї, спрямовані
на поліпшення навчальних
закладів, і отримати на їх
втілення відповідні кошти.
Про деталі реалізації проєкту розповів голова Полтавської обласної
ради Олександр Біленький. «Днями на базі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Ерудит»
у селі Потоки під Кременчуком пройшов семінартренінг із підготовки проєктів на шкільний дитячий

❙ Василь Жданкін.
сподіване рішення.
Народився
Василь
Жданкін 23 травня 1958го у станиці Гурмай Краснодарського краю на Кубані. Навчався в Українській сільськогосподарській
академії, Львівській консерваторії, закінчив диригентський факультет Рівненського інституту культури, де створив квартет
«Птах». Співав у Волинському народному хорі, Почаївській лаврі, Тернопіль-

Проєктний СТОс
Формується єдиний в Україні
регіональний шкільний
громадський бюджет
проєкт. Із 175 поданих заявок ми відібрали сто. При
відборі кандидатів враховувалися їхня мотивація і
готовність змінювати середовище, в якому вони перебувають. Фахівці громадського бюджету всеукраїнського рівня вчили цих учнів

складати креативні проєкти, проводити відкриті
громадські голосування за
них, обґрунтовувати суми
на їх реалізацію», — зазначив Біленький.
Між іншим, суми на
впровадження учнівських
ідей уже погоджені з від-

ській обласній філармонії.
Працював у Рівненській
обласній філармонії та
львівському театрі-студії
«Не журись!». Гастролював як кобзар і бандурист
у багатьох країнах, серед
яких Канада і США.
Увечері 2 вересня, коли
Василь Жданкін повертався на скутері додому, його
збила легкова машина.
Травми виявилися смертельними... ■

ділами фінансів органів
місцевого самоврядування.
Це сприятиме підвищенню
рівня довіри до процесів самоврядування, інформованості та обізнаності молоді
у сфері формування громадських бюджетів, залучення її до процесів самоврядування.
У разі перемоги проєкту план його реалізації має
бути здійснений у межах
одного року.
Олександр Біленький
зазначив, що затвердженню такої програми сприяв
успішний досвід реалізації
бюджету участі для дорослих, який досить успішно
впроваджується в області
вже третій рік. ■

ІнФорУМ
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■ ПОЗОВИ

«Ми двічі не вмираємо. Ми сущі
раз — і навіки, і на все життя...»

Кум Путіна небачено активізував продажі історичної
розвідки «Справа Василя Стуса»
Оксана СОВА
Лише минулої п’ятниці на сторінці редактора «Історичної правди», а
свого часу — політичного оглядача нашої «УМ» Вахтанга Кіпіані з’явилось
іронічне повідомлення: «Нєкто Медведчук вимагає у судовому порядку
визнати недостовірною фразу з книги «Справа Василя Стуса» — «...юрист
Медведчук боявся КГБ чи просто завжди був циніком і аморальним типом?».
Цей же Медведчук учора в телекамеру
каже, що Стус його «не цікавить». То
чи неправду написано в книзі про циніка і аморального типа?» І понеслось...
Друзі, поціновувачі телепередач, публікацій та книг популярного дослідника України грузинського походження одразу почали робити сотні замовлень на щойно віддрукований тираж,
оскаржений проросійським нардепом
від ОПЗЖ.
Петро КУЧУК
Донецьк
Рятуючись від обстрілів, народ стрімголов утікав у спокійніші краї, кидаючи
напризволяще своїх
домашніх улюбленців. Бездомні собаки швидко дичавіли,
розбігаючись, куди
очі бачать. А бродячі
тварини, як відомо,
часто стають носіями
сказу, і дуже небезпечні як джерело інфікування здорових.
На Донеччині їх розплодилось чимало,
ставши серйозною загрозою для населення. Як повідомила у
соцмережах «міністр
охорони здоров’я»
«ДНР» О. Долгошапка, число покусаних
громадян самопроголошеної республіки
цього року збільшилося вже вдвічі. Ускладнює ситуацію ще й
те, що в місцевих медзакладах не вистачає
вакцини для щеплення від сказу.
Та ще більша загроза інфікуватися
місцевому населенню
не стільки від бродячих собак, як від ту-

■ ЖНИВА-2019

■ ДО РЕЧІ

Медведчук проти Кіпіані
«Твір «як я провів три дні в кінці
літа». З моменту появи позову від громадянина Медведчука В.В. понад тисяча людей вирішила терміново купити
книгу «Справа Василя Стуса», — повідомив Вахтанг уже минулої неділі. — У
зв’язку з чим я ношу, пакую, відправляю, спілкуюсь у месенджерах і телефоном одразу з тисячею небайдужих
читачів. Дякую за слова підтримки, це
надихає. Утворилась черга, але день за
днем ми її будемо зменшувати, надсилаючи замовлені книжки. Тож, не турбуйтесь — книга потрапить у руки кожному, хто хоче знати все про друзів і ворогів Василя Стуса».
Тим часом черга на книгу, попри
висловлений прогноз, протягом кількох діб не лише не зменшилася, а навіть збільшилася. Дехто з передплатників навіть схарапудився, що не впишеться у тираж, — почали слати в
особисті повідомлення Кіпіані пере-

4 вересня 2019 року о 17.00 на Байковому кладовищі біля могили Василя Стуса та
його побратимів Олекси Тихого та Юрія Литвина (ділянка 33) відбудуться меморіальні
літературні читання, присвячені пам’яті Великого Українця, Поета і Громадянина, який
саме цього дня далекого 1985 року відлетів
за межу — впавши на тодішньому полі борні
проти російського окупанта.
Мета акції подвійна:
— вшанування пам’яті Поета і Борця;
— висловлення солідарної підтримки відомому сучасному історикові й дослідникові
життєвого шляху Василя Стуса — Вахтангові
Кіпіані, якого вороги України прагнуть осудити за правду. Запрошуються письменники,
актори, громадські активісти, шанувальники творчості Василя Стуса та інші небайдужі
громадяни.
питування, чи таки зможуть отримати
омріяну книгу найближчим часом.
«Майже 300 книг «Справа Василя
Стуса» сьогодні відправив новою поштою читачам. Друзі, наберіться терпіння. Дехто купує 2, 6, 10 і навіть 20 примірників. Схоже, Медведчук програв
ще до суду...». ■

■ В ОКУПАЦІЇ

Сказитися таки можна
Від воєнних дій на Донбасі разом із людьми
страждає й чимало домашніх котів та собак

❙ Малюнок Івана МИКОЛАЙЧУКА.
тешніх ЗМІ, зокрема телебачення, яке
цілодобово транслює
усі головні телеканали ворожого для України російського ТБ.
Без усіляких перепон
вони розносять сказ
по всіх селах і містах

достославних «ДНР»
і «ЛНР». Особливо надриваються на
своїх ток-шоу такі відомі українофоби, як
Соловйов, Скабєєва,
Шейнін, Норкін, присталий до них Куліков, а за ним і наш

земляк, колаборант
Корнілов, що з усіх
сил вислужується перед російськими хазяями. Є, звичайно,
й інші, які при кожній слушній нагоді не
без задоволення готові мазнути Україну

вонючим дьогтем. Ці
особи значно активніші за скажених собак, бо все, хоч би що
вони сказали, — суцільна брехня, слова
правди не почуєш. А
від їхніх отруйних передач-укусів страждають не одиниці, а багато тисяч довірливих
людей, і вакцини проти цього, на жаль, тут
зовсім немає, покладатися можна винятково на здорову імунну систему.
Узагалі-то, спосіб
заткнути джерело зарази є: за допомогою 120-мм гармати.
Студія та ретрансляційна станція розташовані в межах досяжності української артилерії. Кілька
снарядів вистачило б,
щоб рознести донецьку студію, яка методично отруює душі
місцевого населення.
На жаль, мабуть, командування й артилеристи ЗСУ занадто
коректні, толерантні, бо досі дозволяють
без перешкод лити
грязюку на Україну,
вприскувати отруйний вірус у душі громадян... ■

■ РЕГІОНИ

Символічно, акацієво, мальовничо
Для черкащан відтюнінгували улюблену місцинку обласного парку — Міст кохання
Людмила НІКІТЕНКО
У Черкаському міському парку
«Сосновий бір» після реконструкції
відкрили Міст кохання, якому більше 50 років. Ця аркова споруда зависла над глибоким ровом і з неї відкривається мальовничий краєвид на Дніпро та Кременчуцьке водосховище.
За словами заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара, за
минулі роки Міст кохання опинився
фактично в аварійному стані: старі
соснові дошки згнили, на металевих
елементах з’явилася іржа. Оскільки

місце надзвичайно популярне серед
жителів та гостей Черкас, вирішили провести ремонт, аби прогулянка
містком була безпечною і комфортною.
У Черкаській міській раді розповідають, що під час проведення
ремонтних робіт на Мосту кохання
очистили від іржі та фарби металеві
перила, зняли всі трухляві дошки й
замінили їх на нові — замість соснових постелили акацієві.
Як пояснює керівник комунального підприємства «Дирекція парків» Андрій Куча, акація значно
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надійніша й служитиме довше, а сосна потребує заміни через кожні 3-4
роки.
«Дерев’яне покриття мосту фахівці облаштували цього разу одним шаром. Раніше їх стелили у два. Вдалися до такого кроку, бо дереву потрібне повітря, аби воно «дихало», навіть після того, як уже спиляне й
покладене. Це попереджає передчасне гниття, розповсюдження грибків,
накопичення землі», — зазначає Андрій Іванович.
У нічний час міст, як і раніше, закриватимуть на замок. ■

Дві третини
врожаю —
у коморі
Аграрії України зібрали
зернові та зернобобові
з 10 мільйонів гектарів
Інф. «УМ»
Як повідомила пресслужба Мінагрополітики, станом на початок тижня збирання
зернових та зернобобових культур в Україні
закінчили на площі 10,1 млн га або 66 відсотків до прогнозу. «Намолочено 39,4 млн
тонн зерна при середній врожайності 39,2
ц/га», — йдеться у повідомленні. Зокрема,
зібрано 39,2 млн тонн ранніх зернових та
зернобобових культур із площі 9,96 млн га
(99,9 відсотків); 16,0 тис. тонн гречки з площі 12 тис. га (18 відсотків); 80 тис. тонн проса з 43 тис. га (48 відсотків).
Також на 2 вересня зібрали 780 тисяч
тонн соняшнику з площі 415 тисяч гектарів.
Це сім відсотків до прогнозу при середній
урожайності 18,8 ц/га. На елеваторах уже
й 154 тис. тонн сої з площі 69 тисяч гектарів
— чотири відсотки від належних площ при
середній урожайності 22,4 ц/га. Озимий ріпак під урожай 2020 року посіяно на площі
755 тисяч гектарів, а це 70 відсотків до прогнозу. ■

■ ПРАВО

Неповна
рівність
Мер Геннадій Кернес
вирішив через суд частково
обмежити проведення
параду «ХарківПрайд»
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківський міський голова Геннадій Кернес звернеться до суду з проханням обмежити проведення Маршу рівності, який запланований на неділю, 15 вересня.
Свій намір він пояснив відповіддю на петицію «Заборонити гей-парад», яка була зареєстрована місяць тому на
сайті міськради і вже набрала необхідну для розгляду
кількість голосів. Її автори пишуть, що загалом не проти
одностатевих стосунків, але не потерплять демонстрацію
цієї особливості у публічному просторі.
Готуючи позов, міський голова озвучив і свої претензії до заходу, що традиційно проводиться в місті вже
кілька років поспіль. «Жоден Марш рівності не відбувався спокійно, — написав він на своїй сторінці у соціальних
мережах. — Газові балончики, зіткнення учасників маршу з його противниками, противників із поліцією, травмовані — це обов’язкові атрибути заходу. Я знаю, що
проведенням «ХарківПрайду» стурбовані і силовики —
у прифронтовому регіоні можуть статися під час параду
провокації». Водночас пан Кернес підкреслив, що міськрада не має права забороняти марші такого плану, тому
він проситиме суддів обмежити їх проведення.
Що це означає на практиці, міський голова не уточнив, але його намір уже прокоментувала співорганізаторка прайду Ганна Шаригіна. «Ми вважаємо таку петицію
закликом до порушення права на мирні зібрання для людей за ознакою їхньої сексуальної орієнтації та гендерної
ідентичності, — сказала вона. — А факт реєстрації петиції — порушенням Закону «Про звернення громадян»,
в статті 23-й якого, зокрема, йдеться: «Електронна петиція не може містити пропаганду насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини».
Ганна Шаригіна також повідомила, що організатори «ХарківПрайду» абсолютно відкриті до діалогу, тому
з ними не обов’язково говорити через суд». Але обравши саме таку форму заборони, мер вкотре дав зрозуміти, «що думка громадськості його не цікавить». ■
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ПОЛІТИКА

■ ПАРЛАМЕНТ

А президент — наступний
Верховна Рада проголосувала за зняття недоторканності з народних депутатів
Соломія БОНДАРЕНКО

Із підтримкою президента
та конституційною більшістю
Національним гімном та оплесками
відкрили народні депутати другу сесію
Верховної Ради дев’ятого скликання.
Від самого ранку у стінах парламенту
зареєструвалося 393 народних депутати. До Верховної Ради прибули і президент України Володимир Зеленський,
прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та члени Кабміну.
Найочікуванішим законопроектом
учорашнього дня став проєкт закону
«Про внесення змін до статті 80 Конституції України» щодо недоторканності
народних депутатів України. Проте,
перш ніж перейти до обговорення цього
законопроєкту і проголосувати, з трибуни Верховної Ради виступив президент
Володимир Зеленський. У своїй промові
він нагадав депутатам, що розгляд питання зняття депутатської недоторканності давно назрів і це була одна з передвиборчих обіцянок, з якими вони йшли
на вибори. «Я хочу вкотре розвіяти всі
міфи та всі політичні маніпуляції: у депутатів зберігається індемнітет, вони не
нестимуть відповідальності за політичні рішення, за голосування чи будь-які
політичні та публічні виступи. Мова —
про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності», — підкреслив Зеленський. Президент наголосив, що
якщо депутат збиває людину, або «кришує» видобуток бурштину, або вчиняє
будь-який інший кримінальний злочин, то повинен нести відповідальність.
Водночас Зеленський нагадав, що дехто
з депутатів упродовж кількох днів намагався зірвати голосування: «Думаю,
громадяни здогадаються, хто ці люди,
коли побачать поіменний список голосування: біля їхнiх прізвищ, на жаль,
буде написано «проти», — додав глава
держави.

До чого тут Порошенко?
Представляти законопроєкт до парламенту приїхав представник президента України в Конституційному Суді
України Федір Веніславський. Під час
своєї промови він зазначив, що проект
закону залишає чинною норму, згідно
з якою депутата не можна притягнути
до відповідальності за те, що він пропонує і говорить. «Я хочу вкотре наголосити, що зняття недоторканності — це
не політичне переслідування», — зазначив представник президента в парламенті. Нагадаємо, що напередодні свій позитивний висновок надав Комітет з питань
правової політики.
Урешті, після дискусій, виступів народних обранців Верховна Рада прийняла в цілому закон про зняття депутатської недоторканності, «за» проголосували 373 народнi депутати. Цікаво, що
законопроєкт про зняття недоторканності був зареєстрований у парламенті
ще восьмого скликання п’ятим президентом Петром Порошенком. Таким чином, у статті 80 Конституції залишиться
лише норма про те, що народні депутати
не несуть юридичної відповідальності за
результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за
винятком відповідальності за образу чи
наклеп.

Хто як голосував?
За зняття недоторканності одноголосно проголосували всі члени «Слуги народу», «Батьківщини», «Голосу» та депутатська група «За майбутнє». «Сьогодні
ми обговорюємо скасування депутатської недоторканності як справедливе вирішення питання про те, що всі люди мають бути рівні перед законом. Сьогодні,
коли ситуація в парламенті змінилася в
тому сенсі, що вперше в історії ми маємо

❙ Законопроєкт про імунітет президента України буде внесено на наступному пленарному
❙ тижні Верховної Ради.
❙ Фото unian.ua.
політичну ситуацію, коли одна фракція,
контрольована президентом, за великим
рахунком, одноосібно може робити багато змін у країні, ми все одно проголосували за зняття депутатської недоторканності», — сказав лідер партії «Голос»
Святослав Вакарчук.
У «Європейській Солiдарності» троє
депутатів утрималися, проте більшість
таки голосувала «за». «Фракція «Європейської Солiдарності» підтримала законопроєкт про скасування депутатської недоторканності, оскільки політики
несуть спільну відповідальність, щоб забезпечити незалежність парламенту», —
заявив лідер партії «Європейська Солiдарність», п’ятий президент України
Петро Порошенко. Він зазначив, що ні
йому, ні партії нічого боятися. «Ми діяли в рамках закону, і мета нашого перебування у Верховній Раді lХ скликання
— рух країни до ЄС та НАТО. А це й означає верховенство права i рівність усіх
перед законом!» — наголосив Порошенко.
Нардепи від «Опозиційної платформи — За життя» взагалі не голосували
за проєкт. «Коли ми голосували за цей
законопроєкт у першому читанні, було
зрозуміло, що недоторканність також
буде знято з президента i суддів. І це
був би хороший сигнал для суспільства.
Якщо ж знімати недоторканність тільки з депутатів, то їх можна буде «нагинати». Тому ми й не голосували, адже вважаємо, що необхідно знімати недоторканність з усіх». У свою чергу, перший
віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук заявив про відсутність юридичних
підстав говорити про порушення регламенту при внесенні до парламенту законопроєктів щодо внесення змін до Конституції. «Немає жодних юридичних
підстав вважати, що ми допустили порушення регламенту. Якщо інші особи
так вважають, то в них є повне конституційне право звернутися до Конституційного Суду, і ми й там відстоїмо свою
правову позицію», — наголосив Стефанчук. Він також підкреслив, що питання
щодо скликання комітетів регулюється
як регламентом, так і законом про комітети Верховної Ради. «У статті 48 закону про комітети чітко зазначено, що в
міжсесійний період є можливість зібрати комітети, якщо на цьому наполягають більше третини чи половини членів
цих комітетів. Вони повернулися і провели засідання комітетів. Немає підстав у голів комітетів не скликати їх за-

сідань», — уточнив Стефанчук. Він також висловився щодо черговості сесій.
«Що стосується того, яка це сесія, ще раз
підкреслюю, що, згідно з рішенням Конституційного Суду 2003 року, чітко визначено, що є два види сесій: чергові, або
ординарні, і позачергові. Перша сесія є
черговою сесією, тому що немає іншого. Крім цього, якщо подивитися норми
Конституції, там написано: чергові сесії,
у тому числі перша», — пояснив Стефанчук.

