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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,02 грн. 

1 € = 29,70 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Жнивують 
усі

Збирати ранні 

зернові почали 

в усіх регіонах 

України
стор. 9 »

Вчені-селекціонери  

Інституту рису створили 

гігантський портрет 

Тараса Шевченка, який 

добре видно з космосу
стор. 2 »

Щасливі за часом 
не стежать

На знаменитих сходах в Одесі 

дивилися німе кіно під звуки 

симфонічного оркестру та спів 

оперної співачки Софі Фурньє
стор. 12 »

Велике бачиться на відстані

«Інформаційні війська» 
програли війну?
Не виключено, що після відставки Стеця Міністерство інформаційної політики 
буде розформовано
стор. 4 »
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«Підтверджені втрати противника за минулий тиждень становлять: один 
загиблий та 18 поранених окупантів, а також двi знищені одиниці техніки, 
зокрема вантажівки «Урал». Андрій Лисенко

речник Міноборони з питань АТО

УКРАЇНА МОЛОДА

Ірина КИРПА
Херсонська область

 Фахівці Національ-
ного реєстру рекордів 
уже зафіксували но-
вий рекорд у категорії 
«Наука та технології». 
Керівник Національно-
го реєстру рекордів Лана 
Вєтрова підтвердила, що 
«картину», на якій зоб-
ражений український 
Пророк, можна побачи-
ти навіть із космосу.
 — Більш за все 
нас вразила портрет-
на схожість Кобзаря з 
оригінальним малюн-
ком, а також дивовиж-
на точність передачі всіх 
штрихів портрета, — 
розповіла Лана Вєтро-
ва. — Для того, щоб пе-
реконатися в тому, що 
вирощений руками аг-
раріїв портрет Тараса 
Шевченка добре видно, 
нам довелося піднятися 
у небо на літаку на висо-
ту близько 200 метрів.

 Шедевр створили 
робітники фермерських 
господарств у районі ку-
рортного Скадовська за 
допомогою особливо-
го сорту рису, який має 
листя чорного кольору. 
Розміри рукотворного 
полотнища склали 35 на 
40 метрів. Фахівці Інсти-
туту рису розповіли, що 
спочатку макет розро-
били на комп’ютері, а 
потім нанесли вручну 
трафаретне зображен-
ня Тараса Шевченка на 
територію підшефно-
го поля. Аграрії засіва-
ли рисом ділянку поля, 
відведену для незвичай-
ної картини, також без 
участі техніки.
 — Ми щасливі, що 
всі посіви рису зійшли 
дружно та картина 
вийшла так, ніби її пен-
злем намалював худож-
ник, — розповіла стар-
ший науковий спів-
робітник Інституту рису 
НААН України Тетяна 

Шпак. — Помилувати-
ся незвичайним видови-
щем можна буде до кін-
ця вересня поточного 
року.
 Нагадаємо, це вже 
другий рекорд, який 
встановила команда 
професіоналів з Інсти-
туту рису, що на Хер-
сонщині. У минулому 
році за тією ж техноло-
гією був створений най-
більший у світі держав-
ний символ нашої краї-
ни, тризуб. Гарним інс-
трументом, що надав 
аграріям нові можли-
вості у справі пропа-
ганди українських цін-
ностей, став новий сорт 
рису. Над його отри-
манням працювали кра-
щі наукові співробітни-
ки інституту декілька 
років поспіль.
 — Весь секрет листя 

незвичайного кольору 
криється у спеціально-
му пігменті, що містять 
пагони цього сорту рису, 
— розповів директор Ін-
ституту рису Володимир 
Дудченко. — Це пігмент 
темно-синього кольо-
ру, який на великій від-
стані виглядає, як глад-
кий чорний колір. А ось 
саме зерно рису має тра-
диційний білий колір.
 Аграрії Херсонщини 
вже пообіцяли, що на-
ступного року створять 
новий малюнок на полі 
півдня України, який 
також буде внесений до 
Книги рекордів нашої 
країни. Свою задумку 
вчені-селекціонери поки 
що зберігають у суворій 
таємниці та сподівають-
ся порадувати мешкан-
ців усієї країни справж-
нім сюрпризом. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Депутати від фракції Ра-
дикальної партії зробили 
справжній подарунок пра-
цівникам металургійної га-
лузі до професійного свя-
та — добилися ухвалення 
закону, який подовжив на 
рік термін дії підвищеного 
мита на вивіз металобрухту 
з України до 30 євро за тон-
ну. Цей закон має на меті 
зробити невигідним вивіз 
сировини за кордон, нато-
мість, дасть можливість ви-
робляти з неї готову продук-
цію у нас, в Україні. Отже, 
близько 300 тисяч праців-
ників металургійної галузі 
будуть iз роботою та зарпла-
тою, стверджують радика-
ли.
 «Ми з Віктором Галасю-
ком ініціювали цей закон, бо 
хочемо, щоб металобрухт не 
вивозили з України. Судіть 
самі: тонна проданого ме-
талобрухту коштує 200 до-
ларiв, а тонна проданої про-
дукції — 2000 доларів! Це 
робочі місця для наших лю-
дей, це достойні зарплати, 
це сплачені до бюджету по-
датки. Ми ніколи не побу-
дуємо сильну країну на си-
ровинній структурі еконо-
міки», — зазначив лідер Ра-
дикальної партії.
 Олег Ляшко додав, що 
нещодавно зустрічався з 
віце-президентом Євроко-
місії Валдісом Домбровс-
кісом, у розмові з яким на-
голосив, що Україна не по-
винна виконувати вимоги 
європейців, які шкодять її 
національним інтересам. 
Зокрема, зазначив, що не 
дозволить скасувати ініці-
йований ним мораторій на 
вивіз лісу-кругляку в об-
мін на черговий транш кре-

диту МВФ. Та закликав єв-
ропейців, які хочуть купу-
вати наш ліс, будувати де-
ревообробні підприємства в 
Україні.
 «Я зустрічався з євро-
пейськими інвесторами 
на Житомирщині, Рівнен-
щині, Львівщині. З момен-
ту дії мораторію на виве-
зення лісу-кругляку вони 
вклали в Україну десят-
ки мільйонів євро інвести-
цій. Тому ми закликаємо 
наших європейських парт-
нерів приходити в Україну, 
створювати тут робочі міс-
ця та вивозити на європей-
ські ринки готову продук-
цію, а не сировину», — під-
креслив Ляшко.
 Політик переконаний, 
що стосунки України з Єв-
росоюзом повинні будува-
тись як партнерські. Тому 
з України мають вивозити 
не сировину, а готову про-
дукцію. «Хочу запевнити 
вас, пане єврокомісар, що 
ми докладемо всіх зусиль та 
не дамо скасувати заборони 
на вивезення з України си-
ровини. Хочу, щоб наші єв-
ропейські партнери реаль-
но дивилися на ситуацію в 
Україні. Ми за рівні парт-
нерські стосунки з вами!» 
— звернувся до єврокоміса-
ра народний депутат. Водно-
час Олег Ляшко подякував 
членам Єврокомісії за під-
тримку України у боротьбі 
з російською агресією.
 «Надзвичайно важлива 
позиція Єврокомісії щодо 
посилення санкцій проти 
Росії. Сподіваюсь, що кож-
на притомна в Європі лю-
дина розуміє, що українці 
борються не тільки за свою 
незалежність, а й за мир у 
Європі та всьому світі», — 
зазначив лідер РПЛ. ■

АКТУАЛЬНО

Металурги будуть 
iз роботою
Рада остаточно ухвалила законопроект 
Олега Ляшка та Віктора Галасюка, 
спрямований на ліквідацію дефіциту 
металобрухту

■

Олег Ляшко на меткомбінаті ім. Ілліча в Маріуполі пообіцяв 
добитися ухвалення «металургійного» закону 
і слова свого дотримав.

❙
❙
❙

РЕКОРДИ

Велике бачиться 
на відстані
Вчені-селекціонери Інституту рису 
створили гігантський портрет 
Тараса Шевченка, 
який добре видно з космосу

■

Той самий «рекордний» портрет.❙

Іван БОЙКО

  Боєготовність і дисципліна 
бойовиків не влаштовує їхніх 
російських кураторів. Тож дня-
ми до окупованого Донецька при-
була комісія Генерального шта-
бу ЗС Росії. Як  повідомляє Го-
ловне управління розвідки Мін-
оборони України, мета прибуття 
росіян — «проведення комплек-
сної перевірки з’єднань i час-
тин» бойовиків, а також «вияв-
лення нецільового використання 
та розкрадання коштів, пально-
мастильних матеріалів, боєпри-
пасів, а також викриття коруп-
ційної складової серед команд-
ного складу підрозділів корпу-
су».
   Російські куратори вже 
обурилися тим, що в лавах те-
рористів збільшилися випадки 
самовільного залишення роз-
ташування військових частин. 
Відтак, за даними української 
розвідки, окупаційне команду-
вання вже прийняло рішення 
щодо виставлення патрулів поб-
лизу місць продажу алкоголь-
них напоїв, а офіцерам заборо-
нили залишати місця розташу-
вання частин упродовж одно-
го тижня. Утiм непорозуміння 
в лавах окупантів і так званих 
добровольців-найманців три-
вають: днями стався черговий 
конфлікт в окупованому Каль-
міуському, внаслідок якого од-
ного з росіян госпіталізували з 
ножовим пораненням, ще кіль-
кох травмовано. За даними на-
ших розвідників, побилися 
кавка зькі найманці та кадрові 
російські військові. 
  Утім захисники України та-
кож не «сплять»: за даними ГУР 