Де імпічмент президенту?
Законопроєкт про імунітет президента України буде внесено на наступному
пленарному тижні Верховної Ради. Про
це журналістам у кулуарах парламенту
розповів перший заступник голови Верховної Ради, представник президента у
парламенті Руслан Стефанчук. «Буквально вже наступного тижня одним із
перших законопроєктiв ми вносимо проєкт про імунітет. Це процедура, яка дає
можливість притягнення до відповідальності президента України», — зазначив
Стефанчук. Окрім цього, Верховна Рада
направила до КСУ президентський законопроєкт №1013 «Про внесення змін до
Конституції України (щодо скасування

адвокатської монополії)». Рішення про
ухвалення в цілому відповідної постанови підтримали 337 народних депутатів.
Як ідеться в пояснювальній записці до
проєкту закону, він має на меті виключити положення статті, згідно з якою
винятково адвокат здійснює представництво іншої особи в суді. «У зв’язку
з цим пропонується вилучити частину
п’ятої статті 131-2 Конституції України, за якою законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в
суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів i
референдумів, у малозначних спорах,
а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які
визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена», — йдеться у пояснювальній записці.

Зеленський подякував депутатам
Після голосування за зняття депутатської недоторканності президент Володимир Зеленський подякував народним
депутатам iз фракції партії «Слуга народу» та інших фракцій, які проголосували «за». Подяку народним обранцям
глава держави висловив у своєму «Фейсбуцi». «Вступаючи на посаду президента, я говорив: наша національна ідея —
об’єднавшись, зробити неможливе. Сьогодні ми отримали підтвердження цьому.
373 голоси за те, що вважалося неможливим понад 20 років, — скасування депутатської недоторканності. Дякую фракції партії «Слуга народу». Дякую також
іншим фракціям, які виконали обіцяне
своїм виборцям. Дякую депутатам від
імені українського народу», — написав
Зеленський. Він зазначив, що «ми отримали парламент, у якому депутати не ховатимуться від закону, і суспільство, в
якому відтепер не буде «касти недоторканних». «Але це лише початок. Ми будуємо нову Україну, не перемикайтеся!»
— закликав президент. ■

■ ПЕРЕДПЛАТА-2019

Інтернет для всіх —
газета для обраних
Поспішіть передплатити
«Україну молоду» на четвертий квартал
«Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi —
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-журналiсти оцiнюють як головну газету держави.
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
Нині триває передплата на «Україну молоду»
на жовтень і наступні місяці 2019 року як за електронною версією Каталогу видань України «Преса поштою», так і за друкованим Каталогом видань України «Преса поштою».
Оформити передплату на жовтень можна до 18 вересня у відділеннях поштового
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пунктах приймання передплати, на сайті УДППЗ
«Укрпошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса»
www.presa.ua.
До наших постiйних читачiв ми традицiйно
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм
родичам, друзям, сусiдам, знайомим.

Передплатна вартiсть
«України молодої»
на 2019 рiк:
на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на два місяці — 125 грн. 24 коп.,
до кінця року — 187 грн. 86 коп.
Передплатний iндекс — 60970
Для органiзацiй, юридичних осiб:
на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на два місяці — 165 грн. 24 коп.,
до кінця року — 247 грн. 86 коп.
Передплатний iндекс — 01555
П’ятничний номер:
на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на два місяці— 46 грн. 22 коп.,
до кінця року — 69 грн. 33 коп.
Передплатний iндекс — 49497
«Укрпошта» додатково
за саму процедуру оформлення передплати бере: на
місяць — 2 грн. 90 коп., на
квартал — 6 грн. 70 коп.

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

СВІТ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 4 ВЕРЕСНЯ 2019

■ ВІДДІЛ КАДРІВ

Місію
виконано
Прем’єр-міністр Грузії
Мамука Бахтадзе подав
у відставку
Ігор ВІТОВИЧ
У понеділок, 2 вересня, прем’єрміністр Грузії Мамука Бахтадзе подав у
відставку, пробувши на посаді трохи більше року. Він заявив, що «виконав свою
місію», повідомляє «Радіо «Свобода».
«Метою та основним мандатом моєї
кандидатури на пост прем’єр-міністра
Грузії у 2018 році було створення та реалізація стратегічної структури розвитку країни, яка забезпечила б досягнення наших державних цілей у найближчі роки і стала б посібником розвитку
країни. Створена, впроваджена стратегічна структура розвитку. І тому я вирішив піти у відставку, тому що вважаю —
на цьому етапі я виконав свою місію», —
повідомив 37-річний Бахтадзе у «Фейсбуці». Він заявив, що лишається членом
«Грузинської мрії» та побажав успіхів
своєму наступнику.
Мамука Бахтадзе, колишній міністр
фінансів, керував урядом Грузії з червня

❙ Призначення прем’єром Гіоргі Гахарії
❙ багато хто вважає «плювком в обличчя
❙ грузинському суспільству».
2018 року. Він був четвертим прем’єрміністром уряду «Грузинської мрії» після
Бідзіни Іванішвілі, Іраклія Гарібашвілі та
Джорджі Квірікашвілі.
Хоча Бахтадзе формально подав у відставку «за власним бажанням», але фактично його «підштовхнули» до такого
кроку. Минулої неділі на засіданні парламентської фракції «Грузинської мрії»
її лідер, мільярдер Бідзіна Іванішвілі заявив, що планує змінити уряд. Про заплановану відставку глави уряду також раніше повідомляли грузинські ЗМІ.
Згідно з грузинською конституцією,
після відставки прем’єра всі міністри перетворюються на виконувачів обов’язків.
Новий склад уряду має бути затверджений упродовж двох тижнів.

Про заплановану відставку глави уряду також раніше повідомляли грузинські
ЗМІ. За їхньою інформацією, новим главою уряду має стати теперішній міністр
внутрішніх справ Георгі Гахарія. Портал
«Ехо Кавказу» також зазначав, що наступником Бахтадзе може стати теперішній віцепрем’єр Мая Цкітішвілі.
У вівторок, 3 вересня, стало відомо,
що рацію все ж мали перші. Кандидатуру
міністра внутрішніх справ Гіоргі Гахарії
подав після одногодинної сесії політичної ради партії «Грузинська мрія» її глава Бідзіна Іванішвілі.
Це дуже суперечливе рішення «Грузинської мрії», оскільки 44-річний Гахарія опинився під вогнем народної критики після червневих протестів у Тбілісі.
Люди були обурені провокативним вчинком депутата Держдуми Росії від КПРФ
Сергія Гаврилова, який усівся в крісло спікера парламенту Грузії. Обурення
зрозуміле, оскільки Гаврилов публічно
підтримує незалежність грузинських регіонів Абхазії та Південної Осетії.
Під час протестів грузинська поліція
діяла занадто брутально — застосовувала
проти людей у ніч із 20 на 21 червня кийки, гумові кулі та сльозогінний газ. 240
учасників протестів отримали поранення,
а понад 300 були затримані поліцією. Тепер представники опозиції вважають, що
ставка на нового прем’єра Гіоргі Гахарію
є «плювком в обличчя грузинському суспільству».
Тим часом, як повідомляють місцеві
ЗМІ, на посаду глави МВС Грузії, дуже
ймовірно, повернеться Іраклій Гарібашвілі, який уже керував цим відомством
кілька років тому. ■

■ НОВИНИ ПЛЮС
16 людей загинули, 119
поранені внаслідок вибуху в
Кабулі
Щонайменше 16 цивільних жителів загинули, ще 119 були поранені внаслідок вибуху в столиці Афганістану Кабулі 2 вересня, відповідальність за який взяло угруповання «Талібан». Напад відбувся того
ж дня, коли спеціальний представник США з мирних переговорів у
Афганістані Залмай Халілзад повідомив, що представники «Талібану»
«в цілому» погодили варіант мирної
угоди зі Сполученими Штатами. За
даними МВС Афганістану, начинений вибухівкою автомобіль пiдiрвали в районі Кабула, де розташовані
офіси іноземних гуманітарних організацій і міжнародних установ.

Кривавий початок шкільного
року в Китаї
Озброєний ножем нападник
увірвався до початкової школи та зарізав восьмеро учнів з одного села
у провінції Хубей на півночі Китаю в
перший день нового навчального року.
Двоє учнів отримали поранення, повідомили у вівторок, 3 вересня, місцеві
ЗМІ з посиланням на інформацію місцевої влади. Поліція затримала 40річного підозрюваного та намагається з’ясувати мотиви дій нападника.

Ураган «Доріан» на Багамах
П’ятеро людей загинули, ще 21
травмований через ураган «Доріан»
на Багамах, повідомив прем’єрміністр Багамських островів Губерт
Мінніс. «Доріан» спричинив повінь,

позривав дахи з будинків i повалив
дерева. Зараз категорія урагану знижена з найвищої, п’ятої, на четверту,
максимальна швидкість вітру становила 209 кілометрів на годину.

«Бацька» закрив кордон «на
замок»
Президент Білорусі Олександр
Лукашенко заявив, що Мінську довелося наглухо закрити кордон з Україною з огляду на потік зброї до Білорусі, повідомило РІА «Новості». Білоруський президент вважає, що потік
зброї — це «найстрашніше» з усього можливого, особливо після того,
як влада країни прийняла українських біженців унаслідок безпорядків
на їхній батьківщині. «Ми були вимушені зі своїми братами, близьки-

ми людьми повністю закрити кордон
наглухо, ще більше, ніж iз Північноатлантичним блоком, який для нас завжди, з давніх часів, був нібито ворогом номер один», — заявив Лукашенко.

У російського винищувача
відпала частина обшивки
Сталося це під час демонстраційного польоту на авіасалоні МАКС2019 у підмосковному Жуковському,
повідомив сайт The Aviationist. Частина обшивки російського винищувача МіГ-35Д покоління 4++ відвалилася з лівого крила літака і впала в полі
неподалiк місцезнаходження фотографів. Попри це, МіГ-35 продовжив
політ, після чого благополучно здійснив посадку.

■ КАТАСТРОФИ

Смертельний круїз
Після пожежі на судні біля берегів
Каліфорнії водолази виявили тіла
25 загиблих
Олег БОРОВСЬКИЙ
Берегова охорона повідомляє, що виявила тіла
25 людей, загиблих внаслідок пожежі на судні у штаті
Каліфорнія, США. Доля ще
дев’яти людей залишається невідомою, повідомляє
«Радіо «Свобода».
Судно, на борту якого
перебували 34 пасажири і
п’ятеро членів екіпажу, загорілося і затонуло за якихось 20 метрів від острова
Санта-Крус. Пожежа на борту судна для дайвінгу «Концепшн» (Conception) почалася 2 вересня, коли воно стояло на якорі біля берегів острова. Пасажири спали у нижніх
каютах. П’ятеро членів екіпажу, які перебували на палубі, врятувалися, стрибнув-

ши у воду, їх підібрало інше
судно, що проходило поруч,
повідомила влада.
Оскільки судно перебувало біля берега, пожежникам
вдалося швидко прибути на
місце, однак гасіння вогню
ускладнював великий запас
пального. Кілька разів, коли
пожежникам, здавалося, вже
вдалося загасити полум’я,
воно розгорялося з новою силою. Окрім того, рятувальну
операцію ускладнював сильний туман біля узбережжя.
Зараз Conception лежить
догори дном на глибині
близько 20 метрів, повідомив
шериф округу Санта-Барбара
Білл Браун. Рятувальники
продовжують пошуки пасажирів. Однак влада вважає,
що шансів знайти живих
практично не залишилося.

❙ Від пожежі врятувався тільки екіпаж.
Судно Conception, на борту якого перебували любителі дайвінгу і морської риболовлі, вирушило в круїз 31
серпня на екскурсію мальовничими місцями і зробило
кілька зупинок біля берегів
острова Санта-Крус.
Сенатор-демократ від Каліфорнії Дайан Файнстайн

закликала провести розслідування трагедії, щоб
з’ясувати, чому члени екіпажу, що перебували на палубі, не підняли тривогу й
не допомогли пасажирам
врятуватися.
Причину пожежі наразі
не встановлено. ■
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■ ЇХНІЙ ВИБІР

Таки є
радість
у програші
Попри успіх
популістів, вибори
на сході Німеччини
стабілізували уряд
Меркель
Олег БОРОВСЬКИЙ
Результати недільних місцевих
виборів у Бранденбурзі та Саксонії,
попри успіх правих популістів, знизили ризик розвалу правлячої у ФРН
коаліції консерваторів і соціал-демократів, робить висновок «Німецька хвиля».
Правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН)
сильно зміцнила свої позиції за підсумками виборів 1 вересня у двох федеральних землях на сході країни.
У Саксонії в порівнянні з голосуванням п’ять років тому, вона потроїла
свій результат, отримавши 27,5 відсотка, у Бранденбурзі — подвоїла,
набравши 23,5 відсотка.
Але й обидві партії, представники яких обіймають посади прем’єрміністрів у цих землях — Християнсько-демократичний союз (ХДС)
у Саксонії та Соціал-демократична
партія Німеччини (СДПН) у Бранденбурзі, — хоча і зазнали серйозних втрат, також задоволені підсумками земельних виборів. Адже могло бути й гірше. І не лише для цих
партій у двох федеральних землях,
а й для центрального уряду Ангели
Меркель загалом.
Передвиборчі опитування у Саксонії і Бранденбурзі обіцяли правим
популістам iще більше — в обох землях у них були реальні шанси вийти на перше місце. Лише на останніх метрах передвиборчих перегонів
християнським демократам у Саксонії і соціал-демократам у Бранденбурзі вдалося вирватися вперед. Але
ж ідеться про партії, які формують
так звану «велику коаліцію» Ангели Меркель. І обидві партії переживають не найкращі часи.
У ХДС iз його новою партійною
головою Аннеґрет Крамп-Карренбауер, яка змінила на цій посаді Меркель у грудні минулого року, тривають суперечки про вибір правильного політичного курсу. А серед
соціал-демократів, які стрімко втрачають свою колишню електоральну
базу, дедалі гучніше чути заклики
вийти з уряду і перейти в опозицію.
Якби ці дві партії, або навіть тільки одна з них, поступилися правим
популістам на недільних земельних
виборах, відцентрові сили могли би
й справді спричинити розвал уряду Меркель. Тепер такий ризик став
трохи меншим.
Рішення про те, чи залишатися в уряді Меркель, чи піти в опозицію «зализувати рани», СДПН буде
ухвалювати на з’їзді у грудні. При
цьому багато що залежатиме від того,
чим закінчаться наприкінці жовтня
вибори ще в одній федеральній землі
на сході Німеччини — Тюрингії.
Що ж стосується земельних
урядів в Саксонії і Бранденбурзі, то
сформувати їх буде тепер, через успіх АдН, досить важко. Рiч у тiм,
що з правими популістами ніхто не
хоче зв’язуватись. Вони залишаються ізольованими, і навіть переговори
про можливу їх участь у правлячій
коаліції всі інші партії виключають.
■
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■ ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ
Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Герой України,
генерал-лейтенант СБУ, кандидат юридичних наук

Для загального уявлення про категорії осіб, які таємно співпрацювали з органами КДБ, про те, що таке робоча й особова справа агента або резидента, терміни,
якими користувалися оперативні працівники, варто дати роз’яснення.
У 1972 році у Вищій школі КДБ ім. Ф.Е. Дзержинського був виданий підручник «Контррозвідувальний словник». Словник і «Положення про агентурний апарат і довірених осіб органів державної безпеки» допоможуть
вам, шановні читачі «УМ», самим дати відповідь на майже гамлетівське
(бути чи не бути?) запитання: так був чи не був Віктор Медведчук агентом КДБ під псевдонімом «Соколовський»?
Для мене вона очевидна — був!

Таємні агенти КДБ
Знайомимося із зазначеними
джерелами.
Особова справа агента — це
справа, в якій концентруються
документи, що містять всі дані
про нього, його батьків, інших
близьких родичів, їхні фото, інформація про результати його перевірки, вербування, роботу з ним
оперативного працівника, атестація результатів роботи агента, подання про нагородження, виписки з наказів про його заохочення,
нагородження, розписки про отримання подарунків, грошових
винагород тощо. До особової справи резидента, крім того, долучався лист обліку агентів, які перебувають у нього на зв’язку.
Робоча справа агента — це
справа, в якій зосереджуються,
реєструються і зберігаються його
агентурні повідомлення, довідки
про зустрічі з ним оперативного
працівника або його начальника,
які ставилися перед агентом завдання, результат їх виконання,
його інструктаж і т. д.
Алфавітна карточка агента
чи резидента — це карточка форми 3, в яку записувалися короткі
біографічні дані агента, його псевдонім, коли і ким завербований,
поставлений на облік, агентом
якого управління (відділу) він є,
номер його особової і робочої справи, відмітки про рух цих справ,
дата здачі справ в архів і номер
архіву (див. фото карточки).
Анкета агента (резидента, інформатора) — це анкета, в якій
оперативний працівник КДБ записував абсолютно всі біографічні відомості про агента і його
близьких родичів, яка долучалася до особової справи агента —
аналогічна особовому листку з обліку кадрів, який є обов’язковим
документом особової справи працівника державної установи. Заповнювати анкету особисто агентом суворо заборонялося (див.
фото анкети).
Коротко про статус «довірених осіб». Згідно з наказом голови
КДБ СРСР від 1 грудня 1960 року
№ 00430 «Про заходи вдосконалення агентурного апарату органів КДБ і покращення роботи
з агентурою, а також довіреними
особами» в ньому вперше було
дане визначення «довірена особа» і його відмінність від агента.
Довірені особи — «це радянські
патріоти, які сигналізують органам КДБ про осіб і факти, які заслуговують вивчення з точки зору
забезпечення державної безпеки,
а також виконують окремі оперативні доручення».
Основні відмінності довіреної
особи від агента — довірена особа
не давала підписку про негласну
співпрацю з органами держбезпеки; псевдонім їй не присвоювали; особову справу на неї не заводили; на централізований облік її
не ставили, а враховували лише
по списку в літерній справі; письмових донесень довірена особа не
складала, за винятком інформації про вчинення злочину.
Оскільки нас більше цікавить
категорія «агент», то на цьому й
акцентуємо увагу.
Агент КДБ — це особа, яка

Хто вони —

❙ Особова анкета агента.
добровільно (або вимушено) погоджувалася виконувати в інтересах Радянської держави таємні доручення органів держбезпеки і брала на себе зобов’язання
зберігати в таємниці факт своєї
співпраці й характер поставлених перед нею доручень. Особа
власноруч, як правило, під диктовку оперативного працівника,
який її вербував, писала підписку (письмове зобов’язання), вказувала в ній у цілях конспірації
вибраний разом iз вербувальником псевдонім, під яким буде надавати письмову інформацію, і
скріпляла підписку своїм підписом і датою її написання.
В ефірі одного з телеканалів,
відповідаючи на запитання, чи
був Медведчук агентом КДБ, нардеп Нестор Шуфрич відповів: «Я
підписку в нього точно не брав».
Зауважу, що вербовка могла
бути зафіксованою не лише тільки підпискою. Вона також могла бути закріплена: отриманням
від агента письмової інформації
за його підписом; розпискою про
отримання грошової або іншої матеріальної винагороди; негласною документацією процесу вербовки, зафіксованою оперативним працівником за допомогою
технічних засобів (наприклад,
аудіозапис, зроблений на диктофон), коли особа дає усну згоду на
таємну співпрацю з КДБ.
У «Положенні про агентурний
апарат...» виділено і дано визначення «цінного» й «особливо цінного» агента. Органи КДБ таких
агентів вербували й використовували для вирішення наступних
основних завдань:
— виявлення, попередження та припинення шпигунських,
терористичних, диверсійних та
інших ворожих акцій розвідок,
підривних ідеологічних центрів
капіталістичних країн і зарубіж-

них антирадянських організацій на території СРСР і проти радянських установ і громадян за
кордоном;
— виявлення, попередження
та припинення підривної діяльності антирадянських елементів
всередині країни;
— забезпечення збереження
державних секретів і військової
таємниці в ЗС СРСР, на особливо
важливих військових об’єктах,
транспорту, зв’язку.