Міноборони, в зоні АТО за ми-
нулий тиждень знищено одно-
го бойовика, ще 18 — поране-
но, а також знищено двi одини-
ці техніки, зокрема вантажівки 
«Урал». За словами речника Мі-
ноборони з питань АТО Андрія 
Лисенка, найбільшу кількість 
втрат ворог зазнав у секторі «М»: 
«Левова частка втрат бойовиків 
припадає на маріупольський на-
прямок». До речі, саме на цьому 
напрямку минулої неділі вран-
ці ворог обстріляв позиції ЗСУ 
поблизу Широкиного та Лебе-
динського зі 122-мм артилерії 
2С1 «Гвоздика».
 Як зазначив командир ба-
тальйону окремої мотопіхотної 
бригади «Каскад», бойовики про-
вокують сили АТО до порушення 
домовленостей та відкриття вог-
ню у відповідь. «Коли є пряма за-
гроза життю і здоров’ю військо-
вослужбовців, ми відповідаємо 
вогнем зі стрілецької зброї, вог-
нем iз гранатометів», — зазна-
чив комбат. ■

НА ФРОНТІ

Окупаційні 
міжусобиці 
У лавах терористів і найманців «ДНР» 
регулярно виникають криваві 
міжетнічні розборки

■

ДО РЕЧІ

 Бойовики терористичної «ЛНР» на 
окупованій частині моста Станиці Лу-
ганської взяли в заручники 39-річну лу-
ганчанку Людмилу Сурженко, яка є ін-
валідом з вадами слуху. «Можливо, що 
на слуховому апараті сіли акумулятори, 
тому вона не могла розуміти, що саме від 
неї вимагають бойовики на блокпосту. Там 
вони зараз ставлять багато питань — про 
цілі поїздки, родичів і прописку», — при-
пускають представники української сторо-
ни. 
  Очевидці повідомили, що терорис-
ти змусили її показати всі сумки, забра-
ли мобільний телефон для перевірки. До-
дому жінка-інвалід досі не повернулася. 
Наразі Міжнародний комітет Червоного 
Хреста намагається зв’язатися з родича-
ми жінки з вадами слуху, аби відкрити 
справу з пошуку людини.
   До речі, три тижні тому на лугансько-
му напрямку була подібна ситуація, коли 
співробітники так званого «МГБ «ЛНР» 
затримали жінку з вадами слуху, через 
те, що вона не реагувала на їхні вимоги.

■
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Дар’я БАВЗАЛУК

 Днями співробітники Націо-
нального антикорупційного бюро 
під процесуальним керівництвом 
прокурорів САП затримали ди-
ректора ДП «Львівський броне-
танковий завод» Романа Тимківа, 
його заступника Олега Ткаченка 
та низку посадовців Збройних сил 
за корупційну схему із вживани-
ми двигунами. Їх підозрюють «у 
вчиненні злочину за ч.5 ст. 191 
Кримінального кодексу України 
(«Привласнення, розтрата майна 
або заволодіння ним шляхом зло-
вживання службовим станови-
щем»). Також затримано заснов-
ника комерційної структури», 
— йдеться у повідомленні прес-
служби НАБУ.
 За інформацією слідства, 
службовці ЗСУ спільно з посадов-
цями Львівського бронетанкового 
заводу, засновником ТОВ та фір-
мами з ознаками фіктивності за 
корупційною схемою закупили 
запасні частини та комплектую-
чі до бронетанкового озброєння і 
техніки, розтративши  28,5 млн. 
грн. бюджетних коштів у 2015 
році.
 «Суть схеми полягала у тому, 
що замість нових двигунів для 
танків Т-72 насправді було закуп-
лено двигуни, які раніше були у 
використанні. До того ж, вико-
ристані, а інколи й неробочі, дви-
гуни вже були колись продані —  у 
2008—2009 роках їх реалізовува-
ли підприємствам на внутрішнь-
ому ринку як надлишкове май-
но Мін оборони. Крім того, випуск 
цієї моделі двигунів було припине-
но ще з 1990-х років, про що ініціа-
торам схеми було добре відомо», — 
пояснює прес-служба НАБУ.
 За версією обвинувачення, 
наприкінці 2015 року на підви-

щення обороноздатності держа-
ва виділила гроші, зекономлені 
за бюджетний рік. Завод купив 
за них 40 нових, за документа-
ми, двигунів — насправді ж це 
були капітально відремонтовані 
двигуни, 15 з яких перебували 
на балансі в Міноборони. Їх про-
дали на початку 2000-х як над-
лишкові за мільйон гривень, а 
через десять років державне під-
приємство придбало їх уже за 
28 мільйонів. Прокурорів обу-
рює, що такі мотори мають пев-
ний відсоток зносу, тому їх не мо-
жуть продавати за ті самі гроші, 
що й нові.
 Директор заводу виправ-
довується:  гроші, мовляв, на-
дійшли за тиждень до кінця 
року, тому їх терміново треба 
було витратити, а на ринку не-
багато таких двигунів, серед 
яких, до того ж, значний відсо-
ток — російського виробництва. 
Тому довелося купувати те, що 
знайшли. «Нашого представни-
ка, який був на тих торгах, по-
передили про відповідальність, 
що ми маємо завершити цю уго-
ду в цьому році — інакше гроші 
повернуться в бюджет. Нові дви-
гуни. Вони пройшли всі стендові 
випробування. Тільки один дви-
гун не пройшов випробування», 
— стверджує Тимків.
 Загалом правоохоронці затри-
мали п’ятьох людей: начальника 
ЦБТУ ЗСУ озброєння ЗСУ (гене-
рал-майора), начальника відділу 
ЦБТУ ЗСУ озброєння ЗСУ (пол-
ковника), директора та заступ-
ника директора ДП «Львівський 
бронетанковий завод» та заснов-
ника ТОВ, задіяного у схемі.
 Окрім того, у повідомленні за-
значено, що  слідство у цій справі 
розпочали наприкінці листопа-
да 2016 року. Раніше, у травні 

2016-го, суд визнав винним екс-
директора Львівського бронетан-
кового заводу Олександра Остап-
ця і засудив його до позбавлен-
ня волі на п’ять років із випробу-
вальним терміном на три роки за 
розкрадання державних коштів 
на суму 2 млн. грн. і зловживан-
ня службовим становищем.
 Затриманий директор ДП 
«Львівський бронетанковий за-
вод»  Роман Тимків може уник-
нути арешту на два місяці, якщо 
внесе заставу. Суд обрав директо-
ру Львівського бронетанкового 
заводу Роману Тимківу запобіж-
ний захід у вигляді 60 діб арешту, 
дозволивши йому внести заставу 
у розмірі 2 млн. грн. Про це пові-
домили вже наступного дня піс-
ля затримання. Натомість у Цен-
трі протидії корупції риторично 
запитали: «Що таке два «лями» 
для людини, у якої тільки годин-
ників у декларації на декілька 
мільйонів?!».
 Затриманим загрожує від 7 до 
12 років ув’язнення. На суд при-
йшли чотири народні депутати, 
які хотіли взяти на поруки підоз-
рюваного. Однак їхні аргументи 
не надто переконали суддю. Рі-
шення — тримання під вартою 
або застава у 2 млн. грн. Щоправ-
да, прокурори просили встанови-
ти суму застави у 28 млн. 
 Як стало відомо «УМ», Роман 
Тимків, якого взяли під варту з 
можливістю внесення застави, є 
власником понад 10 підприємств, 
семи дорогих годинників, вартіс-
тю 1,9 млн. грн, трьох автомобілів 
преміум-класу — Lexus RX400, 
Ford Mustang, Land Rover. Ок-
рім того, він володіє мотоциклом 
CAN-AM моделі SPYDERB9ET-
RT-LTD. Також, згідно з декла-
рацією за минулий рік, йому на-
лежать земельні ділянки площею 
500 кв. м в Івано-Франківську та 
2500 кв. м у с. Черніїв Тисмени-
цького району Івано-Франківсь-
кої області. Роман Тимків володіє 
квартирою, площею 129,7 кв. м, у 
місті Івано-Франківськ. А ще він 
— помічник народного депута-
та Юрія Солов’я, який хотів узя-
ти на поруки затриманого. Роман 
Тимків у минулому був депутатом 
Івано-Франківської міської ради, 
куди пройшов за списком «Тре-
тьої сили», яку очолював нардеп 
Юрій Соловей. Обов’язки поміч-
ника нардепа директор оборонно-
го заводу виконував на громадсь-
ких засадах. ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 У Міжнародному цен-
трі культури і мистецтв 
у Києві 18 липня пока-
зуватимуть «Соломон у 
спідниці» — виставу, у 
якій зіграє Ада Рогов-
цева, якій двома днями 
раніше виповнилося... 
80 років. Через щіль-
ний знімальний та репе-
тиційний графік навіть 
день народження Ада 
Миколаївна святкувала 
в роботі. 
 Донька Прими теат-
ру і кіно Катерина Сте-
панкова — теж актриса 
і режисер — повідомила, 
що ювілейне святкуван-
ня вiдіб’ється кілько-
ма заходами. Виста-
ву «Соломон у спідни-

ці» по ставлять уперше в 
Києві, після туру міста-
ми України. А на осінь 
сплановано ювілейну 
прем’єру в Театрі драми 
та комедії на лівому бе-
резі Дніпра, вихід кни-
ги та ювілейний твор-
чий вечір за підтримки 
Міністерства культури.
 Талантом Ади Рогов-
цевої вражали глядачів 
театральні постановки 
1950—1990-х на сцені 
Київського театру імені 
Лесі Українки. Едуард 
Митницький, який пос-
тавив з Адою Миколаїв-
ною легендарні вистави, 
каже, що Роговцева здат-
на максимально сприй-
няти релігію режисера, 
бо завжди готова до конт-
растних і нестандартних 

постановочних рішень. 
 Одна зі знакових — 
«Варшавська мелодія». 
Ця п’єса Леоніда Зоріна 
народилася як художня 
реакція на сталінський 
указ 1947-го — про забо-
рону шлюбів радянських 
людей з іноземцями. Ада 
Роговцева зіграла її 670 
разів. 12 сезонів. У всіх 
містах України, в Моск-
ві, в Петербурзі, у Біло-
русі.
 Після 35 років на 
сцені  Театру імені Лесі 
Українки незрівнянна 
Ада часто гастролює з 

концертними програма-
ми та камерними театра-
ми, не раз була у зоні АТО. 
Ролей Ади Миколаївни 
— народної артистки Ук-
раїни, Героя України — 
не злічити. У Київсько-
му театрі на Лівому бе-
резі Дніпра йде вистава з 
її участю «Вася має под-
звонити» у пам’ять про 
видатного артиста Кос-
тянтина Петровича Сте-
панкова, а також «Роже-
вий міст». У репертуарі 
столичного «Сузір’я» — 
«Схоже на щастя». 
 Браво! І многая літа! ■

Олена ПРИМАК 

 Якщо ви мобільна лю-
дина чи просто любите ман-
дри — ця інформація для 
вас. Йдеться про новий 
продукт, запропонований 
Turkish Airlines, що вже ко-
ристується попитом в Ук-
раїні через свою приваб-
ливість. Сьогодні багато хто 
купує квитки у Турецьких 
авіаліній, тому що вони за-
безпечують польоти до 120 
країн на п’яти континентах 
і мають добру репутацію. 
Суть їхньої новинки поля-
гає в тому, що, здійснюючи 
транзит через Стамбул, па-
сажир має нагоду скориста-
тися безкоштовним прожи-
ванням у готелі та відвідати 
унікальні пам’ятки чи рес-
торани великого міста. При 
цьому час бажаної зупинки 
в Стамбулі має складати не 
менше 20 годин.
 Подорожуючим надаєть-
ся ваучер для розміщен-
ня в готелі від уповноваже-
них співробітників Turkish 
Airlines. Він дозволяє паса-
жирам економ-класу про-
вести одну ніч у чотиризір-
ковому готелі, а пасажи-
рам бізнес-класу — дві ночі 

у п’ятизірковому готелі, що 
розташовані у центральних 
районах міста: Султанах-
мет і Таксим. Називається 
ця послуга Stopover.
 Відтепер українці, які 
летітимуть Turkish Airlines 
iз Києва, Одеси, Харко-
ва, Львова, Херсона та За-
поріжжя з транзитною зу-
пинкою у Стамбулі, спов-
на зможуть використати 
можливості глобального 
хаба одного з найбільших 
авіаперевізників Європи. 
Шість років поспіль Turkish 
Airlines отримувала пре-
стижну нагороду від спожи-
вчого рейтингу Skytrax у но-
мінації «Найкраща авіаком-
панія Європи», неодноразо-
во ставала переможницею за 
свої кейтеринг (постачання 
провізії) та бізнес-лаунж. 
 Враховуючи, що за ос-
танній рік з України до 
 Туреччини подорожувало 
близько мільйона туристів, 
а сьогодні, коли спрощена 
можливість перетину кор-
донів (можна їхати із ID-
карткою, зі старим чинним 
закордонним паспортом, не 
кажучи вже про біометрич-
ний), у послуги Stopover — 
чудові перспективи. ■

БОНУСИ

Приємний транзит
Турецькі авіалінії знаходять нові 
способи подобатися пасажирам

■

КОРУПЦІЯ

Війна 
не все спише
Директора бронетанкового заводу затримали 
за розтрату бюджетних коштів

■

ЮВІЛЕЙ

Незрівнянна 
Ада Роговцева святкує 80-річчя 
на сцені

■

Ада Роговцева.
Фото з сімейного архіву.

❙
❙

Інф. «УМ»

 У Вінниці група озброє-
них людей вчинила напад 
на ювелірний магазин по 
вулиці Магістратська. Про 
це повідомили у відділі ко-
мунікації поліції Вінниць-
кої області.
 Під час пограбування об-
личчя чоловіків були при-
ховані медичними маска-
ми. Крадії зажадали від охо-
ронця лягти на підлогу, але 
він чинив їм опір. Нападни-
ки почали стріляти в чолові-
ка i поранили його у живіт і 
стегно. Також йому завдали 
удару молотком по голові.
 Після нападу грабіжни-
ки спробували втекти з міс-
ця злочину. Однак завдяки 
тому, що продавець магази-
ну все ж встигла натиснути 

на тривожну кнопку, полі-
цейські оперативно затри-
мали банду. У машині зло-
вмисників були знайдені 
золоті речі. Також у затри-
маних вилучили три пісто-
лети, ніж, рацію й інші до-
кази їхньої протизаконної 
діяльності.
 Начальник ГУНП Він-
ницької області Юрій Пе-
доса розповів, що затримані 
є вихідцями з інших облас-
тей, їм 27, 31 і 35 років. 
Один iз них відбував пока-
рання за скоєння умисного 
вбивства, а його подільники 
— за розбій та крадіжки.
 Дії затриманих кваліфі-
ковано за ознаками ч. 4 ст. 
187 (розбій). Їм загрожує 
від восьми до п’ятнадцяти 
років тюремного ув’язнення 
з конфіскацією майна. ■

НА ГАРЯЧОМУ

Не все те золото, 
що вкрадене
У Вінниці зі стріляниною спробували 
пограбувати ювелірний магазин

■

Сумний фiнал «банди трьох».
Фото з сайта apostrophe.ua.

❙
❙
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«Це таке іменне, персональне міністерство було... Юрій Стець і 
міністерство добре римувалися як Мінстець. Ви знаєте, як його 
називали...»

Зураб Аласанія
голова Національної суспільної 

телерадіокомпанії України

УКРАЇНА МОЛОДА

Як усе починалося
 Відомо, що старт роботі мініс-
терства було дано ще до його 
офіційного започаткування. 
Простіше кажучи: Стеця при-
значили в грудні 2014-го, а саме 
міністерство постановою Кабмі-
ну «запустили» тільки в січні 
наступного року. Така послідов-
ність подій дещо насторожувала 
і змушувала сумніватися в ефек-
тивності нової структури. Здава-
лося, що «Мінстець» знадобився 
суто заради працевлаштування 
того, чиє ім’я пізніше «присвої-
ли» новому відомству.
 Крім того, створення мініс-
терства інформаційної політи-
ки викликало неоднозначну ре-
акцію суспільства. Багато хто 
побоювався появи «міністерс-
тва правди» і введення цензу-
ри на державному рівні. Цього, 
на щастя, не сталося. Президент 
Порошенко запевнив, що голо-
вними функціями міністерства 
буде «просування правди про 
Україну в світі» та «протидія ін-
формаційним атакам з боку Росії 
і сепаратистів». В аналогічному 
ключі неодноразово висловлю-
вався і сам новоспечений міністр 
Юрій Стець. 
 На нову посаду Стець прий-
шов з амбітними планами, голо-
вний з яких — створення систе-
ми іномовлення. Спочатку пере-
дбачалося, що міжнародний ук-
раїнський канал називатиметься 
«Ukraine Tomorrow» (у відповідь 
на російський аналог — «Russia 
Today»). Але виявилося, що 
таку назву вже запатентовано, 
тому в міністерстві заговорили 
про створення мультимедійної 
медіаплатформи іномовлення. 
 Для створення такої платфор-
ми під управління «Мінстеця» 
були передані агентство «Укрін-
форм» та телеканал «УТР», які 
раніше перебували у віданні Каб-
міну та Державного комітету те-
лебачення і радіомовлення. А ось 
iз телеканалом для Збройних сил 
України, який обіцяв запустити 
Стець, не склалося. Замість цьо-
го спільно з Міноборони запо-
чаткували програму Embedded 
Journalism, за якою журналісти 
можуть працювати в зоні АТО, 
будучи прикріпленими до війсь-
кових підрозділів. 
 Відповідно до звітів мініс-
терства, в програмі беруть участь 
і співробітники іноземних ви-
дань, зокрема, BBC, France Press, 
Polsat, Daily Signal тощо. Крім 
того, «Мінстець» бере на себе 