Види агентів
Агент внутрішньокамерний
(«підсадна качка») — це агент,
якого використовували органи
КДБ для оперативної розробки
особи, яка перебувала під вартою. Для внутрішньокамерних
агентів могли бути використані
особи, завербовані з засуджених, а також агенти оперативних відділів органів держбезпеки, яких тимчасово поміщали в
камеру СІЗО.
Агент-бойовик — це агент
органів держбезпеки, який виконував спеціальні завдання з
застосування бойових засобів,
у тому числі для ліквідації осіб,
ухвалених вищим політичним
керівництвом країни. Агентівбойовиків вербували, як правило, з числа радянських патріотів, готових з ідейних мотивів
піти на рішучі дії, пов’язані з ризиком для життя.
Агент закордонний — це
агент, який виконував завдання
за кордоном.
Агент-двійник — це агент,
який співпрацював одночасно з
двома і більше розвідками. Характер відносин агента-двійника
з розвідками міг бути різним. Він
міг діяти тільки в інтересах однієї
розвідки і вводити в оману іншу,
приховуючи від неї зв’язок з першою розвідкою і створюючи ви-

димість чесного співробітництва,
а міг не приховувати свій зв’язок
з іншими розвідками і одночасно
забезпечувати їх інформацією.
Агент-дворушник — це агент,
який, вдаючи, що відданий органам контррозвідки, діяв на користь противника радянських
органів держбезпеки. В органах
КДБ допускали у виняткових випадках використання агентів-дворушників, завербованих iз числа
іноземців чи з учасників антирадянських груп і організацій для
дезінформації противника.
Агент-зафронтовик — це
агент, який виконував розвідувальні, контррозвідувальні,
диверсійні та інші завдання за
лінією фронту, на окупованій ворогом території.
Окрім перерахованих категорій агентів, кагебісти виділяли ще й такі: агент маршрутний,
агент розвідки капіталістичної
держави, спецагент, агент-переправник, агент-провокатор,
агент-радист, агент-зв’язківець,
агент-вербувальник, агент-навідник, агент-нелегал, агент-опізнавач, агент-утримувач конспіративної або явочної квартири.

«Завербували! Та як він міг?»
Для кращого розуміння, як
особа ставала агентом КДБ, розглянемо методику її вербування.
Вербовка агента — це система
агентурно-оперативних заходів,
які здійснювали органи держбезпеки і які були спрямовані на залучення до секретного співробітництва з ними особи, здатної надати їм допомогу у вирішенні
певних завдань. Вербовку могли
проводити як шляхом поступового залучення особи, яку вербували для виконання необхідних завдань, так і шляхом прямої вербувальної пропозиції.
Вербовка (вербування) агента складалася з двох етапів: підготовки до вербування і проведення
вербування. На підготовчому етапі здійснювався підбір кандидатів
на вербування з числа радянських
чи іноземних громадян, здатних
за своїми діловими й особистими
якостями надавати допомогу органам КДБ, а також вивчення кандидатів на вербування, формування основ вербування і підготовку
умов для його проведення.
Вивчення кандидата на вербування передбачало отримання і оцінку даних, що дозволяло зробити висновок про придатність або непридатність підібраної
для вербування особи до агентурної роботи, про основу, на якій
може бути здійснене вербування, і умови для успішної вербовки. Обов’язково з’ясовували можливі перешкоди до залучення даної особи до таємної співпраці з
органами КДБ (душевні і фізичні
недуги, низькі моральні якості,
зловживання алкоголем, наркотиками, зв’язки з жінками «лег-

І як ними ставали...
кої поведінки», балакучість, замкнутість, боягузтво і т. д.).
У процесі вивчення кандидата на вербування оперативні працівники зазвичай встановлювали з ним особистий контакт, який
дозволяв з’ясувати, чи придатний кандидат до агентурної роботи. Особистий контакт iз кандидатом на вербування з числа радянських громадян встановлювали в усіх випадках, коли особисті
якості кандидата вивчали шляхом
залучення його до виконання окремих оперативних доручень. Особистий контакт iз кандидатом на
вербування з числа іноземців на
практиці називався «оперативним контактом» і встановлювався в тих випадках, коли приймали
рішення про вербування іноземця
в формі поступового залучення до
співпраці з органами КДБ.
Оперативні доручення, на виконанні яких вивчали кандидатів
на вербування з числа радянських громадян, мали відповідати
таким вимогам:
1) бути цілеспрямованими,
тобто підібраними так, щоб при
їх виконанні могли проявитися
певні особисті якості кандидата;
2) не розшифровувати перед
кандидатом на вербування важливих оперативних даних і осіб,
що представляли інтерес для
КДБ;
3) бути спрямованим на вирішення питань, що належали
до компетенції КДБ, щоб у кандидата на вербування склалося
правильне уявлення про завдання органів держбезпеки;
4) складатися з урахуванням
реальних можливостей кандидата і виключити його розшифровку в зв’язку з відсутністю у нього спеціальних знань і умінь, бути
конкретними і посильними;
5) викликати у кандидата інтерес до діяльності органів державної безпеки з тим, щоб після
виконання доручень він сам переконався в доцільності й необхідності не епізодичної, а тривалої
співпраці з органами КДБ.

Вербували батогом і пряником
Існувало багато форм і методів
вербування агентів. У всіх випадках основним змістом процесу вербування був ПСИХОЛОГІЧНИЙ
ВПЛИВ на особу, яку вербували
з метою формування у нього мотивів, що спонукали б дати згоду
на надання органам КДБ негласної допомоги і приступити до
практичних дій. Найпоширенішими методами вербовки були
матеріальні та моральні заохочення, гарантії на вступ до вищих навчальних закладів, сприяння в отриманні окремої кімнати в гуртожитку для проживання
(яку потім могли використовувати для таємних зустрічей з аген-
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❙ Алфавітні облікові картки агентів.

агенти КДБ?
том), забезпечення кар’єрного
росту через вступ до лав КПРС,
звільнення від кримінальної відповідальності, виконання особистих прохань, які не суперечили закону і т. д.
Практикувалася і така форма заохочення, як поїздка за кордон у складі різноманітних делегацій, де вони відпочивали, робили покупки і одночасно стежили
за членами делегації.
Зверну увагу на одну вимогу
(що може викликати усмішку),
яка була передбачена п.4.8 «Положення про агентурний апарат...»,
а саме (цитую): «У агентурних донесеннях не допускається дослівний виклад наклепницьких вигадок стосовно керівників КПРС і
Радянського уряду». Як правило,
мались на увазі політичні анекдоти про Леоніда Брежнєва.
Якщо ж кандидат в агенти не
погоджувався бути «стукачем»,
застосовували дієвіші методи вербовки, які давали майже стовідсотковий результат: шантаж, погрози, залякування, різноманітні
провокації. Наприклад, «впертому» кандидату на вербовку оперативні працівники органів КДБ
(або їх агенти) підкидали наркотики, боєприпаси, вогнепальну
зброю (як правило, патрони або
пістолет), валюту, порнографічні
фотографії, журнали, релігійну
літературу, в громадському місці провокували бійку, підставляли «свою повію», робили фотознімки інтимних моментів або
вона писала заяву, що була ним
згвалтована.
Кандидата в агенти затримували на «гарячому», на місці вчинення імітованого «злочину» працівники міліції або дружинники (які, як правило, були
«позаштатними співробітниками КДБ»), його доставляли у відділення міліції, складали протокол, саджали в камеру затриманих, імітували порушення кримінальної справи. Через деякий час
до затриманого з’являвся оперативний працівник КДБ і обіцяв
витягти «бідолаху» з буцегарні,
«уладнати» все з міліцією, якщо
той погодиться підписати підписку про таємну співпрацю, тобто
стати агентом.
Особа, будучи доведеною до
потрібної «психологічної кондиції», як правило, погоджувалася
і заявляла про готовність виконувати завдання КДБ. Новоспеченого агента попереджали, що
у випадку його відмови від співпраці в подальшому або, якщо
він почне гратися в «дурочку»,
то матеріалам про вчинений ним
«злочин» буде дано хід і він опиниться там, де «Макар телят не
пас», а на зоні його «опустять»
по повній програмі і пояснювали
дуже дохідливо, що це таке...
Політичні амністії хрущовської епохи часто давали КДБ зручну можливість проводити нові

вербовки колишніх засуджених.
Їх легше було шантажувати, в
тому числі погрозою новим арештом. За статистикою КДБ УРСР,
наприклад, понад 60% завербованих в Україні агентів в 1956-1957
роках становили в’язні виправнотрудових таборів, які недавно повернулися додому.
При вербовці широко використовували компрометуючі матеріали. Дозволялося вербувати
осіб, які вчинили державні або
інші злочини. При виникненні особливої необхідності і наявності пом’якшуючих обставин
дозволялося вирішити питання
про звільнення агента від кримі-

справі Комуністичної партії і Радянській державі, політично грамотним, мати вольові якості, здібності переконувати людей, здійснювати на них потрібний вплив.
Важливими рисами резидента є душевна теплота, доброзичливість, вміння добиватися глибокого взаєморозуміння з людьми
(п. 3.12 «Положення...»).
На відміну від агента, вербовка резидента здійснювалася при
строгому дотриманні принципу
добровільності і завершувалася
отриманням підписки про негласну співпрацю з органами КДБ (п.
3.12 «Положення...»).
У Радянському Союзі була
категорія громадян, які були захищені від вербовки органами
КДБ. Так, у п.3.15 «Положення...» зазначено: «Членів КПРС і
ВЛКСМ, обраних у партійні і комсомольські комітети (бюро), секретарів партійних і комсомольських організацій, відповідальних
і технічних працівників партійного, комсомольського апаратів,
політичних органів ЗС СРСР, депутатів Верховної Ради СРСР,
Верховних Рад союзних і автономних республік і місцевих Рад
народних депутатів, працівників профспілкових органів, суду
і прокуратури використовувати в
якості агентів, резидентів, утримувачів конспіративних і явочних квартир — не дозволяється».
Заслуговує на увагу висвітлення питання про заохочення і нагородження агентів, резидентів,
довірених осіб за успішне вико-

Якщо кандидат в агенти не погоджувався бути
«стукачем», застосовували дієвіші методи, які давали
майже стовідсотковий результат: шантаж, погрози,
залякування, різноманітні провокації.
нальної відповідальності у встановленому законом порядку.
«Агенту, не залежно від основи його вербовки, притаманною повинна бути вірність
зобов’язанням, даних органам
КДБ»,— наголошено в п.4.12 зазначеного «Положення...».
Вербувати агентів із числа членів і кандидатів у члени
КПРС не дозволяли. Дозвіл на
їх вербовку можна було отримати лише «в необхідних випадках
для вирішення конкретних оперативних завдань» (п.3.5 «Положення...»).
Раз у два роки проводилася
атестація агентів і резидентів,
яка була однією з форм контролю
за роботою агентури. Атестування оформлялося у вигляді характеристики. В ній відображалися
ділові і політичні якості агента,
ставлення його до співпраці з органами держбезпеки, оперативні можливості, основні напрями
використання, результати виконаних завдань і проведених перевірок, його інформованість
про методи і засоби роботи КДБ,
особливості характеру, здібності,
перспективи подальшої роботи з
агентом.
Оперативний працівник вів
робочий зошит, у якому був список його агентів під псевдонімами, з відмітками про намічені зустрічі на явочних квартирах і їхнi
результати.

Резидент — справа добровільна
Резидентів вербували в основному з членів КПРС, здатних за
своїми політичними, моральними, діловими даними і можливостями забезпечувати успішне керівництво групою агентів
або довірених осіб і ефективне їх
використання в інтересах вирішення контррозвідувальних задач. Резидент мав бути відданим

нання оперативних завдань і доручень органів КДБ, яке регламентувалося «Положенням про
агентурний апарат...». Заохочення і нагородження здійснювалися у формі: оголошення подяки в
наказі або усно начальником головного управління, самостійного управління і відділів КДБ
СРСР, головою або колегією КДБ
союзної або автономної республіки, начальником УКДБ краю і області; усної подяки оперативного
працівника або його начальника;
вручення цінних подарунків або
грошових винагород; надання з
додержанням вимог конспірації
допомоги в задоволенні особистих, які не суперечили законам,
прохань і побажань.
За особливі заслуги агентів,
резидентів і довірених осіб представляли до державних нагород.
При цьому вживали заходів до зашифровки співпраці нагороджуваної особи з органами КДБ перед її оточенням. Виписки з наказів, довідки, які відображали
приводи і підстави для заохочення, нагород, подання на державні нагороди, долучалися до особової справи агента, резидента, а
по довірених особах — до літерної
справи.
У випадку втрати годувальника членам їхніх сімей могли призначати за висновком, затвердженим керівництвом КДБ СРСР,
пенсії або дотації до пенсій, отримуваних ними від органів соціального забезпечення.
За успішну агентурну роботу,
особисту участь у вербовці цінних і особливо цінних агентів,
забезпечення високої результативності їхньої роботи, керівників і оперативний склад КДБ нагороджували орденами і медалями СРСР, почесними грамотами
Президії Верховної Ради союзних республік, нагрудним зна-

ком «Почесний працівник держбезпеки», їм достроково присвоювали чергове військове звання або
на одну ступінь вище звання, яке
передбачалося штатною посадою,
преміювали грошима або цінним
подарунком на суму до 1000 карбованців, використовували й інші
форми морального стимулювання і матеріального заохочення.

Бійці ідеологічного фронту
17 липня 1967 року за ініціативою голови КДБ СРСР Юрія
Андропова Політбюро ЦК КПРС
прийняло рішення про утворення у КДБ самостійного 5-го управління «по боротьбі з ідеологічними диверсіями противника». Одним із головних напрямків новоутвореного управління, зокрема,
було «виявлення і припинення
ворожої діяльності антирадянських, націоналістичних і церковно
сектантських елементів, розшук
авторів анонімних антирадянських документів і листівок».
Відповідні управління, відділи, відділення були створенні в
союзних і автономних республіках, а також в обласних, крайових і міських (районних) органах
КДБ, в яких були створені, зокрема, такі структурні підрозділи:
3-й відділ — робота по лінії
студентського обміну, студентів
і викладачів;
4-й відділ — робота по лінії
релігійних організацій, кураторство над церквами;
5-й відділ — розшук авторів
анонімних антирадянських документів і листівок.
У вересні 1973 року інспектор ЦК КПУ Степан Муха постановою ЦК КПУ був направлений
на роботу в КДБ УРСР для посилення боротьби з «ідеологічними
диверсіями», «ворожими антирадянськими елементами» та «українським буржуазним націоналізмом» і був призначений заступником голови КДБ (курирував 5-те управління). З січня 1975
року — 1-й заступник голови, а з
червня 1982 по травень 1987 рік
— голова КДБ УРСР. За досягнуті результати на «ідеологічному фронті» був нагороджений орденами «Знак Пошани» (1977),
Жовтневої Революції (1977), Червоного Прапора (1985).
Заступник начальника 5го управління КДБ УРСР Євген
Марчук був нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (працював в 5-му Управлінні
на посадах старшого оперуповноваженого, заступника начальника відділу і начальника відділу).
За даними Вікіпедії, у студентські
роки був завербований КДБ. Після закінчення в 1963 році Кіровоградського педінституту Марчук був зарахований оперуповноваженим Кіровоградського обласного УКДБ. В радянські часи
дослужився до першого заступника голови КДБ УРСР у званні генерал-майора (1990 р.).
З призначенням Мухи результати роботи КДБ УРСР по
«п’ятій лінії» не забарилися: у
першій половині 1980-х років
«відкриті прояви українського
дисидентства були придушені».
До 1980 року, за підрахунками
відомого дисидента-політв’язня,
правозахисника Василя Овсієнка,
із 41 учасника Української Гельсінської групи (утворена в листопаді 1976 року в Києві, очолював
письменник М. Руденко, до складу входили О. Бердник, П. Григоренко, Л. Лук’яненко, І. Кандиба, М. Маринович, Є. Пронюк
та інші) 39 відбули у в’язницях,
таборах, засланнях і психлікарнях в цілому 550 років. Четверо
— Олекса Тихий, Юрій Литвин,
Валерій Марченко і Василь Стус
— загинули в неволі. Михайло
Мельник вкоротив собі віку на-

7

передодні арешту.
Адвокатом для Литвина і
Стуса КДБ відібрав «свою людину» — Медведчука, якому повністю довіряв у судових розправах над дисидентами. Медведчук
«виправдав високу довіру» катів
з КДБ!
На початку 80-х років, за даними Секретаріату Міжнародної
амністії, кількість політв’язнів
у СРСР становила близько 700
чоловік, серед яких у різний час
українців налічувалося від 25 до
75 %. Дисидентський рух у Радянському Союзі проіснував, як
зазначають історики, з 1965 по
1985 рік. Дослідники підрахували, що в Україні за цей період нараховувалося до тисячі дисидентів, близько 80% з яких становила інтелігенція.
Як бачимо, широкої підтримки у громадян дисидентський рух
не набув, що пояснюється в першу чергу жорстокістю репресивних заходів, запроваджених органами КДБ проти дисидентів і засиллям серед них агентури КДБ.