забезпечення комунікації уря-
ду з громадянами. Робота в цьо-
му напрямi полягає у створенні 
соціальної реклами та наочної 
агітації. Головні теми кампанії: 
реклама ВСУ, економія елект-
роенергії та субсидії, підтримка 
переселенців і нагадування про 
те, що «Крим — це Україна», а 
«сепаратизм — кримінальний 
злочин».
 Водночас із цим деякі ак-
туальні на момент створення 
міністерства теми зовсім не були 
ним охоплені. Наприклад, міс-
цеві вибори 2015 року. Та й за-
галом, весь перший рік існуван-
ня «Мінстеця» не залишало вра-
ження, що міністерство досить 
хаотично і сумбурно шукає межі 
своїх повноважень. А тому й зай-
мається всім підряд — від роз-
міщення в Києві соціальної рек-
лами до розвезення українським 
військовим на передовій і жите-
лям Донбасу газет «Україна єди-
на».
 Ще однією ініціативою Юрія 
Стеця було створення «інформа-
ційних військ України» — ме-
режі інтернет-активістів, які за 
вказівкою аналітиків міністерс-
тва отримували б «інформацій-
ні завдання» і поширювали ін-
формацію в мережі. Скептики 
охрестили завербованих в «ін-
формаційні війська» користу-
вачів «порохоботами». Не в ос-
танню чергу тому, що ці «вій-
ська» були зареєстровані за ад-
ресою: вулиця Банкова,11 в 
Києві. Де, як відомо, розташо-
вується адміністрація Прези-
дента. «Ця платформа дозво-
ляє дуже оперативно надавати 
правдиві новини і спростовува-
ти новини фейкові для тих лю-
дей, які на неї підписалися», — 
пояснював сам Стець.
 Копіювання методів Росії 
(коли «боти» виступають про-
ти «ботів») не надто подобалося 
медіа-експертам. Утім їхнє не-
вдоволення «Мінстець» прово-
кував недовго: активність мініс-
терства почала поступово зату-
хати. І хоч сайт «iнформаційних 
військ» ще працює, про його іс-
нування, здається, знають лише 
його ж співробітники. Одночас-
но з цим не всі завдання, сфор-
мульовані міністерством як пер-
шочергові (наприклад, доступ-
ний прийом українських теле-
каналів і радіостанцій у всіх 
районах на кордоні з Росією і в 
зоні конфлікту на Донбасі), були 
виконані повністю.

Причини відставки 
 Словом, ані явної користі, 
ані великої шкоди від роботи 
Міні стерства інформполітики 
не було. Напевно, можна було 
б працювати і краще, а ось гір-
ше — вже важко. Однак Юрій 
Стець пішов зі своєї посади зовс-
ім не через усвідомлення того, 
що вів ввірену йому структуру 
в неправильному напрямку або 
в недостатньо бадьорому темпі. 
Було б ідеально, якби українсь-
кі чиновники вміли визнавати 
свої помилки і самі себе карали 
за них відставкою.
 Чи стало звільнення Юрія 
Стеця несподіванкою? Влас-
не впродовж двох iз половиною 
років існування керованого ним 
міністерства раз у раз виникали 
чутки, що очільник структури 
ось-ось подасть у відставку. Але 
сталося це 31 травня 2017 року. 
Заступник Стеця Артем Біден-
ко в той же день повідомив, що 
«міністр мав розмову з керівниц-
твом і членами уряду, яким пові-
домив про своє рішення». Офіцій-
но причиною відставки, за слова-
ми Біденка, є «погіршення стану 
здоров’я, і ніяких політичних чи 
інших мотивів не існує».
 Однак інші версії відставки 
все ж існують. Згідно з однією з 
них, на звільнення Стеця впли-
нула неможливість у ниніш-
ній ситуації дати той резуль-
тат, який від нього очікує влада. 
Таку думку висловлює директор 
Агентства моделювання ситуа-
цій Віталій Бала. 
 За його словами, «Стець не 
зміг реалізувати ті завдання, які 
стояли перед Міністер ством ін-
формаційної політики,  як че-
рез об’єктивні, так і суб’єктивні 
причини. Було багато нарікань, 
що немає прориву в інформацій-
ній війні з Росією, і провину за 
це покладали саме на Стеця. Він 
обіцяв іномовлення та суспільне 
телебачення, яке так і не запра-
цювало. Ще одним iз недоліків 
була закритість міні стерства. 
Для широкого загалу воно так і 
залишилося у своїй мушлі», — 
каже Бала. 
 Версія номер три: незгода з 
політикою блокування російсь-
ких ресурсів «ВКонтакте» і «Од-
нокласники». «Українська прав-
да» з посиланням на власні дже-
рела повідомила про те, що Стець 
остаточно зважився на такий 
крок лише після рішення РНБО 
про заборону російських сайтів. 

 

Наступне припущення: міжна-
родні партнери України взагалі 
наполягають на ліквідації мініс-
терства інформаційної політики. 
Втім документального підтвер-
дження це не має, однак подібну 
можливість озвучували на пор-
талі 112.ua, до чого ми поверне-
мося трохи згодом.
 Версія номер п’ять, пред-
ставлена все на тому ж сайті: від-
ставка Стеця мала місце через 
трюк відомого блогера Анатолія 
Шарія, який «злив» журналіс-
там «5-го канала» фальшиву ін-
формацію про себе, а ті, не пере-
віривши, видали її в ефір. 
 І нарешті, останнє ймовірне 
пояснення дій Стеця: міністр по-
бив горщики зі своїм безпосеред-
нім шефом — Прем’єр-міністром 
України Володимиром Гройсма-
ном. Прихильники такого припу-
щення проводять паралель iз Та-
расом Кутовим, який подав у від-
ставку з поста аграрного міністра 
буквально за тиждень до Стеця. 
І той, і інший писали заяву «за 
власним бажанням», при цьому 
відставку Кутового прокомен-
тував радник міністра МВС і за 
сумісництвом депутат ВР Антон 
Геращенко.
 В ефірі «112-го канала» він 
говорив, що «...міністр агропро-
мислової політики не знайшов 
спільної мови з Прем’єром Грой-
сманом. Кутовий користувався 
підтримкою БПП, у нього було 
багато прихильників. Але він ви-
рішив не заганяти ситуацію в по-
дальший конфлікт iз Прем’єр-
міністром, оскільки у них різні 
погляди на майбутнє земельної 
реформи в Україні, і він пішов. 
Це правильний вибір, я його по-
важаю», — зазначив Геращенко. 
 То чи можна вважати, що 
й стосунки Стеця та Гройсма-
на розвивалися за подібною ж 
схемою? Хтозна, хоча питання, 
власне, і не в цьому. А все в тій 
же, згаданій на початку стат-
ті, ефективності роботи мініс-
терства. Підрахунок отриманих 
«лайків» у соцмережах і пере-
глядів на Youtube, яким займа-
ються в міністерстві, — показ-
ник досить умовний. Так само, 
як і перелік частот, на яких 
можна «зловити» українське 
ТБ. Адже якщо йдеться про ко-
мунікації з громадянами, змі-
ни повинні відбуватися в гро-
мадській думці, а не на «круг-
лих столах» і тренінгах для жур-
налістів.

 Однак, як свідчить соціоло-
гія, за останній рік тут проривів 
якраз і не відбулося. Наприклад, 
незважаючи на соціальну рекла-
му від Міністерства інформполі-
тики, останню хвилю мобіліза-
ції вдалося забезпечити лише на 
60%. Крім того, «Мінстець» так 
і не став ефективним посередни-
ком між державою і суспільс-
твом. Однак чи зміниться ситуа-
ція, якщо на посаді Юрія Стеця 
замінить Джапарова або ж третій 
(поки ще не озвучений) претен-
дент?

Що далі?
 Офіційно функції виконую-
чого обов’язки міністра інформ-
політики покладено наразі на 
першого заступника міністра 
Еміне Джапарову. Водночас, 
за словами джерела «112-го 
канала», в адміністрації Пре-
зидента як наступника Стеця 
зараз розглядають три канди-
датури, причому призначення 
може відбутися в форматі «в. о. 
міністра». За непідтвердженою 
поки інформацією, серед мож-
ливих наступників Стеця чис-
ляться його нинішній заступ-
ник Дмитро Золотухін, голова 
Комітету ВР iз питань культу-
ри і духовності Микола Княжи-
цький і радник міністра МВС 
Зорян Шкіряк. 
 При цьому жоден із трьох 
вище названих потенційних пре-
тендентів не спростував та не під-
твердив своє можливе обрання. 
Варто відзначити, що якщо з осо-
бистостями і позицією Шкіряка 
та Княжицького, які є відомими 
в медіа-просторі фігурами, все 
більш-менш ясно, то Золотухін у 
цій трійці — людина з багатьма 
невідомими. Він став заступни-
ком Стеця порівняно недавно — 
21 листопада 2016 року.
 За словами самого Золотухі-
на, він познайомився з Юрієм 
Стецем у березні 2015 року, коли 
«як волонтер прийшов у міні-
стерство зі своїми пропозиціями 
щодо посилення роботи iз захис-
ту від російських інформаційних 
атак». «Я не був великим фана-
том створення міністерства, але 
ця структура стала місцем, де я 
зміг реалізувати ті проекти ін-
формаційної безпеки, які безус-
пішно пропонував іншим струк-
турам, у тому числі спецслуж-
бам», — зазначив Золотухін.
 Тим часом джерела «112-го 
канала» кажуть, що міжнародні 
партнери України взагалі напо-
лягають на ліквідації міністерс-
тва інформполітики. Однак зро-
зуміло, що спроба зробити це на-
штовхнеться на шалений опір. 
Усе ускладнюється ще й тим, що 
можновладці в Україні самі для 
себе не визначили ті основні де-
фініції, з якими має працювати 
Міністерство інформації. Напри-
клад, Україна з Росією перебуває 
у стані війни чи ні? Чи в нас і досі 
триває все те ж невиразне АТО?
 Аналогічні питання — про 
відсутність ясності і чіткості — 
можна поставити і щодо інших 
сфер. Земельної, пенсійної, ме-
дичної, освітньої, адміністра-
тивної, виборчої, приватизацій-
ної — список цей довгий і нуд-
ний. У ситуації абсолютної не-
визначеності влади практично в 
усіх ключових питаннях ніякої 
зрозумілої інформаційної полі-
тики немає і бути не може. Ані 
на зовнішньому ринку, ані на 
внутрішньому. Саме тому почи-
нати потрібно з визначення голо-
вного. І поки цього головного не 
буде, справа не зрушиться з мер-
твої точки. ■

КАДРИ

«Інформаційні війська» 
програли війну?
Не виключено, що після відставки Стеця 
Міністерство інформаційної політики буде 
розформовано

■

«Мінстець» пішов, а крісло лишилося...❙

Наталія ЛЕБІДЬ

Минуло півтора місяця, відтоді як 31 травня у відставку подав 
президентський кум Юрій Стець. Із тих пір очолюване ним Мініс-
терство інформполітики простоює без керівника. Ним, щоправда, 
може стати заступниця Стеця Еміне Джапарова. Принаймнi сама 
Еміне не проти, але для її призначення необхідне «добро» Верхов-
ної Ради, а його претендентка отримає (або ні) не раніше осені. 
Однак персона керівника міністерства не грає такої великої ролі, як 
його суть. А ось із цим якраз і виникає проблема.
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Орден мафії
Мальта стала островом 
відмивання грошей
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Про скандал iз публікацією «Панамсь-
ких паперів» уже трохи призабули, але спра-
ва міжнародної корупції та відмивання «бруд-
них» грошей знову виходить на перший план 
завдяки новому масштабному звіту, який уже 
охрестили «Мальтійські файли». Це черговий 
великий скандал, пов’язаний iз так званими 
«податковими раями». Із щойно опублікова-
ної серії документів випливає, що на малень-
кій Мальті відмивали гроші фірми, пов’язані, 
зокрема, з італійською та російською мафія-
ми. 
 Понад 150 тис. таємних документів зібра-
ли і виклали 49 журналістів iз 16 країн сві-
ту. Папери свідчать, що найменша за тери-
торією країна ЄС, тобто Мальта, завдяки над-
звичайно ліберальним податковим законам 
стала тим місцем, куди велетенські міжна-
родні фірми і концерни втікають від велико-
го податкового навантаження у власних краї-
нах і де злочинці з легкістю відмивають вели-
кі гроші. Відразу 13 європейських друкованих 
органів, які належать до видавничої мережі 
European Investigative Collaborations («Євро-
пейська слідча співпраця» — EIC), опубліку-
вали Malta files («Мальтійські файли»).
 Утiм влада Мальти висловлює обурення з 
приводу публікацій. А приголомшена черго-
вим масштабним скандалом Єврокомісія на-
разі відмовляється коментувати викладені 
таємні документи. І лише зазначає, що бо-
ротьба з ухилянням від сплати податків зали-
шається її пріоритетом. 
 Проблема легалізації доходів від злочин-
ної діяльності не дає спати урядам усіх країн 
віками і є такою ж старою, як і самі банкноти. 
Історики економіки стверджують, що преце-
дент «відмивання грошей» в Китаї дату ється 
VII—IX століттями нашої ери, коли почали 
з’являтися перші прототипи паперових гро-
шей. У Європі це явище з’явилося у часи се-
редньовіччя. А сам термін «відмивання гро-
шей» увійшов у світовий обіг iз часів «сухо-
го закону» у США, коли мафія намагалася 
легалізувати гроші, зароблені на нелегаль-
ній торгівлі алкоголем. Міжнародне «відми-
вання грошей» у великих масштабах полег-
шують складні фінансові операції, які в наші 
часи розвитку інформатики в банківській сис-
темі все важче викривати.
 Італійський тижневик «Л’Еспрессо» пові-
домляє, що головна роль у «Мальтійських фай-
лах» відводиться Італії. Це й зрозуміло, з огля-
ду на близьку відстань від Мальти до Італії, пе-
редусім до Сицилії (лише 80 кілометрів), яку 
вважають батьківщиною мафії. Між Мальтою 
та Італією щоденно курсують численні пороми 
та пасажирські літаки. Має значення також іс-
торична спорідненість двох країн. 
 Італійське видання у статті під заголовком 
«Острів скарбів» повідомляє, що на крихітній 
Мальті діють близько восьми тисяч фірм (це 
при тому, що населення Мальти становить 
430 тисяч осіб), співвласниками яких є італій-
ці. Тижневик також подає прізвища відомих 
італійців, які розмістили на Мальті свій бізнес 
і гроші. Серед них і політики, і підприємці, й 
артисти. 
 В Італії не є великою таємницею, що різ-
номанітні клани італійської мафії відмива-
ють свої «брудні гроші» на Мальті. Принай-
мні італійський письменник та журналіст, 
знавець мафіозних середовищ та їхніх поряд-
ків Роберто Сільвано стверджує, що Мальта 
впевнено зайняла місце Панами — дотеперіш-
ньої головної світової «пральні» здобутих не-
легальним чином грошей. А оскільки Мальта 
входить до зони євро, то європейські мафії від-
так можуть забути про всі складнощі фінан-
сових транзакцій через Латинську Америку, 
про різні конвертації, а натомість відмивати 
гроші просто в європейській банківській сис-
темі. Навіть наркоторговці з Латинської Аме-
рики тепер «відмивають гроші» на Мальті, ін-
вестуючи їх у численні на острові ресторани, 
нічні клуби, казино та інші заклади азартних 
ігор. Дослідники теми стверджують, що Маль-
та також стала своєрідним колом порятунку 
для різноманітних мафій та корупціонерів 
Східної Європи та пострадянських країн. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Минуло три роки з дня катастрофи 
рейсу MH17 малайзійських авіаліній. 
Загинули 298 людей. Міжнародна ек-
спертно-журналістська розслідуваль-
на група «Беллінгкет» підтвердила у 
новому узагальнюючому звіті на 72 
сторінках: єдина ракетна установка, 
яка могла збити літак, — російський 
зенітно-ракетний комплекс «Бук» під 
номером 332. Група спростовує найві-
доміші альтернативні версії трагедії, 
головним чином — російські.
 Більшість даних з останнього ве-
ликого документа «Беллінгкет» уже 
наводили раніше, тому нагадаємо 
лише головні. У період iз 23-го по 25 
червня 2014 року військовослужбов-
ці 53-ї зенітно-ракетної бригади пе-
регнали кілька транспортних засобів 
до російсько-українського кордо-
ну. Серед них була ракетна установ-
ка «Бук» під номером 332. Вранці 17 
липня 2014 року установка перебува-
ла в Донецьку. Там «Бук» завантажи-
ли на платформу вантажівки. Звід-
ти вона вирушила на схід через те-
риторію, підконтрольну бойовикам. 
Номер «Бука» був затертий, однак 
Bellingcat вдалося впізнати установ-
ку за вм’ятинами та слідами фарби.
 За транспортування установки на 
Донбас відповідав російський офіцер 
у відставці Сергій Дубинський iз по-
зивним «Хмурий», стверджує група. 