Резидент Кремля в Україні
На нараді керівного складу
контррозвідки 23 березня 1978
року (рік, в якому Медведчук закінчив юридичний факультет
КДУ ім. Шевченка) голова КДБ
СРСР Андропов приділив підвищену увагу питанню використання агентурного апарату в боротьбу з «антирадянськими і націоналістичними елементами».
Судячи з «прокурорської
ролі» адвоката Медведчука у
сфабрикованих кримінальних
справах проти українських літераторів-дисидентів Юрія Литвина і Василя Стуса, майбутній кум
кадебіста Путіна добре засвоїв настанови головного чекіста СРСР,
отриманих від своїх кураторів з
КДБ УРСР. За даними Вікіпедії,
Віктор Медведчук «від середини
1970 років був співробітником
КДБ СРСР». Якої саме категорії
«співробітник», сподіваюся, уже
зрозуміло всім — АГЕНТ КДБ!
У минулому радянський розвідник і однокурсник Путіна з Інституту КДБ СРСР Юрій Швець
(якого я добре знаю) у липні 2019
року заявив ЗМІ: «Одіозний політик Віктор Медведчук — це агент
КДБ зі студентських часів під
псевдонімом «Соколовський» і
людина, яка отримала нові можливості відтоді, як стала кумом
президента РФ Путіна». «На території України він підміняє собою всі резидентури спецслужб
Росії... Вони Кремлю не потрібні,
поки в Україні є Медведчук. Він
виконує колосальний обсяг агентурної роботи. Це джерело найважливішої політичної інформації про ситуацію в країні. Причому, з огляду на коло його зв’язків,
це найцінніша інформація»,—
підкреслив Швець.
«Медведчук — це агент-вербувальник. Він вербує людей як
агентів Кремля. Судячи з його
майже тріумфального повернення в Україну, в цій справі він домігся великих успіхів. Як він за
останні декілька років проник на
ринок нафтопродуктів України?
Хто його туди пустив і на яких
умовах? Хто йому дав можливість
захопити розкручені телеканали?
Як це сталося, якщо в Україні йде
війна проти агресора, агентом
якого він є? Дайте відповідь на ці
запитання, і ви дізнаєтеся про завербованих Медведчуком агентів.
Нарешті, це важливий канал реалізації активних заходів Кремля, які він транслює через підконтрольні телеканали»,— наголосив професійний розвідник.
Не погодитися з такою характеристикою Медведчука, якого я
знаю майже півстоліття, — просто НЕМОЖЛИВО! ■
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УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 4 ВЕРЕСНЯ 2019

Іван ЛЕОНОВ
Київський апеляційний суд відмовив прокурорам Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури в задоволенні апеляційної скарги на рішення Печерського райсуду столиці від 9
липня, яким було відмовлено в задоволенні клопотання ГПУ про накладення
арешту на майно третього президента
Віктора Ющенка.
Як повідомив «Українi молодiй» в ексклюзивному коментарі адвокат Ющенка Віталій Наум, відповідне рішення суд
ухвалив у понеділок. За його словами,
представники ГПУ оскаржували в апеляційній інстанції рішення слідчогосудді Печерського суду В’ячеслава Підпалого. При цьому паралельно подали
ще одне аналогічне клопотання до суду
першої інстанції про накладення арешту
на майно Ющенка, в задоволені їм також
було відмовлено вже іншим суддею.
«Напередодні апеляційного розгляду ГПУ злила інформацію у ЗМІ про те,
що ГПУ звернулася до Вищої ради правосуддя про притягнення суддів Печерського райсуду до дисциплінарної
відповідальності у зв’язку з тим, що
вони відмовляються задовольняти їхні
клопотання про накладення арешту на
майно Ющенка. Що, у свою чергу, свідчить про неприхований тиск на суддів

■ «У ТІНІ»

ПРАВО
■ СЛОВО ФЕМІДИ

Тиснути на суд марно
Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу ГПУ
щодо наміру накласти арешт на майно Вiктора Ющенка
iз метою задоволення їхньої апеляційної скарги», — наголосив пан Наум.
І додав у коментарі «УМ»: «Київський апеляційний суд не пішов на такий
тиск і відмовив їм у задоволенні апеляції. Відтак це рішення набуває законної
сили».
Наприкінці вересня Київський апеляційний суд має розглянути ще одну
скаргу ГПУ, тепер уже на інше рішення
Печерського суду, яким також відмовлено у клопотанні про накладення арешту
на майно Ющенка.
Нагадаємо, відповідні рішення судді
ухвалили у рамках розслідування кримінального провадження щодо незаконного
відчуження Межигір’я на користь Віктора Януковича. На початку літа ГПУ висунула Віктору Ющенку підозру в розтраті
майна у рамках справи про резиденцію
«Межигір’я», яка була виведена з де-

ржавної власності у 2007 році.
За даними адвоката Віталія Наума,
слідчі ГПУ вважають, що Ющенко у 2002
році вступив у злочинну змову з Януковичем з метою, щоб останній заволодів
«Межигір’ям»! «Ті, хто пам’ятають, які
були баталії між Ющенком і Януковичем у 2004 році, розуміють, яка в цьому
абсурдність», — іронізує захисник.
У 2007 році між Ющенком та Януковичем також був черговий тривалий
політичний конфлікт, який закінчився дочасними виборами парламенту восени 2007 року. Уряд після цього передав резиденцію до статуту держпідприємства «Надра України», яке вивело
«Межигір’я» з державної власності на
користь фіктивної донецької фірми.
Зауважимо, що керівник Управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк протягом літа не прихову-

■ АНТИРЕЙДЕР

«Міні-перемоги» Дубілета

Нове керівництво
ДФС розмірковує, як
запровадити податкові
ініціативи Зеленського

Іван БОЙКО

Іван БОЙКО
Голова Державної податкової служби Сергій Верланов готовий до втілення у життя податкових ініціатив президента Володимира Зеленського. За
його словами, робота із написання законопроекту про одноразове декларування, яке пропонує провести нова
влада, триває, але фінального тексту
законопроекту ще нема.
«Одноразове декларування — це
якщо люди, які щось заробили і не
сплатили з цього податки, задекларують цю суму і сплатять з неї певний
відсоток. Відсотки — питання другорядне. Важливо інше: коли вони
сплатять цю суму, держава їм пробачить кілька речей. По-перше, вона не
притягне їх до фінансової чи кримінальної відповідальності. По-друге,
держава вважатиме ці гроші законними, тобто вони зможуть використовуватися в цивільному обороті»,
— пояснив головний податківець в
інтерв’ю «Економічній правді».
За його словами, для України оптимальний сценарій — із застосуванням поміркованої ставки 9-10%. І додав, що під амністію не підпадатимуть
доходи, пов’язані з тероризмом, набуті від торгівлі зброєю, наркотиками, людьми.
При цьому, на його думку, ставки
податку на доходи фізичних осіб потрібно зменшувати і залишати більше
грошей громадянам. Бо це дасть поштовх споживанню, що стимулюватиме економіку.
Серед іншого, податкова служба
планує перевірити усіх виробників
тютюнових виробів у країні, а особливу увагу приділити фабрикам у Львові
та Жовтих Водах. Пан Верланов зазначив, що особисто перевірить «усі деталі стосовно цих платників із огляду
на повідомлення, які лунають щодо
підроблених акцизних сигаретних марок, виробництва тютюнових виробів
узагалі без марок». ■

вав амбіцій очолити Генпрокуратуру і
намагався закидами на адресу Ющенка
засвідчити свою «винятковість» новій
владі та «заглушити» власні провали в
розслідуванні низки злочинів режиму
Януковича. От тільки Генпрокурором
кілька днів тому став не він, а Руслан
Рябошапка. ■

■ ДО РЕЧІ

Податки
у теорії

У Кабміні заявляють про перші удари по рейдерству
Новопризначений міністр Кабінету
міністрів і радник глави СБУ Дмитро
Дубілет вважає, що вже у перші дні на
посаді домігся перших «невеличких» перемог у боротьбі з рейдерством. За його
словами, «міні-перемогою-1» є те, що у
бізнесменів з’явилася можливість оперативно дізнаватися про зміни в реєстрах і подавати скаргу в Антирейдерську
комісію онлайн.
«Ми домоглися того, що відкриті
дані про юридичних осіб (ЄДР) почали
публікуватися щодня, а не щотижня»,
— написав пан Дубілет на своїй сторінці в Facebook.
За словами урядовця, часто рейдерство виражається в тому, що у компанії
раптом змінилися власники або директори в той час, як реальні власники про
це нічого не знають.
«В Україні є кілька компаній, які
дозволяють безкоштовно відстежувати такі зміни — OpenDataBot, ПриватБанк, YouControl, Liga, Vkursi. І якщо
раніше жертва рейдерства могла дізнатися про несподівані зміни в своїй компанії з запізненням до тижня (за цей час
компанію можуть «віджати» ще більше
— забрати активи, перепродати і т.д.),
то тепер затримка буде до одного дня»,
— пояснив урядовець.
І рекомендує усім власникам бізнесу безкоштовно підписатися на один із
сервісів, перелічених вище, «щоб спати
трохи спокійніше». Мовляв, відтепер
інформування про зміну даних працює
для всіх компаній, а не тільки для тих,
хто підписався. Мовляв, OpenDataBot
тепер розсилає СМС-ки щодо всіх, у
кого відбулися зміни (телефон береться з того ж ЄДР, тому важливо, щоб там
були реальні контакти), а ПриватБанк
— по всіх своїх клієнтах.
Ще одним нововведенням стала можливість подавати скарги в Антирейдерську комісію в електронній
формі через портал державних послуг
iGov.
«Раніше, щоб подати скаргу, вам
потрібно було, по-перше, найняти
юристів, які підготують для вас великий пакет документів (і навіть з цим
половина заявок відхилялася з формальних причин). Більш того, поки ці
документи доходили до комісії через
ланцюжок канцелярій, могло пройти
два тижні», — написав пан Дубілет.

❙ На імені Ющенка дехто з прокурорів
❙ хотів піднятися по кар’єрній драбині.

❙ Дмитро Дубілет оголосив війну рейдерам.
За його словами, форму на iGov майже неможливо заповнити так, щоб її
відхилили за формальними ознаками,
і можна заповнити без юристів. «Більше того, вона надходить у роботу комісії миттєво», — підкреслює міністр
Кабміну.
На його думку, таким чином, якщо в
когось і «віджали» бізнес, то тепер бізнесмени можуть дізнатися про це набагато раніше й оперативно подати скаргу до комісії, яка «майже відразу може
провести засідання і «відкотити» шахрайську оборудку».
Дмитро Дубілет додав, що в уряді
усвідомлюють, що ці заходи допомагають боротися з наслідками рейдерства:
«Ми ж маємо і хочемо добитися того,
щоб рейдерства не було як такого. Слідкуйте за новинами протягом наступного тижня».
Утім, підприємці наразі не настільки поділяють оптимізм міністра, що
й засвідчили у коментарях до його антирейдерського допису. Зокрема, користувач Єгор Доровських вказує, що
в Одесі оточення мера «ігнорить незалежні електронні інструменти IGOV і
EGAP». Ще й створили для підтасовки
голосування і відмивання грошей свої
містечкові «інструменти».
Тоді як Павло Шерманко навів думку друга-бізнесмена: «Якби ви почали

Економічний підрозділ у Національній
поліції ліквідували під час першого засідання уряду в понеділок, і відтепер поліція не
має втручатися в діяльність бізнесу.
Як заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук, від Міністерства внутрішніх справ
надійшов відповідний проєкт. За його словами, це рішення було задекларовано в програмі президента Зеленського, і це «перший
крок, який робить новий уряд».
У свою чергу, глава МВС Арсен Аваков
заявив, що подібні підрозділи мають бути
скасовані і в СБУ, і у Державній фіскальній службі, а на їхній базі має бути створена нова Служба фінансових розслідувань
(СФР), бажано за американським зразком,
коли вона є єдиною в країні у сфері розслідування економічних правопорушень.
«СФР стане аналітичним центром, що залучить кращі кадри з усіх відомств. Створення Служби фінансових розслідувань, яку
МВС України системно ініціювало ще з 2017
року, виходить на практичний рівень. Наразі
алгоритм узгоджено з Міністерством фінансів та затверджено постановою Кабінету
Міністрів», — сказав міністр Аваков.
На його думку, Служба фінансових розслідувань має бути універсальною та займатись усіма економічними злочинами у країні:
«У такого органу має бути дві ключових
зброї: одна — олівець, друга — комп’ютер.
При цьому силові функції у зазначеного
підрозділу мають бути відсутні. Нічого іншого. Досить створювати монстра зі своїм
спецназом, або окремим прослуховуванням,
або зовнішньою розвідкою. Це аналітична
служба».
прибирання з нотаріусів і міністерства
юстиції… Бо де тоді «посадки» так званих «чорних» нотаріусів і прив’язка до
регіональності угод, і контроль ключів
від реєстру? Так званий «відкат назад»
займає роки, а за цей час від підприємства лишаються одні ріжки та можливість перепродажу якомусь колектору-бандиту».
Як раніше повідомляла «УМ», незаконне позбавлення права власності
на майно — чи то бізнес, квартира або
автомобіль — сьогодні є поширеною
практикою в Україні. За допомогою
ключів доступу до реєстрів, оформлених на фіктивних («чорних») державних реєстраторів зловмисники переписують чужу власність на себе або
підставних осіб. У деяких випадках
законним власникам пропонують викупити вкрадене.
Голова Антирейдерського союзу
підприємців України Андрій Семидідько переконаний, що лише публічність
здатна хоча б трохи захистити бізнесменів від нахабних рейдерів. В іншому
випадку — шансів практично немає. ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 4 ВЕРЕСНЯ 2019

ЕКОНОМІКА
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Найбільшим викликом для новопризначеної гілки виконавчої влади в Україні, безумовно, стане розплутування
газового гордіївого вузла, який уже
багато років тримає за горло нашу
державу. Росія із великим нетерпінням чекала на формування нового
українського уряду, щоби спробувати
нав’язати новопризначеним урядовцям
свої умови і правила гри. Як підготувалася до цього завдання нова команда
Кабміну, ми побачимо вже упродовж
кількох наступних тижнів. А наразі ж
Україна демонструє північному сусіду свої домашні заготовки, на кшталт
підписання угод про диверсифікацію
шляхів надходження блакитного палива до нашої держави.

9

■ СЕКТОР ГАЗУ

В обхід Москви
Україна готується до тристоронньої «газової» зустрічі із РФ, проте активізує
диверсифікацію блакитного палива, у тому числі через Польщу та Румунію

У вересні поговоримо...
Напередодні нового опалювального
сезону Україна активізує перемовини
з зарубіжними державами щодо поставок природного газу. На вересень готуються тристоронні перемовини з Російською Федерацією та Євросоюзом. Цікаво, що Брюссель запропонував Києву
і Москві провести перемовини на рівні міністрів із 16 по 22 вересня. Утім
Росія, посилаючись на деякий свій графік, прагне зустрітися раніше, у першій половині нинішнього місяця.
Новий Кабінет Міністрів України активно готується до цих перемовин. Як сподівається новопризначений
прем’єр-міністр Олексій Гончарук, цей
контракт буде довготерміновим. За його
словами, на даний момент відбувається
формування позиції української сторони на майбутньому раунді тристоронніх переговорів, тому про конкретну
лінію на цій зустрічі, що її проводитиме наша делегація, на разі не йдеться.
Раніше повідомляли, що українська сторона на майбутніх переговорах
запропонує Росії транспортувати по 60
млрд кубометрів газу щорічно протягом 10 років. У випадку відмови Росії
на цю пропозицію «Нафтогаз України» запропонує Москві постачати газ
до ЄС на умовах своп, тобто перепродажу російського газу Європі.
Зараз, як відомо, російський газ у
Європу постачається через газотранспортну систему України в рамках контракту, який закінчується 31 грудня
2019 року. Новий контракт на транзит
Україна і Росія досі не уклали. Послуги
транзиту російського газу в ЄС щорічно приносять Україні майже 3 млрд доларів, що становить приблизно 2-3%
від ВВП України.
Росія упродовж останніх років
прагне відмовитися від українського транзиту, споруджуючи газопроводи в обхід України: «Північний потік2» і «Турецький потік». Введення їх в
експлуатацію дозволить російському
«Газпрому» постачати ті ж обсяги газу
в Європу, що і зараз, не використовуючи українські газопроводи.
Утiм про певну частину «домашньої
роботи» перед імовірним підписанням
угоди Гончарук розповів. Ідеться про
необхідність завершити анбандлінг Нафтогазу, тобто поділ компанії і виділення з неї нашої газотранспортної системи, вже упродовж найближчих тижнів.
Як відомо, ця вимога є однією з головних до України з боку Євросоюзу як
необхідна передумова для укладення
нового транзитного контракту. Педалює на цьому аспекті й Російська Федерація, відкладаючи черговий раунд
переговорів про транзит свого газу через українську ГТС із весни цього року,
мотивуючи це зміною влади в Україні.

З Америки — через Польщу
Тим часом Україна разом із нашими
західними партнерами зробила доволі
потужний крок, аби протистояти «газовому тиску» Російської Федерації. Днями разом із представниками Польщі та
США було підписано угоду про співпрацю з метою посилення регіональної безпеки газопостачання.
За повідомленням польських ЗМІ,
уповноважений уряду Польщі у справі
стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наїмський заявив: метою

❙ Через рік-два природний газ ми, ймовірно, отримуватимемо не через російську трубу,
❙ а через польський термінал.
❙ Фото з сайта radiosvoboda.org.
угоди є диверсифікація постачання
газу в Україну, яка в цьому є залежною
від Росії. Така можливість відкриється в момент розбудови терміналу зрідженого газу в Свіноуйсьце та будівництва газопроводу Baltic Pipe, що з’єднає
Польщу з Норвегією.
Відповідно до угоди, вже у 2021
році, Польща зможе постачати Україні
6 млрд. кубометрів газу. Сьогодні ця
цифра не перевищує 1,5 млрд кубометрів газу. «За два роки потужність газопорту в Свіноуйсьце зросте наполовину — до 7,5 млрд кубометрів. Завдяки
цьому з’явиться можливість приймати
зріджений газ зі США, який придбає українська сторона, або Україна може купити газ у польської Нафтогазової компанії», — сказав Наїмський.
За інформацією компанії PGNiG,
на початку листопада в рамках угоди скраплений газ прибуде до польського терміналу імені президента Леха
Качинського у Свіноуйсьце. Цей газ
надійде у польську систему передачі
після регазифікації, звідки він потрапить в Україну через газовий хаб у Германовіце, потім його передадуть компанії «Енергетичні ресурси України»,
яка й підписала контракт із польською
стороною.
Як заявив голова правління PGNiG
Петро Возняк, компанія вже накопичила великі запаси газу за останні
три роки. «У нас є змога закуповувати
скраплений газ на конкурентних умовах у надійних постачальників з усього світу. Ми також зарезервували повну потужність на терміналі в Свіноуйсьце, очікуємо 39 поставок у наступному
році», — наголосив Возняк.
Україні такий шлях диверсифікації, безумовно, вигідний. Адже, за словами секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка, залежність від Росії має не
лише економічні, а й політичні наслідки. «Єдиний вихід — диверсифікувати
постачання. Тому наступним кроком є
можливість доступу до зрідженого газу
з інших країн, насамперед із США», —
сказав Данилюк.
З оптимізмом дивиться на ситуацію
і міністр енергетики США Рік Перрі,
наголошуючи, що США допомагають
Польщі зменшити залежність від російського газу і гарантувати постачання сировини. За його словами, за посередництвом Польщі зріджений газ може допомогти Україні уникнути загрози обмеження постачання російського газу.

Як варіант — Румунія
Як заявив днями на своїй пресконференції новий міністр енергетики і охорони довколишнього середовища Олексій Оржель, Україна вже
найближчим часом вийде на проектне рішення за цим проектом і поставки будуть реалізовані. «Був перший контакт iз представниками адміністрації Трампа. Перший крок
— аналіз, які роботи потрібно провести з української сторони, щоб могли збільшити поставки з терміналу
скрапленого газу в Польщі, а також
диверсифікувати поставки», — сказав міністр.
Серед технічних проблем, які стоять на перешкоді реалізації американо-польського «газового шляху» —
потужність уже існуючих газогонів.
За словами Петра Возняка, сьогодні
найбільшою проблемою є пропускна
здатність газопроводів у Польщі в напрямку Сілезія — Підкарпатське воєводство. «Ми очікуємо, що пропускна здатність цих газопроводів буде
розширена не пізніше 2021 року», —
зазначив він.
Як відомо, імпорт зрідженого природного газу в Польщу динамічно
зростає. Якщо в 2016 році його частка
становила близько 8,5% у всій структурі імпорту, то в 2018 році вона перевищувала вже 20%. Із моменту запуску терміналу в Свіноуйсьце компанія PGNІG уже отримала 70 партій
зрідженого газу із загальним обсягом
в 7,5 млрд кубометрів після регазифікації. Якщо в 2018 році PGNІG прийняла лише одну поставку американського газу, а вже до кінця серпня 2019
року ця кількість зросла до чотирьох.
Крім цього, відбулася одна поставка
за середньостроковим контрактом та
ще одна — за довгостроковим.
Ще один шлях надходження природного газу до України, окрім польського, — через територію сусідньої
Румунії. З 1 січня 2020 року Україна почне імпортувати 1,5 млрд кубометрів газу з цієї країни через територію Молдови, незалежно від обсягу транзиту російського газу територією України. Як вважають у
компанії «Укртрансгаз», відкриття
цього шляху реверсних поставок має
стратегічне значення для України і
Молдови, оскільки диверсифікація
джерел дозволить підвищити «надійність і гарантує безперебійне постачання газу своїм споживачам». ■

■ А ТИМ ЧАСОМ...
Тарифи, екологія
і «кругова економіка»
В Україні планується запровадження податку
на забруднення довкілля, при цьому деякі «шкідливі» для країни податки будуть ліквідовані. Таку
думку висловив міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель, уточнивши, що новий уряд
розглядає питання запровадження податку на забруднення довкілля.
«Приділяємо окрему увагу до податків на екстерналі, тобто це викиди, які шкодять довкіллю.
Ми плануємо запровадити податки на ті елементи,
які ми хочемо зменшити. Ми будемо переглядати логіку податків і прибирати шкідливі податки —
наприклад, податок на працю, який не стимулює
працювати українців. Як показує теорія, саме екологічні податки, на викиди, є найефективнішими,
а тому ця політика буде активно реалізована та опрацьована», — зазначив Оржель, пояснивши, що
об’єднання в одне міністерство питань екології та
енергетики не є випадковим.
«Таку логіку ми заклали для зміни погляду на
питання екології, захисту довкілля та енергетики.
Ми розуміємо, що, зважаючи на ті глобальні тенденції, які є у світі, зокрема тенденції щодо захисту клімату, ми не можемо надалі залишати конфлікт
на рівні міністерств. Ми маємо забезпечити формування політики максимально комплексно. Більше того, невід’ємні елементи: енергетика, екологія,
кінцеве споживання. Тобто ми вирішуємо, які ресурси будуть використовуватися, які надра будуть видобуватися, як ми далі будемо їх транспортувати, як
ми їх будемо використовувати надалі, чи обираємо
ми ще традиційну енергетику, чи дійсно ми рахуємо і зважуємо на те, що ми обираємо», — заявив
міністр. За його словами, серед пріоритетів розвитку для нового уряду стануть відновлювана енергетика, а також акумулюючі потужності та збільшення
власного видобутку.
Одним із першочергових пріоритетів нового уряду стане енергоефективність, яка, за словами Оржеля, на рівні інфраструктури має стати «драйвером
зростання економіки України». Також міністр наголосив: нова структура планує зробити все, щоб громадяни могли собі дозволити платити економічно
обґрунтовані тарифи, а екологічні питання в діяльності міністерства залишаться у пріоритеті.
«Ми будемо взаємодіяти і будувати логіку побудови кругової економіки. Ми будемо займатися проблемами відходів, будемо запроваджувати ефективну ієрархію поводження з відходами», — зазначив
Оржель, наголосивши, що на сьогодні в цій сфері не
вистачає законодавчої бази, над чим, на думку міністра, необхідно ефективно працювати.
«Ми не використовуємо потенціал. У нас видобувається десь 1,2% від запасів. Загальний світовий тренд — десь 4-5%. Це дуже низький рівень,
зважаючи на те, що ми є залежними від імпорту
газу. Найближчим часом будуть законодавчі ініціативи щодо збільшення видобутку газу», — сказав
Оржель.

10

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 4 ВЕРЕСНЯ 2019

Я ВАМ ПИШУ...
■ ГЛАС НАРОДУ

Анатолій ЛЮДВИНСЬКИЙ
Полтава
Варіант відповіді на це запитання
опосередковано дали знані особистості
минувшини. Філософ Григорій Сковорода казав: «Кожному рот дере ложка суха, хто ж є на світі, щоб був без гріха?..» Мудреці дають нам зрозуміти, що
корупція має природне походження,
що вона опирається на хапальний інстинкт і має на меті змазати ложку, аби
не дерло горло. Тому краще зосереджувати увагу не на знищенні явища як затії нереальній, а на методах мінімізації
його негативного впливу у суспільстві.
Один із таких методів — ротація менеджерів... Генералісимусу Суворову приписують таку думку: якщо інтендант
прослужив в одній частині більше півтора року, його можна розстрілювати без
суду і слідства, бо він, безсумнівно, прокрався. У США практикують гуманний
запобіжник — ротацію менеджерів через кожні три роки. Але є законні правила фінансово-економічної діяльності,
які, навпаки, стимулюють корупцію. В
основі їх лежить парадигма про те, що
гроші правлять світом, відсунувши на
другий план розум, глузд, мораль, інші
ознаки, які вирізняють «хомо сапієнса»
від первісної людини. Запанували приказки «Гроші не пахнуть», «Мати багато грошей — не соромно» тощо. Відтак
в одній (а)моральній категорії опинилися базарний наперсточник, ас рулетки і біржовий гравець — усі вони полюють на чужу власність. Різниця лише в
тому, що в перших двох випадках партнер може відмовитись від гри, а в третьому — вкладників грабують, не спитавши
і не попередивши. Така «законна» перекачка власності призвела до дикої ситуації: вісім найбагатших кланів володіють
50,8% світових статків, більшими, ніж
3,6 мільярда бідніших громадян світу.
Це не може не викликати заздрощів в
«обійдених» «колядників». Захланна заздрість формує ланцюг любителів гонитви за лідерами. Стимул вагомий — перспектива вибратися з бідності.
Жертвою змови світових клептоманів
стала молода, недосвідчена й довірлива
держава Україна. Ваучерна приватизація виконала роль насоса, що перекачав
у приватні кишені економічну спадщину, яку отримали від УРСР. Довірливих «совків» купили запевнянням, що,
мовляв, власники у себе не крастимуть.
Правду казали, але не всю: крадуть не
в себе, а в нас — громадян України. У
1991 р. в Україні були потужні виробництва літаків, кораблів, телевізорів та

Втративши голову, за волоссям не плачуть
Чи зможемо змінити ЕГО коня на ЕГО вершника?
іншої електроніки, верстатів, автомобілів, с/г техніки тощо. На виробництвах працювали тисячі кваліфікованих
кадрів, академічна й галузева науки видавали нову технологію і зразки техніки,
виші готували кваліфіковані інтелектуальні кадри. Було що і ким реформувати в економіці й державі загалом. За 25
років від потужної економіки залишилися сльози. Скільки не реформуй купу
сміття, будинку не вийде...
Щоб запрацювали накопичувальна
пенсійна система і(або) страхова медицина, треба створити робочі місця, де б
люди могли заробити на оплату послуг.
Хто розробляв фінансово-економічний
план цих реформ, хто рахував, які (й
скільки) виробництва треба відновити
чи створити нові? Принаймні широкому
загалу про це нічого не відомо. Або куди
ведуть дороги, обіцяні прем’єр-міністром
Гройсманом, які вантажі, скільки й куди
перевозитимуть, аби ці дороги окупилися? Отож реформи по-українськи нагадують сатиричну мініатюру Аркадія Райкіна про погано пошите пальто. Замовника
запитують: до рукавів претензії є? А до
ґудзиків, до кишень? Немає! То чого ж ви
скаржитеся? Усі окремо взяті елементи
гарні, але носити цю річ неможливо — в
підсумку вийшло городнє пугало. Так і
тут: фахівці починають із моделювання,
потім конструктори розробляють деталі,
а модельєр складає ці «пазли» у виріб...
Коли з дому вже нічого стало виносити, щоб прогодуватися, нам нав’язали
кредити МВФ, нібито манну небесну. А
МВФ діє старими й невідворотними лихварськими методами: я тобі дам грошей,
а ти повернеш борг із відсотками. У тебе
нічим повернути борг? Не сумуй — я
дам тобі ще грошей, аби ти зміг повернути борг за борг із відсотками. Зрештою,
настає крах, і лихвар забирає у невдахи
все майно, включаючи землю. Новацією
МВФ є лише те, що він забирає не тільки
те, що вже є, а й те, що буде нажите нащадками боржника.
Як кажуть, втративши голову, за волоссям не плачуть. Реформування профуканої спадщини УРСР не дасть позитивного результату. Модельєр підказує
державницьким політичним діячам, що
треба будувати новий державний Дім на

новому фундаменті, і починати потрібно з моделі (зовнішнього вигляду, генерального проєкту). Ресурси українського краю дозволяють збудувати хмарочос
на заздрість нині успішним країнам. Це
буде цивілізація, в якій правитиме розум, а не гроші, у якій вищою цінністю
є людина і її праця, а гроші виконують
їхню первісну функцію відповідника
вартостей. Роботи вистачить не лише для
тих, хто залишився після руїни, а й для
збільшеної вдвічі-втричі нації. Молодші
будуватимуть Храм, у якому їм жити,
а старші, що накопичили досвід життя
і праці, робитимуть міцний фундамент
на палях: чим глибше сягатимуть палі
— тим надійніше стоятиме Храм. А палі
нашого Храму мають опиратися на протоукраїнську трипільську культуру.
Один політолог в якомусь із телеефірів висловив занепокоєння тим, що є
тенденція будувати легку державу «сьогодні на сьогодні», віддаючи старовинну спадщину чужоземцям, які на нашій
спадщині втілюють у життя свої стратегічні проекти державотворення. Зникає
розуміння того, чому Україна — не Росія,
а Хазарія — не Україна. Легкий підхід
до будівництва нової держави не враховує закони етногенезу, який свідчить, що
одні пішли від кочових мисливців і скотарів, для яких узяти означало вижити,
інші — від осілих землеробів, для яких
вижити — це зробити/виростити.
Можливо, аби недопустити перемоги
Добра, український етнос і розпинають
на жертовному ложі? Щоб перевірити це,
досить порівняти один документ з одним
папірцем. Будапештський меморандум
підписали президент України Л. Кучма, президент РФ Б. Єльцин, прем’єрміністр Великої Британії Дж. Мейджор.
У преамбулі один пункт: Меморандум
набуває чинності з моменту підписання, тобто з 5 грудня 1994 р. Це означало,
що ратифікації парламентами не передбачалося — підписи очільників високих сторін гарантували вірність держав
узятим на себе зобов’язанням. Мінськ2 підписали посол ЄС Хайді Тельявіні,
другий президент-пенсіонер України Л.
Кучма, посол РФ М. Зурабов, ніхто О. Захарченко і ніхто І. Плотницький. Жодної особи, що мала б посадові повнова-

ження представляти державу. Але саме
цей папірець, що від початку не мав ніякої договірної цінності, «стратегічні партнери» змушують виконувати як безальтернативний. Легкий підхід каже, що в
російсько-українській війні винен Путін,
й ігнорується той достеменний факт, що
війна триває понад пів тисячоліття, перемежовуючись гарячими й холодними
фазами. Причина в тому, що Росії бракує
легітимних аргументів для підтвердження своєї суб’єктності як імперії.
Подібна ситуація із наступом Хазарії.
За єврейським календарем, створення
світу датується 5772 роком до н.е., а за
старослов’янським ведичним — 7524
роком до н.е. Виходить, що «богообраний» народ з’явився через 1752 роки після створення світу?! Опонент проявився
наприкінці ХІХ ст.., коли на теренах сучасної України було відкрито трипільську археологічну культуру і першу європейську державу Аратта. Було доведено,
що слов’яни-українці є прямими нащадками стародавньої спадщини. Зло кинулося заперечувати німі, а тому й правдиві
археологічні факти. На жаль, висновки
залежать не лише від фактів, а й від тих,
хто їх відбирає та обробляє.
Та все це маніловщина, доки ми не
позбудемося двох взаємопов’язаних
хвороб, набутих за часів колоніального рабства і які наша не-наша влада консервує та експлуатує. По-перше, це другорядність: йдемо в Європу або будуємо
тут Європу, а не Україну в Україні. Подруге, страх від своєї тіні — націоналізму. Націоналізм є в кожній нації, адже
це її ЕГО (внутрішнє «я»). Усі європейські держави пережили підйом самоусвідомлення свого національного ЕГО,
після чого націоналізм трансформувався у сталий патріотизм. У Європу треба
йти не хворими і бідними, а здоровими
та багатими — тоді це буде союз рівноправних суб’єктів, а не коня і вершника.
Поки що ЕГО коня переважає. Двічі кінь
ставав на дибки (2004, 2014), але кожного разу його загнуздували та повертали в
стійло, і він покірно повертався, бо підкорявся своєму внутрішньому ЕГО. Змінити ЕГО коня на ЕГО УКРАЇНЦЯ — то
важка, але й почесна місія національної
еліти і політичної волі лідерів. ■

■ ВІДЛУННЯ

■ ПОЛІТПАРНАС

Щоб не виглядати,
як дідько з пекла...

Моя
Україно!

Слова однакові — значення різні

Олександр ТКАЧЕНКО
Городище, Черкаська область

Володимир КАЇРА
с. Темрюк, Нікольський район,
Донецька область

Україно, мій краю квітучий,

Шановна редакціє «України молодої»! Вважаю
вашу газету високоінтелектуальною та неупередженою,
тому і передплачую її щорічно. У нас велика сім’я, та кожен знаходить у газеті свою
цікавинку — від передовиці до анекдотів. Мої в’їдливі
діти (а їх у нас із дружиною
шестеро) попрохали мене
звернутися до вас із приводу
ось такого анекдоту: «Позичила подрузі грошей на пластичну операцію — тепер не
знаю, як вона виглядає».
Основне значення слова
«виглядати» — висуватись

із чогось, дивитися кудись.
Наприклад: виглядати з вікна, виглядати сина зі школи. Тому, коли потрібно оцінити чиюсь зовнішність,
уживайте словосполучення
«мати вигляд». Наприклад:
«вона має гарний вигляд»,
а не «вона гарно виглядає».
Адже виглядає Сірко із пасльону. У народній творчості таких прикладів багато: «Виглядає, як дідько з
пекла». Чи класичне Шевченкове: «...А он з-за гаю
виглядає/ Ставок, неначе
полотно...».
В орфографічних словниках є синонім до словосполучення «мати гарний вигляд»: виглядіти, вигляджу,
виглядиш, виглядять тощо.
■

Рідні гори, ліси і поля,
Рідна мова, барвиста, співуча,
По землі українській луна.
Прапор наш — це символ держави —
Спілий колос і неба блакить.
Символ доблесті, честі і слави,
Над країною стяг майорить!
Ми живемо у мирній державі,
Хліб і і сіль ми даруємо всім,
А сини на далеких заставах

Байки про зубожіння населення України розбиваються об інформацію, що наша
країна вийшла на друге місце з авіаперевезень у Східній Європі. Адже кількість
туристів, які хочуть відпочити за кордоном чи просто подорожувати, невпинно
зростає, а вітчизняні авіакомпанії не справляються з цими пасажиропотоками.
Та й українські курорти цьогоріч заповнені на 100 %, а на пляжах просто яблуку
ніде впасти. Проте навряд чи таку оптимістичну картину можна пояснити
позеленінням влади країни.

Бережуть наш і спокій, і дім.
Хай живе й процвіта Україна,
Незалежність нам Доля дала,
Хай же мова луна солов’їна
Й колосяться у полі жита!

СЕЛЯНИ І К°
Аграрна країна, ледь не половину експорту якої стабільно формує продукція
сільського господарства, розчерком владного пера щойно опинилася без профільного міністерства. Добре це чи погано?
Точно несподівано. Рішення про ліквідацію Мінагрополітики та його приєднання до Мінекономрозвитку виявилося неочікуваним для всіх галузевих об’єднань.
Скажімо, ще зранку 29 серпня учасники
Національного дня ферми на Черкащині
в кулуарах жваво обговорювали можливі
кандидатури на пост очільника профільного міністерства, а вже по обіді дізналися, що його приєднують до МЕРТ. «Насторожує, що такий кардинальний крок
здійснено без обговорення із профільними
аграрними асоціаціями, — поділилася занепокоєнням Ганна Лавренюк, віцепрезидент зі зв’язків із громадськістю Асоціації виробників молока. — Впродовж кількох останніх років АВМ констатувала поступове налагодження діалогу та співпраці
із Мінагро, за що окремо вдячні Ользі Трофімцевій і команді Департаменту аграрної політики та сільського господарства.
Наразі судити про результати злиття Мінагро із МЕРТ зарано. Але настільки стрімкі та радикальні рішення не додають впевненості аграріям. Непрогнозованість агрополітики та незрозуміла ситуація зi
стартом обігу сільгоспземель уже мають
істотний негативний вплив».
Андрій Ярмак, економіст інвестиційного департаменту Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО)
ставиться зі стриманим оптимізмом до
спроби проведення реальних реформ і
вітає наявність сильних технократів в
уряді. Але спроба влити Міністерство агрополітики в МЕРТ (на його думку — колишній Держплан iз незрозумілими функціями і завданнями) міжнародного експерта теж здивувала: «Звичайно, потрібно
подивитися, що вони спробують зробити,
але виглядає це не дуже логічно, особливо на тлі того, що АПК — це галузь №1 за
валютним виторгом у країні зараз. Звичайно, круто задекларувати, що ми будемо позбуватися іміджу аграрної держави,
але для цього потрібно не топити агро, а
розвивати інші галузі! Вважаю, що агроміністерство можна було скоротити, але
є безліч функцій, які потрібно додавати,
— зокрема, питання розвитку сільських
територій або того ж ринку сільгоспземлі. Припускаю, що з’явиться безліч проблем iз легалізацією всіх питань регулювання торгівлі аграрною продукцією, і це
може призвести до проблем з експортом.
У нас є визнана багатьма країнами система забезпечення якості і безпеки продукції. Її трансформація займе багато років і
коштуватиме чимало грошей».
У цілому ідея укрупнення центральних органів виконавчої влади стала б корисною, якби усунула дублювання функцій і забезпечила комплексний підхід
до управління, оптимізацію апарату та
ліквідацію застарілих структур та функцій. «Якщо говорити про Мінагрополітики, то простий перелік підрозділів міністерства створює враження, що більшість
з них лише забезпечує діяльність міністерства, — висловив свою думку на сай-