У 2014 році Дубинський був началь-
ником розвідки в підрозділі сепара-
тистів, який очолював Ігор Стрєл-
ков (справжнє прізвище — Гіркін). 
Стрєлкова, який зараз живе в Ростові, 
вважають одним із головних ідеоло-
гів руху «Новоросія», що виступає на 
підтримку сепаратистів і на захист 
так званого «русского міра».
 Того ж дня вантажівка з «Буком» 
прибула до Сніжного, що розташова-
не приблизно за 80 кілометрів від До-
нецька. Зі Сніжного установка виру-
шила своїм ходом на південь. Близь-
ко 16:20 17 липня «Бук» збив «Боїнг» 
авіакомпанії «Малайзіан Ейрлайнз», 
що летів з Амстердама до Куала-Лум-
пур. На борту рейсу MH17 було 298 
осіб, 196 із них — громадяни Нідер-
ландів. Усі вони загинули. Вранці 18 
липня «Бук» під номером 332 зняли 
на відео. Він проїжджав через підкон-
трольний бойовикам Луганськ. На ус-
тановці бракувало однієї ракети. Пе-
рехоплені розмови бойовиків свід-
чать, що невдовзі після цього ракет-
на установка повернулася в Росію.
 Рада безпеки Нідерландів у до-
повіді щодо обставин аварії «Боїнга-
777» назвала причиною катастрофи 
потрапляння у лайнер ракети класу 
«земля — повітря», яку випустили з 
установки «Бук». Заступник началь-
ника Генштабу ЗС Росії Андрій Кар-
таполов озвучив російську версію ка-
тастрофи: MH17 збили українські 

військові. Кремль завжди заперечу-
вав участь чинних російських війсь-
кових у конфлікті на сході України.
 П’ятого липня стало відомо, що 
кримінальне провадження у справі 
про збиття MH17 вестимуть Нідерлан-
ди. Рішення про юрисдикцію спра-
ви ухвалила команда з розслідуван-
ня катастрофи, до якої входять пред-
ставники Австралії, Бельгії, Малайзії 
та України. Звинувачення у загибелі 
298 людей, які перебували на борту 
літака, досі нікому не висунули. Втім 
слідчі визначили список осіб, які по-
тенційно можуть їх цікавити, однак 
жодних імен не назвали.
 Учора, в третю річницю трагедії, 
в Нідерландах відбулася церемонія 
відкриття «живого меморіалу» жер-
твам катастрофи MH17. У цере-
монії взяли участь більше двох тисяч 
близьких та родичів загиблих літа-
ка «Малайзійських авіаліній» MH17. 
У місті Вейфхейзен біля амстердам-
ського аеропорту Схіпхол висаджено 
298 дерев, які формують зелену стріч-
ку. Саме з цього аеропорту вилетів 17 
липня 2014 року літак «Боїнг-777» 
«Малайзійських авіаліній», який так 
і не долетів до точки призначення, Ку-
ала-Лумпур. Дерева будуть оточені со-
няшниками, які розквітають у липні. 
Церемонію відкриття парку відвіда-
ли також король Нідерландів Віллем-
Александр із королевою Максимою, 
а також урядовці та іноземні політи-
ки.
 Імена 298 загиблих пасажирів та 
членів екіпажу зачитали члени їх-
ніх сімей, тоді як 17 місцевих дітей 
поклали квіти. Більшість жертв тра-
гедії MH17 — нідерландці, серед ін-
ших — представники 16 держав, зок-
рема Австралії, Великобританії, Ма-
лайзії та Індонезії. «Дерево — символ 
надії та майбутнього у багатьох куль-
турах», — наводить агенція «Франс 
Пресс» слова із заяви спілки родин 
загиблих.
 Напередодні півтора десятка 
демон странтів iз числа близьких за-
гиблих встановили на галявині перед 
посольством РФ лаву з табличкою у 
пам’ять про 298 пасажирів та членів 
екіпажу лайнера з написами англій-
ською мовою «Очікуємо на відпові-
дальність та детальне розслідуван-
ня», а також російською «Людяність 
вище політики». У своєму листі вони 
закликали Москву не перешкоджати 
розслідуванню та вести конструктив-
ну співпрацю зі слідством. ■

Розлучення 
по-британськи
 Британський міністр iз пи-
тань виходу з ЄС Дейвід Дейвіс 
і його європейський колега Мі-
шель Барньє проводять у Брюс-
селі 4-денні переговори про вре-
гулювання умов виходу Сполуче-
ного Королівства з євроспільноти. 
Сторони мають менше двох років, 
щоб усе врегулювати. Вихід запла-
новано на 30 березня 2019 року 
незалежно від того, буде укладе-
на відповідна угода чи ні. Обидва 
учасники переговорів мали нефор-
мальну зустріч минулого місяця. 
 Очікується, що нове коло дис-
кусій буде більш напруженим, із 
багатьма складними питаннями, 
включно з правами громадян ЄС 
у Великій Британії та британських 
громадян у Євросоюзі. У Британії 
живуть близько трьох мільйонів 
громадян країн ЄС, близько 1,5 
мільйона британців перебувають 

у 27 країнах ЄС. До «Брекзиту» 
більшість громадян ЄС мають сво-
боду пересування, що дозволяє їм 
жити і працювати в державах-чле-
нах об’єднання без обмежень.

Меркель керуватиме 
до 2021 року?
 Канцлер Німеччини Ангела 
Меркель має намір залишатися 
при владі до 2021 року в разі пе-
ремоги блоку партій Християнсь-
ко-демократичний союз (ХДС) 
і Християнсько-соціальний со-
юз (ХСС) на виборах до Бундес-
тагу восени цього року. Про це 
голова німецького уряду заяви-
ла ввечері у неділю, 16 липня, в 
ефірі телеканалу ARD. На запитан-
ня, чи вона може це гарантувати, 
Меркель відповіла, що жодна лю-
дина не має абсолютного контро-
лю над власною долею. «Однак я 
маю твердий намір вчинити саме 
так, як я сказала людям», — на-

голосила канцлерка, додавши, що 
на цьому базується довіра.

Перші роковини путчу
 У Туреччині відзначили пер-
ші роковини путчу. З цієї нагоди 
15 липня на спеціальне засідан-
ня зібрався парламент. Увечері у 
багатьох містах організували про-
урядові демонстрації. Нагадаємо, 
путч мав повалити президента Ред-
жепа Таїпа Ердогана, проте тривав 
лише кілька годин. У заворушеннях 
і сутичках загинуло від 270 до 350 
осіб. Упродовж наступних тижнів у 
Туреччині було введено жорсткі об-
меження. З роботи масово звільня-
ли людей, яких влада визнала при-
хильниками ймовірного організа-
тора путчу, ісламського духовно-
го лiдера Фетхуллаха Ґюлена, що 
проживає в США. Серед 150 ти-
сяч звільнених осіб були військові, 
судді, прокурори, чиновники, на-
віть учителі й актори. Європейсь-

кий Союз звернув увагу президен-
та Ердогана, що такі великі чистки 
— швидше, прояв політичної пом-
сти проти опозиції.

Померла авторка 
«Анжеліки» 
 Анн Голон — одна з двох авто-
рів роману «Анжеліка», померла у 
віці 95 років, повідомляють фран-
цузькі ЗМІ. Як розповіла її дочка, 
сталося це 14 липня у Версалі від 
перитоніту. У квітні письменниця 
провела автограф-сесію, у травні 
дала своє останнє інтерв’ю. 
 Романи про Анжеліку — вига-
дану красуню-авантюристку XVII 
століття — Анн написала разом iз 
чоловіком Сержем Голоном. Серія 
складається з 13 книг, їх перекла-
ли тридцятьма мовами. У 1964—
1986 роках у Франції зняли п’ять 
фільмів за романами про Анжелі-
ку. Головну роль у них зіграла Мі-
шель Мерсьє. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ТЕРОРИЗМ

Номер смерті 332
Незалежні експерти стверджують, що лише російський «Бук» міг збити MH17 
малайзійських авіаліній над Донбасом

■

Перед посольством РФ встановили таку табличку.❙
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«Основна маса обшуків проходить у Києві, Київській області та Одесі. До 
них залучено 300 працівників Департаменту захисту економіки Нацполіції, 
підрозділи Нацгвардії та сили спецпризначення в загальній кількості 150 
осіб і близько 150 працівників Головної військової прокуратури».

Ігор Купранець
заступник голови Нацполції 

УКРАЇНА МОЛОДА

Таємний офіс 
у «Гуллівері»
 Отже, за словами 
міністра Авакова, перша 
спецоперація стосувала-
ся схем iз регіональними 
податковими ямами. На-
гадаємо, що тоді, 24 трав-
ня, правоохоронці про-
вели понад 400 обшуків 
у податківців у 15 облас-
тях України і затрима-
ли 24 колишніх керівни-
ки обласних податкових. 
Наразі під вартою перебу-
вають 9 підозрюваних, ще 
13 внесли застави на суму 
понад 37 млн. гривень, а 
двох випустили під осо-
бисті зобов’язання. 
 Тоді як другий етап, 
розпочатий минулої 
п’ятниці, на думку пана 
Авакова, має більш ши-
рокий спектр дії: одно-
часно було розпочато 151 
обшук, а до самої спецо-
перації були залучені пра-
цівники Департаменту 
захисту економіки Нац-
поліції, спецпідрозділу 
КОРД, Нацгвардії та Го-
ловної військової проку-
ратури.
 За даними правоохо-
ронців, загальна сума ви-
крадених коштів сягає 12 
млрд. доларів США. Зок-
рема, втікач Олександр 
Клименко ще протягом 
2011-2013 років, за часів 
режиму Януковича, ство-
рив низку офшорів на 
Британських Віргінських 
островах, Кіпрі та в  Ліх-
тенштейні. Власником 
офшорів був зазначений 
його батько.
 Із 2011 р. і до початку 
2014 р. викрадені у держа-
ви кошти, понад 788 млн. 
доларів США, були перера-
ховані в Україну на рахун-
ки компаній «ЮНІСОН», 
медіа-холдингу «Вєсти» 
та двох компаній з управ-
ління активами, власника-

ми яких була родина Кли-
менка та які обслуговува-
ли «сім’ю» Януковича.
 «Блокування майна 
у п’ятницю на суму 12 
млрд. доларів має велике 
значення для подальших 
процесуальних дій. Мініс-
терство юстиції проводить 
заходи з блокування всієї 
нерухомості, щоб злочин-
ці не встигли переписати 
її на інших осіб», — запев-
нив Арсен Аваков.
 За його словами, 
на заведені з офшорів 
гроші група компаній 
«ЮНІСОН» придбала 78 
елітних квартир, 28 офіс-
них приміщень, 5 будин-
ків, 3 повних поверхи тор-
говельного центру «Гул-
лівер» у столиці, 41 пар-
комісце, 11 земельних 
ділянок у Києві, Одесі та 
Донецьку, 23 автомобілi 
та тисячу залізничних ва-
гонів! Усе це майно й по 
сьогодні приносило дохід 
Олександру Клименку та 
було основним джерелом 
фінансування медіа-хол-
дингу «Вєсти».