Денна температура повітря у
степу останніми днями стабільно сягає 40°C. У таких умовах
достиглий кавун треба забирати чимшвидше, бо за три-чотири
дні він ризикує запектися у власній оболонці. Але забрати вдається далеко не все: гуртових покупців недостатньо, а вивозити солодку ягоду самотужки може не
кожен виробник. «Чимало власників баштанів нині перейшли на
вирощування тонкокорих сортів
імпортної селекції. Вони й справді солодші та привабливіші для
покупця, ніж відомі ще з часів
СРСР сорти «Астраханський»,
«Мелітопольський», «Княжин»
тощо. Але є й суттєвий недолік:
«новачки» не такі витривалі у
спеку. І якщо їх вчасно не забрати з поля, від 30 до 40% врожаю
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■ ЛІКВІДАЦІЯ

Оксана СИДОРЕНКО

Олена ЯРОШЕНКО

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРРЕДА, 4 ВЕРЕСНЯ 2019

Україна без Міністерства агрополітики
Чи зможе департамент у складі Мінекономіки
ефективно впоратися з агрокомплексом?
ті agrovery.com Анатолій Мірошниченко,
доктор юридичних наук, старший партнер EUCON Legal Group.— Але будь-яка
зміна структури — це загроза дестабілізації управлінського процесу, принаймні
тимчасового зниження ефективності її роботи. Цей ризик можна нівелювати шляхом ретельної підготовки реорганізації,
чого в даному випадку, на жаль, не було.
Насторожує відсутність будь-яких викладок, що саме планується забезпечити реорганізацією, перед прийняттям такого
рішення. Постфактум з’явилася поки що
лише заява нового міністра МЕРТ Тимофія Мілованова, яка пояснює його необхідністю пришвидшити ключові реформи,
такі як приватизація державних підприємств, запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення, детінізація аграрних ринків та земельних відносин, лібералізація трудових відносин,
розширення міжнародних ринків, перезавантаження системи професійного навчання, модернізація підходів до наукових
досліджень та запровадження інновацій
в аграрному секторі. На мій погляд, така
заява поки що не пояснює, чому для реалізації окреслених реформ було необхідне укрупнення. Сподіваюся, Директорат
безпечності та якості харчової продукції,
департаменти аграрної політики та сільського господарства, підтримки фермерства, кооперації та розвитку сільських територій, продовольства, управління технічної політики в АПК мають шанси на те,
щоб бути збереженими».
Михайло Соколов, заступник голови
Всеукраїнської аграрної ради, який балотувався в парламент від «Слуги народу», також неоднозначно оцінює швидку ліквідацію профільного міністерства:
«Здавалося, я особисто і команда ВАР повинні радіти, адже воно швидше заважало, або, як у випадку з розподілом коштів
держпідтримки, ігнорувало і зраджувало
інтереси середнього і малого аграрія. Ми
навіть були змушені судитися з урядом і
Мінагро з цілої низки питань і судимося
досі. З-поміж світлих винятків — робота команди Ольги Трофімцевої з відкриття закордонних ринків і управління нею
міністерством в якості в.о. І все ж я вважаю рішення про його злиття з Мінекономіки стратегічною помилкою. Потрібно не
зливати Мінагро, а докорінно його реформувати. Зробити перезавантаження кадрового складу, переглянути його функції,
скоротивши штат, але якісно посиливши
його грамотними фахівцями. Аграрна галузь дійсно дає великий внесок у ВВП і валютну виручку, а також забезпечує зайнятість і підтримує село. Тому гроші, які
витрачають iз бюджету на утримання Мінагро, при їх правильному використанні
повернулися б сторицею.
Проте рішення прийнято, потрібно ви-

ходити з того, що є, зосередитися на його
позитивних моментах і вичавлювати максимум для розвитку аграрної галузі. Про
які позитиви я говорю? Ну хоча б про те,
що Мінекономіки в цілому більш прогресивна і гнучка структура, а також має
більш широке коло повноважень і відповідальності. Сподіваюся, що нам буде легше домогтися від МЕРТ, ніж від старого
Мінагро, підтримки пропозицій аграріїв,
спрямованих на докорінне реформування
аграрного сектору. Йдеться не тільки про
боротьбу з тінню, а й про дерегуляцію в
питаннях будівництва нових об’єктів, підключення їх до мереж і введення їх в експлуатацію, відкриття українського ринку для нових сортів і гібридів, нових ЗЗР,
нових добрив, нових організаційних форм
господарювання (реформа кооперації), вирішення логістичної кризи і багатьох інших інновацій».
Заступник виконавчого директора Центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський тим часом радить дочекатися інформації про структуру нового міністерства: «Я
вважаю, що в Україні не повинно бути галузевих міністерств. Це не означає, що в державі не повинно бути аграрної політики,
але, якщо ми будуємо компактну та ефективну державу, кількість міністерств та
їх розмір потрібно скорочувати. Якщо реформувати кадастр, передати ОТГ державні землі, приватизувати держпідприємства, реформувати держдопомогу, то роль
держави в агросекторі суттєво зменшується. Отже, й окреме міністерство буде не потрібне». А от Марія Колесник, заступник директора компанії «ПроАгро Груп», висловила протилежну думку: «Ліквідація аграрного міністерства є вкрай помилковим
рішенням. На сьогоднішній день аграрна
галузь у країні є однією з найбільш потужних та тією, що постійно демонструє зростання. Водночас на світових продовольчих
ринках конкуренція є дуже високою, а потрапити на ринки певних країн без довготривалих перемовин на рівні не нижче міністра просто неможливо. Отже, для просування української продукції на ці ринки зусиль
бізнесу буде недостатньо і потрібна значна
підтримка чиновників. З урахуванням того,
що Україна в питанні продовольства є експортно орієнтованою країною, нам постійно треба розширювати свою присутність на
зовнішніх ринках, а це додаткові зусилля
та гроші, які за умов наявності лише департаменту, а не цілого міністерства, будуть
суттєво скорочені. Кількість вимог та обмежень на продовольчому світовому ринку суттєво перевищує всі решту в інших
секторах економіки. Це колосальна робота, яку зусиллями лише частини департаменту МЕРТ виконати вчасно і на високому рівні буде вкрай важко. Служби Мінагро
на місцях щоденно збирали інформацію про
хід збирання врожаю та посівну компанію.

❙ Навколо монументальної будівлі
❙ Мінагрополітики, що в самому центрі
❙ Києва, давно ламають списи десятки
❙ рейдерських об‘єднань. Схоже,
❙ ліквідація міністерства точно полегшить
❙ комусь із них досягнення мети.
Потім все це акумулювалось, і ця інформація надавалась усім зацікавленим учасникам ринку. Ми могли довіряти чи не довіряти прогнозам виробництва від міністерства,
але їх завжди враховували як постачальники ЗЗР при формуванні номенклатури та
обсягів свого імпорту, так і трейдери чи аграрії під час укладання форвардних контрактів. Якщо система буде зламана, то всі
відпрацьовані роками механізми взаємодії
між різними гравцями ринку перестануть
діяти, що може певний час негативно позначитись на конкурентоздатності української продукції на зовнішніх ринках. Думаю,
ми частково втратимо свої позиції в тих перемовинах, які тривають, оскільки міністр
МЕРТ просто фізично не зможе розірватись.
А швидко розібратись у проблемах та потребах усіх галузей одночасно набагато складніше. Це загальмує підписання нових торгових угод між Україною та країнами-партнерами або стане причиною підписання
не дуже вигідних для наших товаровиробників умов під час укладання угод про зону
вільної торгівлі. На тлі послаблення позиції однієї зi сторін зазвичай різко активізуються конкуренти, а отже, ми не лише не отримаємо нові ринки, а й можемо частково
втратити вже наявні».
Іван Фурсенко, заступник голови Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, припускає, що ліквідація потягне за собою поступовий перехід України
до великих агровиробничих підприємств,
а малим та середнім виробником, тим паче
селянином-одноосібником, займатиметься винятково місцева влада за залишковим принципом. «Сподіваюся на сприйняття народними обранцями політики
Європейського Союзу в частині підпорядкування аграрної політики політиці сільського розвитку і того, що в «смарт» Естонії є Міністерство у справах сільського
життя, в Австрії — Міністерство сталого
розвитку і туризму, у Канаді — Міністерство сільського економічного розвитку. І
якщо в Україні не створять нове профільне міністерство, то ці функції покладуть
на Міністерство розвитку громад та територій». ■

■ ПОСУХА

Запечений кавун
Херсонщина може втратити третину
урожаю баштанних через сильну спеку
можна списати у втрати. Хоч як
дивно, але за подібних обставин у
певному виграші будуть не дуже
дбайливі власники баштанів,
котрі не організували прополювання бур’янів. У їхньому затінку достиглий кавун збережеться краще», — каже голова фермерського господарства «Зоря Каховщини» Леонід Кириченко.
Урожай баштанних фермери
готові віддавати задешево, аби
заробити хоч щось. І перекупни-

ки цим охоче скористалися: гуртові ціни впали, повідомляє сайт
Agrovery.сом. «За кілограм кавуна нині дають копійок п’ятдесят,
і то оптовиків зі своїми фурами
ще пошукати треба. Хоч собівартість баштанних — 0,8-0,9 грн/
кг. Виходить, продавати їх селяни приречені собі на збиток», —
зазначає директор сільгосппідприємства у селі Клини Олешківського району Херсонщини
Леонід Сиваков. ■

❙ Пекуче сонце сприяє банкрутству баштанників на Херсонщині.
❙ Фото з сайта khersonci.com.ua.
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■ ЧАС «Т»

Валентина САМЧЕНКО
Прем’єрною виставою сотого театральною сезону в Національному академічному драматичному театрі імені
Івана Франка уже 11 вересня стане «Поминальна молитва» — вистава про великого мрійника і філософа Тев’є з Анатівки, що уперше ходив під зорями Чумацького шляху у творах Шолом-Алейхема. Молочник із коханою Голдою, а
потім і внучкою, якій дадуть її ім’я, усіма п’ятьма доньками і сільською громадою різновірців, що живе у непростий
для України час початку ХХ століття,
повертається на київську сцену через
майже три десятки літ, відколи почав
котити там воза славетний Богдан Ступка у тодішній постановці «Тев’є — Тевель».
Нині у столичному Театрі імені Івана
Франка уточнюють, що тридцять років
тому молодий режисер Дмитро Чирипюк
привіз зі стажування у московському
«Ленкомі» п’єсу Григорія Горіна та музику Михайла Глуза до вистави «Поминальна молитва». Тоді й розпочалася спільна робота Дмитра Чирипюка з художнім
керівником Сергієм Данченком над постановкою «Тев’є-Тевель», прем’єра якої
відбулася 23 грудня 1989 року. Виконавці
головних ролей Богдан Ступка, який незмінно гратиме Тев’є понад два десятки

Філософ
і мрійник
Тев’є
повертається
Богдан Бенюк
перевтілився у
знаменитого анатівського
молочника
років, та Наталія Лотоцька (Голда), а ще
сценограф Данило Лідер у 1993-му були
нагороджені за виставу «Тев’є-Тевель»
Шевченківською премією.
На початку 100-го ювілейного сезону Театру імені Франка вже досвідчені
митці режисер-постановник Дмитро Чирипюк та виконавець ролі Тев’є Богдан
Бенюк вирішили презентувати гляда-

❙ Богдан Бенюк грає у «Поминальній
❙ молитві» Тев’є-Тевеля.
❙ Фото з сайта ft.org.ua.

чам поновлену версію вистави «Тев’єТевель», яка у репертуарі значиться як
«Поминальна молитва». Із 2012 року,
коли відійшов у засвіти Богдан Ступка, з поваги до пам’яті актора, колеги«франківці» взяли тривалу паузу і не поверталися до історії молочара-філософа,
а проводили лише відеопоказ славетної
вистави.
Цікавим є маловідомий факт: нинішній виконавець головної ролі філософамолочара — Богдан Бенюк у виставі
«Тев’є-Тевель» був призначений на цю
роль поруч із Богданом Ступкою. Утім
тоді — у віці «мінус 30 років» — для Богдана Бенюка ближчим виявився образ
Мотла-кравця, в який він з успіхом перевтілювався кілька сезонів поспіль.
Тепер у «Поминальній молитві»
зустрінуться «франківці» різних поколінь. У молочні ріки з гірким досвідом
єврейських погромів і наказу виселення
із села за добу уперше ввійдуть, зокрема, Віталій Ажнов i В’ячеслав Хостікоєв
у ролі Мотла-кравця, Дмитро Ступка —
студентом Перчиком. Вдруге вступатимуть через роки в ту ж саму ріку буття в
Анатівці, виконуючи ті ж самі ролі, Валерій Дудник (Урядник), Олексій Петухов (Ребе), Василь Мазур (Лейзер).
Яким є Богдан Бенюк у ролі Тев’єТевеля? Переконливим, мудрим та
іронічним. ■

■ АФІША

«Буратіно»

Вересень в Опері
Анастасія Шевченко й Людмила
Монастирська — на київській сцені
Національна опера України 1 вересня урочисто відкрила свій
152-й театральний сезон Гала-концертом, в якому зібрані кращі
фрагменти з опер і балетів. І весь репертуар першого осіннього
місяця настільки багатий та різноманітний, що задовольнить уподобання кожного. Першими увазі найвибагливіших глядачів головний театр країни представляють дві перлини української класики
— балет «Лісова пісня» та опера «Запорожець за Дунаєм».
У рамках проєкту «Українські оперні зірки у світі» шанувальників
очікує у вересні зустріч із Людмилою Монастирською в ролі Манон Лєско. Модерну постановку опери «Севільський цирульник»
глядачі упродовж місяця зможуть побачити двічі, з різним складом
виконавців. А балети «За двома зайцями» та «Буратіно» стануть
хорошим приводом посміятися і провести незабутньо час разом
із дітьми у храмі Мельпомени та Терпсихори із назвою Київська
опера.

«Запорожець за Дунаєм»
(4 вересня)
Цьогоріч виповнюється 85
років із того часу, як «Запорожця за Дунаєм» вперше показали на сцені Національної опери. Нині постановка опери йде
у новій сценічній і музичній редакціях, створених головним
режисером театру Анатолієм
Солов’яненком та композитором Мирославом Скориком (музична редакція). Головний художник театру Марія Левитська та її колектив спеціально для
цієї вистави створили понад 250
костюмів і майже 3 тис. квадратних метрів живопису. Крім того,
сценічне дійство збагачене багатьма хореографічними композиціями, які поставила художній керівник балетної трупи театру Аніко Рехвіашвілі.

«Манон Лєско»
(6 вересня)
Це одна з опер Джакомо Пуччіні, на яку чекав блискавичний
гучний успіх, тільки-но вона
з’явилася на сцені. Натхненний
романом абата Прево «Історія
кавалера де Гріє і Манон Лєско»,
композитор створив однойменну оперу про пристрасть, насолоду і докори сумління, яка стала
його творчим тріумфом. Сьогодні
«Манон Лєско» Пуччіні є однією
з найпопулярніших опер у світі.
Рік тому відбувся тріумфальний дебют української оперної
діви Людмили Монастирської у

ролі Манон на київській сцені.
Поповнити свій репертуар цією
партією оперній примадоні порадив головний режисер Національної опери України Анатолій
Солов’яненко. Спеціально для
Людмили Монастирської були
виготовлені ексклюзивні костюми в стилі Франції XVIII століття, які створила для неї головний художник театру Марія
Левитська.

«Севільський цирульник»
(7 та 21 вересня)
Опері «Севільський цирульник» Джоаккіно Россіні — понад
200 років. Але сюжет за мотивами однойменної комедії Бомарше, так вдало покладений композитором на музику, продовжує
свою тріумфальну ходу театральними сценами, часто — в сучасних інтерпретаціях.
Головний
режисер
Національної опери Анатолій
Солов’яненко наприкінці минулого сезону представив своє прочитання комічної опери, сповненої кумедними пригодами, інтригами та емоціями, витонченої
й темпераментної музики, перенісши головних героїв у інший
час. Крім того, кожен черговий
показ новаторської постановки
«Севільського цирульника» на
сцені Національної опери України дає можливість глядачеві
познайомитися з різним складом солістів і відкрити нові грані
їх артистизму.

❙ Анастасія Шевченко у балеті «Дама з камеліями».

(22 вересня)
Минулого року для юних
глядачів репертуар Національної опери було розширено завдяки відновленню балету «Буратіно». Забута більш ніж на
десятиліття казка про пригоди
добре знайомого дерев’яного
пустуна з тріумфом повернулася в репертуар. І вже припала до душі новому поколінню
юних театралів, а також їхнім
бабусям та дідусям.
«У нашій історії зло перемагається не шляхом розплати, а
завдяки чарівним перетворенням», — резюмує Віктор Литвинов.

«Набукко»

❙ «Буратіно».
«За двома зайцями»

«Дама з камеліями»

(10 вересня)
Творчий тандем композитора
Юрія Шевченка та балетмейстера Віктора Литвинова подарував шанувальникам хореографічного мистецтва, як дорослим, так і дітворі, два чудових
видовищних балети — «За двома зайцями» та «Буратіно».
Знайомий сюжет комедії
«За двома зайцями» настільки
гармонійно вписався в балетну виставу, що здобув не тільки визнання серед глядачів, а й
став своєрідною візиткою Києва. Історія про невдаху київського цирульника, розказана
мовою танцю в оригінальному музичному обрамленні, не
лише не втратила комічності,
а навпаки, дозволила обіграти
кожен персонаж ще яскравіше. Крім того, спеціально для
цієї постановки були створені
оригінальні костюми, серед
яких немає двох однакових (художник по костюмах — Ганна
Іпатьєва), а унікальні декорації кардинально відрізняються від традиційних балетних
(сценографія — Сергій Маслобойщиков).

(17 вересня)
Хореографію балету «Дама з
камеліями» здійснила художній
керівник балетної трупи театру Аніко Рехвіашвілі, написавши лібрето разом із диригентомпостановником Олексієм Бакланом, який також працював і над
музичною композицією твору.
Говорячи про виконавців головних партій, Аніко Рехвіашвілі ділиться такими думками: «Нинішню балетну молодь
відрізняє не штучний романтизм. Я рада, що в театр прийшло
таке покоління — це як ренесанс,
оновлення. — І продовжує, кажучи вже безпосередньо про «Даму
з камеліями» і про виконавицю
головної партії Анастасію Шевченко: — Настя каже, що, коли
танцює Даму, весь час плаче. Не
може впоратися зі своїми емоціями, хоча не розуміє, чому так.
Уявляєте, наскільки глибоке проникнення в образ, у характер героїні, співпереживання її історії!
З Настею відбувається під час танцю щось дивовижне, і це важливо. Саме такі балерини — майбутнє українського балету, я переконана в цьому».

(29 вересня)
Опера «Набукко», світова прем’єра якої відбулася 9
березня 1842 -го, пройшла на
сцені Ла Скала 57 разів при
переповненому залі, що було
нечувано. Цей твір зробив
Дж. Верді не просто знаменитим, а першим композитором
Італії.
Так сталося, що вперше
«Набукко» на сцені Національної опери України була
поставлена майже через півтора століття після її написання
— прем’єра відбулася 15 травня 1993-го. Ця опера була окрасою репертуару майже півтора десятиліття. Із «Набукко»
київська трупа багато й успішно гастролювала за кордоном.
Утім, через те, що виконавці головних партій пішли зі сцени, а саме «на них», власне, і робилася попередня постановка,
опера, на жаль, передчасно припинила своє сценічне життя.
Тому за нове прочитання драматичного сюжету і надзвичайно
потужного музичного матеріалу взявся головний режисер театру Анатолій Солов’яненко разом із головним диригентом театру Миколою Дядюрою. Крім
того, лави солістів Національної опери поповнилися новим
поколінням молодих талановитих співаків. Прем’єра відбулася в березні 2016 року, і з того
часу оперу, як і півтора століття тому, супроводжує незмінний успіх.
За матеріалами пресслужби
Національного академічного
театру опери та балету України імені Тараса Шевченка.
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■ АНІМАЦІЯ

Софія РОЗУМЕНКО

Нещодавно відшумів традиційний, а цьогоріч — уже ювілейний десятий Одеський
міжнародний кінофестиваль, на якому було представлено цілу низку яскравих як
кіно-, так і анімаційних стрічок. Однією з таких приємних несподіванок-відкриттів
стало представлення студією анімації «Червоний собака» нового тизера українського повнометражного мальованого анімаційного фільму «Віктор робот», який свого
часу став переможцем восьмого конкурсного відбору Держкіно.
Прем’єра стрічки запланована на 2020 рік, тож наразі триває активний процес роботи над фільмом. Над його створенням працює команда під керівництвом режисера
Анатолія Лавренішина. Фільм розповідає історію пересічного робота-дезертира та
маленької дівчинки, які вирушають у захоплюючі пригоди, аби знайти її дідуся у
зламаному механічному світі: парочка зустрічає на своєму шляху перепони та одіозних персонажів, деякі з них говорять та співають голосами Dakh Daughters та Марка
Галаневича («Даха Браха»).
Про перипетії створення нового українського мультфільму «Україна молода» попросила розповісти режисера цієї незвичайної анімаційної стрічки.

Коли навіть робот
— дезертир
У новому мультфільмі говоритимуть і співатимуть голосами
Dakh Daughters та Марка Галаневича з «Даха Браха»

Головний герой — робот
■ Пане Анатолію, чим можете зацікавити глядача до перегляду «Віктора робота»?
— У першу чергу, особисто мене зацікавила ця ідея тим, що це — фантастика, тож хотілося зробити посил про
щасливе майбутнє: люди можуть досягнути чогось набагато світлішого і кращого ніж те, що маємо сьогодні. Ця історія
розповідає про дитину з майбутнього,
яка отримала життєвий досвід.
■ Але ж головний герой робот!..
— Так, це така підмінка: ми слідкуємо за роботом, але саме емоційно історію
отримуємо від дівчинки.
■ Він розрахований лише на дітей чи
до дорослих теж є посил?
— Сподіваюся, що дорослим сподобається, тому що ми від початку хотіли робити сімейне кіно. Щоб дітям була
цікава історія й батьки могли побачити
якийсь свій паралельний зміст.
■ Як виникла ідея й хто її автор?
— На початку це був мій задум, і
з’явився він із випадково підслуханої
фрази у кафе, що всі, абсолютно всі довкола — роботи. У період, коли я закінчив інститут, уже розумів, що короткі
метри можу робити сам, мені для цього не потрібні студії та продюсери. Але
зловив себе на думці, що було б цікавіше створювати саме повні метри. Тож
почав думати, як втілити задум у життя.
На своє щастя, волею долі зустрів сценаристку Анастасію Добровольську, й вона
мене запитала: чи дійсно я хочу робити
мультики. Я відповів, що хочу. І ми почали обмінюватись ідеями. Тоді «Віктор» і став нашим «дитятком» (Сміється).
■ Наскільки багато часу потрібно для
втілення повнометражного анімаційного фільму?
— Загалом, виробництво можна втілити за два-три роки. Але у це виробництво потрібно увійти повністю готовим —
зі сценарієм, із персонажами, з командою. У нашому випадку — це майже дванадцять років. Із них три останні роки
я займаюсь як режисер лише цим фільмом, ми працюємо зі студією «Червоний
собака».
Повнометражне кіно дуже заморочливе у плані організації виробництва, людей, адже треба зібрати кого потрібно, щоб зрештою все зійшлося відповідно до дедлайнів. Робота над кіно у
нас уже закінчується — плануємо у вересні цього року зібрати весь матеріал і нарешті таки здати його в Держкіно, а далі
— у прокат.

Майже сотня людей створює
«Віктора»
■ Наскільки велика команда потрібна для втілення повнометражного анімаційного фільму?
— Зараз над «Віктором роботом» на
студії «Червоний собака» працює близько… сорока художників-аніматорів, ті,
хто промальовують, заливають, роблять
3D, потім збирають все в один файл, також ще на відстані працює творча група: сценарист, композитор, звукорежисер, редактори. У результаті — близько
ста людей бере участь у створенні цього
фільму.
■ Дотримуєтесь канонів класичної
анімації?
— У нас більш авторська технологія,
2D з перекладкою. Я не дуже люблю 3D,
і весь мій попередній досвід привів до
того, що 3D — це не зовсім моя стезя.
■ Але без фінансування проєкт був би

❙ Режисер Анатолій Лавренішин.
❙ Фото з сайта cutinsight.com
❙ Героїня мультфільму «Віктор робот».
«мертвим». Де знаходите гроші?
— Я шість років намагався знайти фінансування, звертався до різних структур. Та перше, де дали гроші (це відбулося внаслідок відкритого конкурсу) —
було Держкіно. За що я їм дуже вдячний, адже це вже другий мій проєкт. До
цього був короткий метр «Крамниця співочих пташок».
■ Чи відчували цензуру з боку Держкіно?
— Я не відчував жодної цензури, окрім самоцензури. Раніше я багато займався рекламою — і там дійсно замовник дуже втручається у процес. Тут інша
ситуація — концепція з будування культури не допускає втручання, якщо держава дійсно хоче розбудовувати культуру.
■ У новому тизері «Віктора робота»
співають Dakh Dаughters. Чому саме
вони і як вони співзвучні з цим фільмом?
— Співзвучні вони прекрасно, мені
дуже сподобалось, як вони це співали. До речі, з Танею Гаврилюк, солісткою Dakh Dаughters ми працювали ще
на «Крамниці співочих пташок». А тут
виникло питання, хто б озвучив усіх роботів, і Dakh Dаughters одразу ж спали
на думку, адже хто ж іще це так чудово
зробить, як не вони. Це було дуже велике задоволення — з ними співпрацювати.
■ Уже не секрет, що самого деструктивного героя озвучує Марко Галаневич
із гурту «Даха Браха».
— Так, це удача. Дякуючи Антону
Байбакову, нашому композитору, який
знає музичну богему. Мене вразило, що
Марко дуже пластичний, він міг робити
з голосом усе, що захоче, як справжній
актор. Бо мене лякало, що зараз прийде
якась людина з «Даха Браха» і буде мені
співати лише «Даху Браху». Але виявилось, що Марко зовсім не такий, він відкритий, і це мене в першу чергу в ньому
підкупило. До речі, на початку ми довго
не знали, що робити з цим негативним
персонажем, щоб він не був таким картонним, хотілося вдихнути в нього життя. І вирішили погратися, що це цабе —
така напівзламана іграшка. У якісь мо-

менти він страшний, у якісь, навпаки,
стає божевільним, метушливим і смішним. Марко це зрозумів і чудово втілив.
■ Перед тим як узятись за повний
метр, ви працювали над короткометражками. Я була вражена, коли побачила вперше анімаційний фільм «Крамниця співочих пташок». Він мав великий
успіх та визнання вітчизняних і міжнародних фестивалів. У чому його особливість та який посил до глядача?
— Це була дуже експериментальна річ, тому що хотілось знайти якусь
нову технологію в анімації, щоб були
відзняті реальні люди, але замість їхніх людських голів були приєднані пташині голови, а у пташок, навпаки, були
обличчя людей. І в цьому я вбачав особливий сенс, тому що там люди їдять пташок, а пташки тікають від людей. А посил був — зробити фантастику. Це про
людство, яке досягло свого мурашиного перфекту, далі немає куди розвиватися, і що людям робити в цій ситуації? І у
мене була історія про те, як людина втекла від цього мурашника і стала абсолютно вільною.

На студії «Червоний собака»
працюють найкращі
■ Наскільки глядачі готові йти на
кіно, яке заставляє думати?
— Певні глядачі цього потребують.
Я точно знаю, що дуже багато людей хочуть не просто провести півтори години в
кінотеатрі, щоб поїсти, погігікати й піти
додому ні з чим, адже у них є інтелектуальна потреба. Але тут питання, як донести до них, що є такий фільм, тому що
в сучасному хаосі інформації, який агресивно щось розповідає з усіх боків, дотягтись до людини — це завдання фантазії, навіть якщо маєш усі інструменти.
■ Для створення анімаційного фільму, як ви казали, потрібна досить велика кількість людей. Яка ситуація зараз із аніматорами в Україні? Що це за
люди, які створюють мультфільми?
— Ще з інституту пам’ятаю тезу про
те, що українські оператори й українські аніматори — це найякісніше, що є
в українській кіноіндустрії, багато з
них виїжджають до Голлівуду, в Європу. Українці швидко освоюють технічні професії. Наприклад, ми зараз роби-

мо повнометражне кіно, у нас на студії
«Червоний собака» працюють найкращі аніматори, які є нашим професійним
центром, та в цей центр увійшло багато
людей, які прийшли на студію, не маючи ніякого досвіду і за пів року освоїли
на стажуванні у більш досвідчених аніматорів це мистецтво. Потім такі люди
йдуть в комп’ютерні ігри, рекламу або
виїжджають за кордон.
■ Що потрібно для розвитку української анімації й щоб таланти її не полишали?
— У першу чергу, це стабільне фінансування. Але, звичайно ж, державне фінансування — не панацея. Хоча,
після того, як ми отримали бюджет на
наш фільм, я як режисер відчуваю повну відповідальність за те, що це має бути
якщо не блокбастер, то хоча б якісне та
цікаве кіно. Це ми й намагаємося зробити за допомогою усіх спеціалістів, які є
на студії. Хочеться, щоб з’явилось конкурентне середовище для комерційної
повнометражної української анімації,
щоб вона вийшла у світовий прокат, і
тоді з’явиться можливість залучати набагато більше людей.
■ Що вас надихає у творчості й що б
ви порадили нашим читачам подивитися?
— Починаючи з «Острова собак», я
передивився усі фільми режисера Вес
Андерсона, й мене надзвичайно вразив розвиток самої думки людини, його
прийоми, що повторюються із фільму в
фільм. Видно, що у свої стрічки режисер, розповідаючи історії, вкладає якусь
частинку себе.
Із радянських фільмів, у рамках «Віктора робота», найулюбленіший — «Таємниця третьої планети». Це фантастика,
яку ти чекав у дитинстві кожні вихідні
по телебаченню. Також із улюблених —
лялькова анімація про домовичка Кузю.
Із наших українських — «Острів скарбів». Пам’ятаю, це був такий спалах,
зрив мозку. Звичайно ж, про козаків. Це
все дуже улюблене та близьке. Загалом,
ми з дружиною намагаємося показувати дітям різні повнометражні анімаційні фільми, які нам подобаються, — вони
передивились всі фільми режисера Хаяо
Міядзакі, французькі дитячі анімаційні
фільми, в які ти і сам, будучи дорослим,
закохуєшся. ■

14

СМАЧНЕ ЖИТТЯ

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 4 ВЕРЕСНЯ 2019

■ ДИТЯЧА КУХНЯ

Апетитні уроки
Чим смачним нагодувати школярика
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Школа — поняття дуже багатогранне:
для дітей це — нові знання, підручники, зошити і дошка, а для батьків — як
забезпечити дитину всім, щоб ті знання
отримувала з натхненням. Їжа — чи не
найголовніша складова цього непростого, та все ж приємного дійства, бо
вчитися завжди добре. Наразі мамам,
як швидко, смачно і корисно нагодувати дитину, дає поради Тетяна Ситниченко з Київщини — мама двох донечок:
Євангеліни та Анастасії. Пані Тетяна,
фаховий кулінар, залюбки ділиться
своїми рецептами із шанувальниками
смачної їжі. Каже, що їжа — це не лише
набір продуктів, приготовлених за певним рецептом, а ціле чарівне родинне
дійство, це, якщо хочете, — зв’язок
поколінь. «Для мене важливо, — каже
вона, — особливо на свята дотримуватися кулінарних традицій. Як це на Великдень не спекти паску, яку пекла моя
бабуся? Та й не лише на великі свята
робити сніданок, обід чи вечерю такими, що надовго запам’ятовуються. У
будні також треба смачно готувати, бо з
таких маленьких приємних миттєвостей
складається день. Особливо важливо
це відчувати дітям, а надто — у шкільний період. Харчування може організувати дитину, стимулювати, додати сил і
натхнення».

❙ Єва та пиріг для тата.

❙ Тетяна Ситниченко зі старшою донькою.

Шкільні неділі
Так, не дивуйтеся, ми почнемо з
вихідних, бо на вихідні можна готувати разом iз дітьми. Тетяна Ситниченко пече разом з дівчатками пироги, і
це в їхній родині вже стало гарною
традицією. У кого синочки — також можна їх залучати, бо хто краще полускає горіхи, почистить яблука, сливи чи персики, подрібнить
їх акуратними пластерками чи кубиками? Скажіть їм це, і бажання допомогти мамі на кухні стане постійним,
знаю з власного досвіду. Іншими словами, делегуйте повноваження, бачите, як серйозно можна підійти до звичного кулінарного дійства?!

❙ Гарбузові млинці .
градусів пів години.
Отакі смачні вихідні в
родині!
А в будні дні мама готує дівчаткам — школярочці Насті та
трирічній Єві — не менш смачні
страви.

Терті пироги для тата
Так вирішила маленька Єва, і мама
Таня погодилася. Хоча пиріг у них
вдався таким, що не лише татові, а ще
й сусідам вистачило: великий, пишний і неймовірно запашний! Отож підключаймо малечу до процесу й печімо!
Тісто готується, як на будь-який
тертий пиріг. Щоб спекти його великим (татусі, звiсно, їдять більше), треба 3,5 склянки борошна висипати в
миску і додати відразу пакетик розпушувача для тіста. Потерти туди ж пачку вершкового масла з холодильника. До речі, щоб добре масло терлося,
якщо не знаєте, його слід періодично
«вмочати» в борошно. Далі вимісити
масло з борошном до однорідної маси,
додати склянку цукру, трохи менш як
0,5 чайної ложки солі, перемішати і
зробити заглиблення всередині тіста.
Додати туди 2 яйця, 2–3 столові ложки сметани, дуже старанно вимішати
і поставити в холодильник приблизно
на годинку. Потім поділити тісто на
дві частинки. Одну поставити на півгодинки в морозилку, іншу розкачати і викласти на дно дека, щоб було
якомога тонше. Не забувайте пальцями зробити бортики коржа. Далі
— помити, нарізати і викласти все,
що бажається з ягід-фруктів: яблука,
груші, персики, сливи, малина, ожина тощо. Дістати тісто з морозилки,
натерти на велику тертку і викласти
на ягоди чи фрукти. Випiкаємо пиріг у
духовцi, розігрітiй до середньої температури, хвилин 20. Тим часом збиваємо три білки яєць iз цукром чи цукро-

На сніданок — «жирафові»
млинчики з гарбуза

❙ Омлети можуть бути різними.
вою пудрою (0,5 склянки), вичавлюємо в масу трохи соку лимона. Готовий
крем викладаємо на пиріг. Ще хвилин
15, і за запахом ви визначите, що час
усіх скликати до столу.
А тепер ще один тертий пиріг, але
вже від Насті, і також для тата, бо і
вона діятиме в тандемі з мамою. Цей
пиріг — з горішками і джемом (якраз
приготували сливовий). Він без масла,
«дієтичний», каже дівчинка.
Потрібно взяти склянку джему, 2
склянки просіяного борошна, половину склянки грецьких горіхів (подрібнених), половину склянки теплої
кип’яченої води, 1,5 чайної ложки
пекарського порошку, 100 г панірувальних сухарів, 5 столових ложок
олії, трохи цукру, не більше половини склянки.
Насамперед змішати просіяне борошно, сухарі, пекарський порошок,
цукор, додати олію і замісити тісто.
На годину поставити тісто у морозильну камеру.
Деко застелити пекарським папером, натерти на нього половину тіста.
На тісто викласти джем, а поверх —
горішки, або шоколад, родзинки, курагу, ягоди, консервовані фрукти —
все в хрумкому солодкому тісті дуже
смакуватиме. До речі, в нього можна
ще додати цедру лимона, ванілін, корицю.
Пекти пиріг при температурі 180

Дуже смачні й цікаві на вигляд,
каже Тетяна Ситниченко. Її дівчатка полюбляють млинчики та оладки
на сніданок — з ягодами та яблуками
або ж із гарбузом.
Для гарбузових млинців потрібно: 2 яйця, склянка тертого гарбуза,
150 г пшеничного або вівсяного борошна, столова ложка какао, третина
чайної ложки гашеної соди, трошки
кориці і солі, цукор за смаком та столова ложка оливкової олії.
Гарбуз почистити і натерти на дрібній тертці. Додати яйця, сіль, цукор,
корицю, соду, гашену оцтом, і перемішати. Додати до суміші трошки оливкової олії та борошно, замісити тісто.
Воно має бути трішки густіше, ніж на
звичайні млинці. Розмішати, щоб не
було грудочок.
Трошки тіста потрібно перекласти
в іншу посудину і додати какао — зробимо «плямки» на млинцях. Залишити тісто на 15-20 хвилин і приступати до випікання на змащеній олією пательні.
Для цього треба вилити на сковорідку декілька ложок світлого тіста, розподілити його рівно по сковорідці, а тоді швидко капнути декілька крапель коричневого, щоб вийшли
своєрідні плямки, як на шкірі жирафа, і обсмажити з обох боків.