По триста доларів 
з кожного українця 
 У свою чергу, голо-
вний військовий проку-
рор Анатолій Матіос пояс-
нив: «ЮНІСОН» — це ма-
теринська компанія сім’ї 
Клименків, медіа-хол-
дингу «Вєсті» і двох ком-
паній з управління акти-
вами, власниками яких 
була родина Клименків і 
які обслуговували повніс-
тю сім’ю Януковича.
 За словами пана Матіо-
са, наразі встановлено на-
лежне родині Климен-
ків майно, механізми ле-
галізації грошей, а також  
коло осіб, які досі беруть 
участь, акумулюють над-
ходження доходу з неру-
хомого майна, «яке вли-

валося в квазіпартію «Ус-
пішна країна», медіа-хол-
динг «Вєсті» й охоронну 
структуру «Скіф», яка 
охороняла всю бізнес-ім-
перію Клименка і захища-
ла награбоване».
 Головний військо-
вий прокурор стверджує, 
що Олександр Клименко 
вкрав у кожного україн-
ця 300 доларів.
 «Наголошую, що, 
вкравши 12 млрд. доларів 
за курсом 8, а це 96 млрд. 
грн., з бюджету України, 
Клименко таким чином 
вкрав у кожного україн-
ця, з тих сорока з лишком 
мільйонів українців, від 
немовляти до пенсіонера, 
300 доларів за курсом 8», 
— заявив пан Матіос.
 І додає, що обшуки та 
затримання які відбува-
лися у провадженні щодо 
Клименка, будуть не ос-
танніми у справі злочин-
ної організації Янукови-
ча—Клименка.

«Скіф» на «ланосах» 
не їздить
 Уже пізніше Олек-
сандр Клименко особисто 
зазначив у соцмережах, 
що українські правоохо-
ронці проводять обшуки, 
які нібито не мають до 
нього жодного відношен-
ня.
 «Відкрив інтернет і 
був здивований, дізнав-
шись що у мене прохо-
дять обшуки. Товариші 
Аваков і Матіос, змуше-
ний вас засмутити, у мене 
обшуків немає», — напи-
сав Клименко.
 Утім, Анатолій Матіос 
не змовчав і відповів Кли-
менку також у соцмере-
жах: «Екс-мінздох Кли-
менко нервує (міс і міс-
тер Клименко — прав-
да, нині хороший день?). 
Клименко кинув у «бій» 
для захисту своєї імперії 
награбованих статків ос-
танні резерви — на обшу-
ки почали під’їжджати 

кремезненькі хлопці з 
охоронної фірми «Скіф», 
яка належить Климен-
ку. Пропонують найтов-
щі гроші за повернення 
і не вилучення схованих 
документів».
 При цьому головний 
військовий прокурор зіро-
нізував: «І так цей «Скіф» 
доречно приїхав — ми 
якраз за рішенням суду і 
арештували їхні автівки. 
Не «ланоси». Докумен-
туємо їхнi пропозиції.  
Знімати кіно буде «Юні-
сон сінема». 
 Під час спілкування з 
журналістами пан Матіос 
пояснив, що таке охорон-
на фірма «Скіф»: «Вони, 
окрім іншого, планували 
та проводили операції: не-
законне стеження, органі-
зацію проплачених про-
тестних акцій, погрожу-
вали життю та здоров’ю. 
Саме через це до операції 
залучені спеціальні пра-
воохоронні підрозділи».

«Клименко нам не шеф, 
воля дорожча»
 Цікаво, що вже че-
рез добу затриманні пра-
воохоронцями партне-
ри Клименка з групи 
«ЮНІСОН» пішли на уго-
ду зі слідством і пообіця-
ли співпрацювати. 
 «Ще вчора вони туси-
ли в «Гуллівері» і були 
партнерами з Климен-
ком, а нині, після обшуків 
у квартирах «господаря», 
вже надвечір вони ж (від 
страху, совісті чи сумлін-
ня?) рядками свідчень 
у протоколах пішли на 
співпрацю зі слідством. 
Це добре. День пройшов 
не дарма», — зазначив 
пан Матіос. 
 І це при тому, що 
ще напередодні у своїй 
офіційній заяві керів-
ництво групи компаній 
«ЮНІСОН» заперечува-
ло всі звинувачення, за-
кидаючи правоохорон-
цям рейдерство і закли-
каючи «припинити пере-
слідування».
 «Ми вважаємо, що 
відбувається фактичне 
захоплення наших під-
приємств і блокуван-
ня роботи наших тру-
дових колективів, яке 
здійснюється під керів-
ництвом вищих чинів 
прокуратури, а саме вій-
ськового прокурора Ана-
толія Матіоса. Як від-
повідальні платники по-
датків, наші компанії, в 
тому числі, сплачують 
військові збори в повно-
му обсязі. Ми не розуміє-
мо, чим  зумовлена така 
підвищена увага до нас 
саме військової проку-
ратури», — йшлося у за-
яві, яка нині вже не вар-
та паперу, на якому на-
писана.
 Щодо газети «Вєсті», 
то Генеральна прокура-
тура не виключає припи-
нення її виходу. Принай-
мні навряд чи її роздава-
тимуть безплатно. 
 За словами пана Ма-
тіоса, фінансування медіа-
холдингу «Вєсті» здійсню-
валося з коштів, одержува-
них за надання в користу-
вання тисячі залізничних 
вагонів.
 «Сподіваюся, що те-
пер тисяча вагонів, вар-
тість яких становить 
близько 40 млн. доларів, 
уже не приноситиме дохід 
для безплатного розпов-
сюдження такої гарної 
газети, як «Вєсті», та ін-
ших фейковий сайтів», 
— пожартував Анатолій 
Матіос.
 І підтвердив, що обшу-
ки хоча й проходили в ре-
дакції видання, але жур-
налістів холдингу ніх-
то не обшукував, бо вони 
не є фігурантами кримі-
нального провадження.
 Міністр внутрішніх 
справ Арсен Аваков і  го-
ловний військовий про-
курор Анатолій Матіос  
стверджують, що можли-
ве припинення діяльності 
медіа-холдингу «Вєсті» 
не пов’язане з будь-яки-
ми журналістськими ма-
теріалами, а винятково з 
непрозорою процедурою 
його фінансування. ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Погані «вєсті» для 
«сім’ї» Януковича 
Після гучних затримань у ТРЦ «Гуллівер» партнери 
втікача Олександра Клименка з групи компаній 
«ЮНІСОН» пішли на співпрацю зі слідством

■Іван БОЙКО

Про «другу хвилю» масштабної спецоперації з викриття 
і припинення податкових «схем» колишнього міністра 
доходів і зборів Олександра Клименка, який нині пере-
ховується в Росії, повідомили минулої п’ятниці міністр 
МВС Арсен Аваков і головний військовий прокурор 
Анатолій Матіос. Цього ж дня неабияке маски-шоу за 
участі спецпризначенців і бронетехніки відбулося в 
центрі столиці — у ТРЦ «Гуллівер», де правоохоронці 
виявили таємний офіс групи компаній «ЮНІСОН», який 
особисто контролював із Білокам’яної Клименко. Об-
шуки відбулися й у скандально відомій редакції газети 
«Вєсті», яку фінансував через непрозору процедуру 
все той же Клименко.

ТРЦ «Гуллівер» минулої п’ятниці було заблоковано.❙

«Друга хвиля» спецоперації щодо Клименка вразила перехожих киян.❙

Міністр МВС Арсен Аваков і головний військовий прокурор
Анатолій Матіос анонсують нові затримання.

❙
❙
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

За численні порушення радіо 
«Вєсті» втратило ліцензію на 
мовлення ще кілька місяців 
тому, але у Харкові й понині цю 
нішу не зайняла жодна вітчизня-
на станція. А поки в Національ-
ній раді з питань телебачення 
і радіомовлення думають над 
розподілом «вільного» радій-
ного простору, жителі сусідніх 
з Росією районів Харківщини 
регулярно «ловлять» Бєлгород. 
Для регіону, який уже четвер-
тий рік має статус прифронто-
вої зони гібридної війни, така 
послуга агресору сприймаєть-
ся як безкоштовний, але над-
звичайно цінний подарунок. 
Подробицями дивної історії з 
«УМ» поділився виконавчий 
директор Міжнародної академії 
рейтингових технологій і соціо-
логії «Золота фортуна» Всево-
лод Чебодаєв, який у минулому 
працював у системі державного 
радіо.