Омлети на всі смаки
«От де може розбуянитися ваша
кулінарна фантазія, — каже Тетяна
Ситниченко. — Омлет — це страва,

яка щоразу може бути іншою. Скільки є овочів-грибів-спецій, стільки
варіантів може бути омлетів, уявляєте? Зробіть спостереження, які саме
овочі і спеції вашій дитині найбільше
подобаються, і додавайте до омлетів
саме їх. Отож основа — яйця: два на
порцію. Збиваємо їх, злегка присолюємо і приперчуємо. Далі ріжемо
дрібненько овочі, зелень чи печериці
і додаємо до яєць. Готувати можна на
пательні з товстим дном під кришкою.
Або ж на деку в духовці, а ще краще
— у формочках для кексів. Діти найбільше полюбляють такі омлети-кексики».
Приготуйте омлет-загадку з овочами та оливками. Поріжте цибулину,
один стручок солодкого перцю і підсмажте це до напівготовності на вершковому маслі. Окремо збийте три
яйця, посоліть, проперчіть і поріжте
в яєчну масу оливки (50 г) кільцями і
твердий сир (50 г) кубиками. Вилийте
це до цибулі і перцю, розподіліть рівномірно по всій сковороді, накрийте
кришкою і смажте на повільному вогні хвилини чотири. Присипте зеленню.
Гриби, м’ясо, бекон, сир — також
чудове доповнення до яєчної основи. Ось iще варіант омлету з овочами (або з овочами та шинкою, або
з курячим фаршем).
Перець, помідори, печериці,
цибульку, шинку, фарш (або
все разом, або що знайдеться) злегка обсмажити на
маслі, залити яйцями (два
на порцію), збитими з молоком (дві столові ложки
на яйце), посоленими і поперченими. Обсмажити з
обох боків.
Морквяний омлет iз
перцем і кабачками — також із переліку тих страв,
які хочеться ще. Яйця збити, додати сметану (столову
ложку на яйце), посолити і поперчити. Готувати в духовці, так
корисніше.
На деко, змащене маслом, викласти
подрібнені на кубики перець, кабачки
і моркву, цибулю, порізану кільцями,
щось «капустяне» (брала цвітну), вилити збиті яйця і поставити на 15 хвилин у духовку.
А ще накраяти пухкого чорного
хліба, дітям сподобається!

Хочу м’ясця!
Якщо дитина хоче м’ясця — це
добре, — каже пані Тетяна. Мамікулінарці видніше. Овочева печеня
з м’ясом — хороший варіант м’ясної
страви для дітей. І для дорослих, звісно, також.
Отож на дно каструлі з товстим
дном потрібно порізати цибулину і
морквину, додати соняшникову олію
(2 столові ложки) і спасерувати овочі
на повільному вогні. Потім додати маленькі шматочки філе курятини чи
нежирної свинини (200-300 г), влити
4 ложки води і тушкувати хвилин 5.
Потім покласти шматочки болгарського перцю та помідора (по одному), пів
баклажана (щоб не чистити цей овоч,
його на півгодини кладуть у холодну
воду) і заправити сметаною (150-200
мл), посолити, поперчити і залишити
на повільному вогні на 15 хвилин. Насамкінець притрусити петрушкою.

Імбирний чай із лимоном
Він і смачний, і корисний. Отож
готуйте дітям цей напій «два в одному»!
На літр води потрібно: столова ложка дрібно натертого імбиру (можна
порізати тоненькими пластинками),
лимон чи апельсин, 3 столові ложки
меду, за бажанням — кілька подрібнених листочків м’яти.
В окріп кидаємо натертий імбир.
Коли він кілька хвилин покипить,
проціджуємо в чашку, додаємо перець, лимон (апельсин), м’яту і мед.
Готуйте з дітьми, готуйте для дітей,
готуйте вигадливо! Нехай ваші смаколики додають школярикам натхнення! ■

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 4 ВЕРЕСНЯ 2019

СПОРТ
Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної України з
футболу
Григорій ХАТА
Після появи в календарі європейських національних збірних нового турніру під назвою
Ліга націй відбулася реорганізація й відбіркової кампанії на
чемпіонат Європи, потрапити
куди тепер можна й завдяки
успішному виступу в ЛН.
Збірна України вже забронювала собі місце у «фіналі чотирьох» новоствореного турніру, відтак у разі відсутності
прямої перепустки на ЧЄ-2020
матиме нагоду через альтернативну процедуру пробитися на
єврофорум.
Утім у таборі «синьо-жовтих» налаштовані без додаткових випробувань, напряму,
потрапити на майбутню європейську першість. І для цього
команда Андрія Шевченка має
хороше підґрунтя.
Подолавши половину єврокваліфікації-2020,
українська збірна з великою перевагою над опонентами посідає у своїй групі перше місце й, на думку букмекерів, в
існуючих обставинах є головним фаворитом у боротьбі за
виграш «пульки». При цьому, слід відзначити, що прямі путівки на Євро-2020 отримають по дві кращі команди з
кожної групи, тож шанси «синьо-жовтих» зіграти у майбутньому ЧЄ неймовірно високі.
Аби ще більше наблизитися до своєї мети, Шевченку та
К° в наступних двох ігрових
турах принципово переграти б
аутсайдера групи «В» — збірну Литви. 7 вересня українські збірники зіграють у Вільнюсі; 11 жовтня литовські футболісти завітають до Харкова.
При цьому в перерві між цими
офіційними двобоями — 10 вересня в Дніпрі — «синьо-жовті» проведуть товариський поє-

«Виграємо ми групу чи ні, мене це цікавить найменше. Моє завдання —
підготувати команду, зробити так, щоб вона показувала якісний футбол
і при цьому здобула путівку на Євро-2020».

■ ЗБІРНА

Кар’єрні інтереси
Національна футбольна збірна розпочала підготовку до чергової
фази євровідбору, а один із лідерів «синьо-жовтих» несподівано
підписав контракт iз «Шахтарем»

❙ На полі НСК «Олімпійський» українські збірники провели відкрите тренування.
❙ Фото прес-служби УАФ.
динок проти Нігерії.
«Перед нашою командою
стоїть завдання — посісти те
місце, яке дозволить потрапити
на чемпіонат Європи. Над цим
працюють увесь тренерський
штаб та Українська асоціація
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футболу. Виграємо ми групу
чи ні, мене це цікавить найменше. Моє завдання — підготувати команду, зробити так, щоб
вона показувала якісний футбол і при цьому здобула путівку на Євро-2020», — наголосив

Андрій Шевченко.
На початку тижня українські збірники зібралися в Києві й
одразу провели на НСК «Олімпійський» відкрите тренування. Як відзначив очільник «синьо-жовтих», до збірної хлопці

прибули в хорошому настрої,
проте для тренерського штабу важливо привести їх до одного стану, адже кожен iз футболістів мав різне навантаження у своєму клубі.
Після тривалого лікування
та відновлення травми ахілового сухожилля знову в строю
гравець «Вест Хему» Андрій
Ярмоленко. Нарешті знайшов
собі новий клуб й інший забивний «вінгер» української збірної — Євген Коноплянка.
В останній день літнього
трансферного вікна (саме коли
«синьо-жовті» проводили відкрите тренування) він підписав
трирічний контракт із донецьким «Шахтарем».
Своїм вибором Євген здивував не одного шанувальника
вітчизняного футболу.
Проте, за словами Коноплянки, він щасливий опинитися у новій для себе сім’ї, де
в нього є багато старих друзів.
«Знаю, куди перейшов, і знаю
свої цілі. Тепер головне — їх
досягти», — заявив новоспечений «гірник» з «дніпровським» минулим.
Був час, коли Коно категорично відкидав можливість
свого переходу в «Шахтар»,
утім, спробувавши свою долю
в «Севільї» та «Шальке», після кількарічної перерви він
знову повернувся на рідну землю. «Женя вже досвідчений
хлопець і сам вирішує, що для
нього та його сім’ї буде краще»,
— зауважив головний тренер
збірної України.
Без сумніву, в українській
прем’єр-лізі у Коноплянки буде
значно більше ігрової практики, ніж у німецькій бундеслізі,
тож, як свідчить Андрій Шевченко, перехід у «Шахтар»
найкращим чином відіб’ється
на кар’єрі одного з лідерів української збірної. ■

■ ТЕНІС

Колекція із чвертьфіналів
Найсильніша українська тенісистка вперше в кар’єрі
пробилася до 1/4 фіналу «Ю-Ес оупен»
Григорій ХАТА
Попри те, що в нинішньому сезоні
Еліна Світоліна обходиться без турнірних тріумфів, саме 2019-й став для
прими вітчизняного тенісу знаковим у
контексті її виступів на турнірах iз серії
«Великого шолома». Півфінал на Уїмблдоні, чвертьфінал на «Ю-Ес оупен» —
подібних висот у минулі роки найкраща
тенісистка України не досягала.
Для того ж, аби знову повернутися
на найвищу в кар’єрі — третю — сходинку рейтингу WTA, Еліні (після історичного потрапляння до чвертьфіналу «Ю-Ес оупен») достатньо було в 1/4
фіналу Відкритої першості США перемогти 16-ту ракетку турніру британку
Джоанну Конту.
Примітно, що серед усіх учасниць
чвертьфінальної стадії саме українській тенісистці належав найвищий номер посіву. При цьому п’ята сіяна Світоліна та восьма ракетка змагань —
американка Серена Уїльямс — залишилися тими двома чвертьфіналістками,
котрі входили до «топ-10» турніру й
котрим, з огляду на статус, залишалося найбільше шансів на підсумкову перемогу в Нью-Йорку. На очне побачення Світоліна та Уїльямс-молодша мали
вийти в півфіналі, однак перед тим їм

потрібно було здолати Конту та Ван Цян
з Китаю, відповідно. Відзначимо, що на
попередньому етапі киянка (18-й номер
посіву) вибила з розіграшу другу сіяну
— австралійку Ешлі Барті, котра незалежно від підсумків цьогорічного «ЮЕс оупен», після його завершення стане першою ракеткою планети. А все через те, що минулорічна тріумфаторка Відкритої першості США й поки що
чинний лідер рейтингу Жіночої тенісної асоціації — японка Наомі Осака в
четвертому раунді програла швейцарці Белінді Бенчич, залишившись таким
чином без необхідних для збереження
високої позиції рейтингових очок.
У випадку з Еліною Світоліною,
котра ніколи раніше не досягала в НьюЙорку чвертьфінальної стадії, кожна
нова перемога на другому тижні змагань приносить їй важливі залікові
бали. Утім навіть у випадку свого тріумфу на кортах «Флешінг Мідоуз» вище
другого місця в табелі про ранги WTA
Еліні піднятися не вдасться. Хоча й це
буде для неї новим рейтинговим рекордом у кар’єрі.
Поки ж Світоліна тішиться своєму
потраплянню до чвертьфіналу «Ю-Ес
оупен», на шляху до котрого у третьому колі вона легко переграла свою землячку Даяну Ястремську (6:2, 6:0), а в

❙ Аби знову стати третьою ракеткою планети, Еліні Світоліній необхідно дістатися півфіналу
❙ на Відкритій першості США-2019.
❙ Фото з сайта unian.net.
четвертому змусила капітулювати господарку кортів Медісон Кіз (7:5, 6:4).
Отже, у спортивному портфоліо найкращої тенісистки України з’явилося
нове досягнення: вона стала першим
представником вітчизняного тенісу, в
активі котрого є виступ у чвертьфіналі
кожного з чотирьох турнірів «Великого
шолома».
Так само нова кар’єрна висота підкорилася й знаній вітчизняній «парниці» Людмилі Киченок, яка стала першою

учасницею парних баталій із України,
котрій удалося дістатися тієї ж таки чвертьфінальної стадії «Ю-Ес оупен». У дуеті
з відомою Оленою Остапенко з Латвії в
1/8 фіналу «Ю-Ес оупен»-2019 Людмила переграла переможців цьогорічного
парного турніру на Уїмблдоні — Барбору Стрицову/Шувей Се — 6:4, 6:3.
Повторивши таким чином власний
успіх на «Ролан Гарросі», де українолатвійський дует також дістався чвертьфіналу. ■

Читайте
в наступному
номері:
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«Дика» рота
Бiйцi 8-ї Полтавської окремої автомобільної санітарної роти не знали страху,
збираючи тіла загиблих i вивозячи з-пiд Іловайська наших поранених

КАЛЕЙДОСКОП

УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 4 ВЕРЕСНЯ 2019

■ ПОКЛИКАННЯ

Леді й джентельмени на дачі
Зірки, які не бояться забруднити руки
Слава та зоряний статус приносять гроші, але не завжди спокій
душі та внутрішню рівновагу. Тож
чимало зірок кіно і музичної сцени намагаються втекти з гамірного глянцевого Голлівуда кудись у спокійніше місце, наприклад, якесь ранчо.
Так, Марк Руффало, який виконує головну роль в одному з кінохітів цього літа «Месники: Заключна гра», мешкає з дружиною
та трьома дітьми на фермі площею 20 гектарів у графстві Салліван, штат Нью-Йорк, та обробляє землю. Австралійський актор Расселл Кроу,
який здобув світову славу
завдяки фільмам «Швидкий і мертвий», «Таємниці
Лос-Анджелеса», «Гладіатор» та «Ігри розуму», мешкає на ранчо площею 200 гектарів в австралійській місцевості Нана Глен і вирощує там
більше 700 голів худоби — биків скороспілої м’ясної породи абердино-ангууська. Зак
Галіфіанакіс, зірка чотирьох
фільмів з серії «Похмілля у
Вегасі» та інших популярних комедій, живе на фермі
площею 24 гектари у штаті
Північна Кароліна. Як і належить коміку, він називає
свою ферму «Фармагеддон».
Але на цьому жарти і закінчуються, бо актор вирощує
коней та тримає велику пасіку. Кріс Пратт — американський актор кіно та телебачення,
найбільшу славу якому принесла роль Пітера Квілла у фільмі
«Вартові галактики», публічно
визнає, що акторський фах йому
не до серця, а найбільше задоволення отримує від вирощування
овець на своїй фермі та рибалки.
Актор Хайден Крістенсен, герой
фільму «Зоряні війни», придбав
ферму поблизу Торонто в Канаді
ще 2007 року. Спочатку вирощу-

❙

вав на ній товстеньких паць, а пізніше перейшов на
велику рогату худобу та коней.
Але, виявляється, що й деякі голлівудські красуні не бояться зіпсувати манікюр та залюбки
порпаються у землі. Дженніфер Еністон, відома
за серіалом «Друзі», вирощує курей у своєму
маєтку в Бель Ейр, штат Каліфорнія, та продає
яйця. Вона розповіла бульварному часопису
«Глоуб», що любить випити філіжанку кави
в оточенні своїх курочок, бо вони «дуже соціальні». «Красива жінка» Джулія Робертс
мешкає на своїй фермі в Санта Фе, штат
Нью-Мехіко, і сама вирощує там органічну їжу. Ніколь Кідман та її чоловік Кіт
Урбан поставили сільськогосподарське виробництво мало не
на промислові рейки. Вони мають ферму площею 14 гектарів
поблизу американського міста
Нешвілл та іншу ферму площею 44 гектари в Австралії,
де вирощують велику рогату худобу. Ще більший розмах у британської акторки Елізабет Херлі, яка на
своїй фермі площею 160
гектарів в англійському
графстві Глочестершир
вирощує курей, гусей та
іншу живність. Дженні
Гарт — американська
акторка, відома участю
у серіалі «Беверлі Хіллз
90210», мешкає разом зі
своїми трьома дітьми на
ранчо Лос Олівос у Каліфорнії в оточенні коней,
собак та свиней. Американська «рок-королева»,
співачка, музикантка
та композиторка Шеріл
Кроу має не одну ферму, а
цілих дві. На першій вирощує коней та має чудово обладнану студію звукозапису, щоб не втрачати момент, коли прийде натхнення. Іншу
ферму, яка живиться винятково за
рахунок сонячної
енергії, вона придбала за
5,8 млн доларів для вироФермерка Шеріл Кроу.
щування худоби. ■

■ ПОГОДА
5 вересня за прогнозами синоптиків
сонячно

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 38 м/с. Температура вночi +11...+13, удень +22...+24.
Миргород: короткочасний дощ. Уночi +13...+15, удень
+24...+26.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +10...+12, удень +22...+24.
Одеса: мiсцями короткочасний дощ. Уночi +15...+17, удень
+22...+24.

Північ
мінлива
хмарність

+7…+13
+19…+24
Схід

хмарно

3 вересня температура води в Чорному та Азовському
морях становила 22-24 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 22.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Трускавець:
уночi +7...+9, удень +21...+23. Моршин: уночi уночi +7...+9,
удень +21...+23.
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■ КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №98
По горизонталі:
1. Український співак, лауреат
Гран-прі «Червоної рути-89», який
загинув у ДТП. 5. Комаха, на яку богиня Афіна перетворила Арахну в давньогрецькому міфі. 8. Дірка у стовбурі дерева або в зубі. 9. Місто, під
яким війська гетьмана Івана Виговського у 1659 році розгромили росіян.
10. Страва рибалки. 11. Давньоримський імператор, відомий своєю жорстокістю. 14. Молюск, якого їдять. 15.
Столиця Куби. 18. Курортне місто в
Латвії, де проходило багато фестивалів. 22. Тістечко, основа для торта. 23. Рівнина в горах, полонина. 26.
Хижа комаха. 27. Фахівець, який допомагає продавати і купувати нерухомість. 28. Нежива людина. 29. Високий чоловічий голос у хорі. 30. Осіння квітка.
По вертикалі:
1. Український поет, володар багатьох престижних літературних премій, що волонтерить на сході України.
2. Мистецький стиль XVIII століття. 3.
Майстер трюків та розмовного жанру
в цирку. 4. Удар у боксі, коли суперник
падає і не може встати. 5. Переривчаста лінія, утворена крапками або
короткими рисками. 6. Рекламне вікно магазину або музейної виставки. 7.

Чорний дим, який осідає на предмети. 12. Отруйна змія. 13. Урочистий
похвальний вірш. 15. Розміри предмета (висота, ширина, довжина). 16.
Жанр американських фільмів про освоєння Дикого Заходу. 17. Людина,
що пропонує нові ідеї та підходи до
справи. 19. Захисна споруда в порту
у вигляді стіни або дамби, що виступають у море. 20. Національна валюта Литви. 21. Охоронець складу. 23.
Гірська система у Центральній Азії,
що межує із Гімалаями та Тянь-Шанем. 24. Назва столиці Греції за новим правописом. 25. Київська княгиня, яка першою принесла християнство на Русь.
Кросворд №97
від 3 вересня

■ ПРИКОЛИ
Старий єврей у нотаріуса пише
заповіт.
Нотаріус:
— Ваш зять Ізя просив згадати
його в заповіті.
Єврей:
— Пишіть: «Привіт, Ізя»
***
Одеса, базар:
— Я б і за півціни не купила таку
шубу. Подивіться — он хутро лізе.
— Та за цю ціну через кiлька років
у вас буде відмінне шкіряне пальто.
***
Абрам із Сарою прогулюється
по Одесі. Проходять повз ресторан.
Сара каже:
— Ой, як смачно пахне!
— Тобі сподобалося? Хочеш,

ще раз пройдемося?
***
Чоловік повертається з відрядження. Раптом з-під ліжка вилазить чоловiк.
— Я рецидивіст Сидоров! Гроші
та коштовності!
Забравши гаманець, тікає. Тільки чоловік заспокоївся, як з-під ліжка вилазить ще один.
— Я слідчий Петров! Тут Сидорова не було?
— Був, був. Тільки що втік.
— Опергрупа, на вихід!
***
— Фіма, чому, коли ми цілуємося, ти просиш тримати тебе за вуха?
— Тому що в такій самiй ситуації в мене таки зник гаманець.
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