«Частоти у Харкові не 
прорахували навіть для 
Першого суспільного каналу» 
 ■ Всеволоде, знаючи всю 
«радійну кухню» зсередини, 
ви давно намагаєтеся довести 
громадськості й чиновникам 
той факт, що в проміжку ефіру, 
який звільнили «Вєсті»,тепер 
безперешкодно ловляться бєл-
городські канали. І оскільки 
російські журналісти вже весь 
світ заполонили антиукраїнсь-
кою пропагандою, ситуація не 
може не викликати подив. У 
чому, власне, причина?
 — У тому, що росіяни не це-
ремоняться зі 100 ватами потуж-
ності радіопередавачів, як наш 
Український державний центр 
радіочастот (УДЦР), а «врубу-
ють» свої FM-передавачі міні-
мум на 1 кіловат. Натомість наш 
Центр усе ніяк не спроможеть-
ся порахувати частоти у Хар-
кові навіть для вкрай важливого 
Першого суспільного радіокана-
лу. На частоту 91.6 Мгц, що за-
раз виставлена на конкурс, нада-
на УДЦР потужність становить 
усього 100 ват. А ось країна-аг-
ресор із нами не панькається. 
Вони ще й колишню частоту 
«Вєстєй» 100.5 Мгц неодмінно 
захоплять, бо вже купу станцій 
запланували запустити в Бєлго-
роді в FМ-діапазоні. Йдеться про 
державні «Радио России», «Вес-
ти-FМ», «Маяк», а також «Ра-
дио Книга». 
 Але чому ж для наших де-
ржавних (тобто, тепер уже сус-
пільних каналів) i досі нічого 
не прораховано, крім слабень-
кої 91.6 МГц, яку я ще рік тому 
підказав взяти до уваги. І це 
при тому, що Харківщина має 
найгірше покриття сигналом 
навіть уже згаданого І каналу 
суспільного радіо. 
 ■ Ви кажете, що «росіяни 
не церемоняться». Але чому 
УДЦР не може діяти аналогіч-
ним чином? Можливо, на те є 
певні технічні причини? І чи не 
повинні вони враховувати бєл-
городський фактор при виді-
ленні цих «кіловат» для Хар-
кова?
 — На одному з сайтів iз 
переліком бєлгородських 

радіостанцій добре видно, що 
мовлять вони з потужністю не 
меншою, ніж 1 кіловат, а то й 
5, і це достатня потужність, 
аби досягати сигналом Хар-
ківської області. У нас же чи-
мало радіостанцій у Харкові 
мають усього 100-ватну потуж-
ність, що у порівнянні з «кіло-
ватниками» у 10 разів зменшує 
територію покриття. Весь час-
тотний ресурс для мовлення 
радіостанцій і телеканалів на-
лежить державі. Прорахунок 
частот, на яких потім вихо-
дять в ефір мовники, здійснює 
УДЦР. Потім вони виставля-
ються на конкурс Національ-
ною радою з питань телебачен-
ня та радіомовлення, і перемо-
жець отримує ліцензію на мов-
лення на конкретній частоті. 

 У Росії теж є органи, що від-
повідають за це. Ось вони про-
рахували та надали саме такі 
потужності своїм радіостан-
ціям. А наші органи, відповід-
но, своїм. Звісно, при прорахун-
ку нових частотних присвоєнь 
необхідно подбати, аби ті не за-
важали вже задіяним частотам 
у сусідніх населених пунктах і 
країнах. Можливо, наші якраз 
і враховують «бєлгородський 
фактор», діючи суворо за бук-
вою закону і технічними нор-
мами, а росіяни, вочевидь, цьо-
го не роблять, бо чути їх у нас 
просто прекрасно. Можливо, 
й вищі потужності, ніж дозво-
лені, використовують на своїх 
передавачах.
 ■ А Україна в особі УДЦР ці 
частоти росіянам погодила? 
 — Можливо, але це моє 
припущення. Принаймні таке 
погодження має бути в між-

державних відносинах. Пого-
дження обопільне. Але факт за-
лишається фактом. Ми тут, на 
Харківщині, беззахисні перед 
російською пропагандою, що 
йде через бєлгородські хвилі. 
Те, що сусідні радіостанції впев-
нено прориваються на наші те-
рени, можуть засвідчити меш-
канці Великобурлуцького, Вов-
чанського, Дворічанського, 
Дергачівського, Золочівсько-
го, Куп’янського, Печенізько-
го районів області. Водночас 
головний радіоканал України у 
нас транслюється в FМ лише у 
трьох (!) райцентрах. Прекрас-
но чути російські станції і в пів-
нічній частині обласного цент-
ру, і навіть углиб області вони 
успішно потрапляють на 50-60 
кілометрів. Мій знайомий пре-

красно ловить їх на автомобіль-
ний і стаціонарний приймач у 
Люботині, а це близько 100 км 
від Бєлгорода.

Інформаційний вакуум
 ■ Наразі Харківщина має 
найгірше покриття FМ-сигна-
лом навіть І суспільного радіо-
каналу. Чому?
 — Тому що прикордонна і 
прифронтова область досі зали-
шається без доступу широкого 
кола слухачів до державного, а 
тепер суспільного радіомовлен-
ня. Адже дротова мережа фак-
тично вже не діє. Ультракорот-
кі хвилі, де у Харкові і Заче-
пилівці транслюється І канал 
Українського радіо, недоступні 
слухачеві через відсутність при-
ймачів з таким діапазоном, а се-
редні хвилі, на яких працює пе-
редавач І каналу УР у Таранів-
ці Зміївського району, фактич-

но не приймаються у містах, бо 
не здатні «пробити» щільний 
електромагнітний смог, створе-
ний побутовими й індустріаль-
ними радіозавадами. Не лов-
ляться вони й в авто в містах, 
бо фонять через ті ж причини.
 Харків разом з Івано-Фран-
ківськом і Одесою опинився у 
трійці обласних центрів, де на 
єдиних, доступних широко-
му колу слухачів FM-хвилях 
досі відсутня трансляція навіть 
першого каналу Українсько-
го радіо. А Харківська область 
має найгірше з усіх регіонів 
покриття FM-сигналом голо-
вного радіоканалу країни. FM-
передавачі УР-1 в нашій облас-
ті є лише у Великому Бурлуці, 
Ізюмі і Куп’янську, тож покри-
вають мовленням лише чверть 
території області, її східну час-
тину. Решта населених пунктів 
узагалі позбавлені можливості 
слухати навіть І суспільний 
радіоканал на FМ. Другий сус-
пільний радіоканал «Промінь» 
теж транслюється у Харкові на 
недоступних слухачам ультра-
коротких хвилях, а третій сус-
пільний радіоканал «Культу-
ра» — на них же і лише в Ізю-
мі.

Харків поза FМ-діапазоном
 ■ Не раз доводилося чути і 
про певні негаразди в регіоні з 
ультракороткими хвилями.
 — Масово цей діапазон уже 
практично ніде не використо-
вується. Навіть у сусідніх пос-
традянських країнах від нього 
майже відмовились. Росія всі 
свої 6 державних радіоканалів 
активно просуває в FМ-діапа-
зон. На прикладі Бєлгорода це 
добре видно. А у Харкові в FM 
за всі роки незалежності так і 
не було надано жодної частоти 
для державних радіоканалів. 
Та й по всій Україні їх отриму-
вали тільки комерційні мовни-
ки. 
 Правда, нинішній склад На-
ціональної ради з питань теле-
бачення і радіомовлення (честь 
йому і хвала!) зробив чимало 
для розбудови FМ-мережі, при-
наймні І каналу Українського 
радіо, що з’явився практично 
в усіх обласних і багатьох рай-
центрах. Його сигналом щільно 
покритий весь Донбас і частина 
окупованого Криму. Єдине при-
кро, що розбудова цієї мережі 
робилась не лише через виді-
лення нових частот. У бага тьох 
областях під І канал відібрали 
частоти обласних державних 
радіоканалів, що на 100 відсо-

тків були україномовними і ук-
раїномузичними, мали авто-
ритет і повагу в своїх регіонах, 
створюючи гідну конкуренцію 
приватним FМ-кам, які транс-
лювали багато російської музи-
ки. Але тут ми стали заручни-
ками наших законодавців, які 
у Законі про суспільне мовлен-
ня місцеві суспільні телеканали 
передбачили, а радіоканали чо-
мусь ні.
 ■ А що це за історія з анон-
сованою частотою для Харко-
ва, що виставлена на конкурс? 
Фахівці вже б’ють на сполох. 
Мовляв, якщо вона й дістанеть-
ся НСТУ, то її занизька потуж-
ність не покриє навіть обласний 
центр.
 — Ідеться про вже згада-
ну 100-ватну частоту 91.6 Мгц. 
Вона дійсно може покрити сиг-
налом лише сам Харків і не-
значну територію навколо об-

ласного центру. В районах об-
ласті теж виставлені на кон-
курс 5 малопотужних частот по 
100 Ват, призначених під міс-
цеве мовлення. Але коли ж час-
тоти з’являться для суспільно-
го? Хоча Національна суспіль-
на телерадіокомпанія України 
робила подання в грудні 2016 
року на прорахунок конкрет-
них частот, що мали вже між-
народну координацію. У січні 
2017 року вони також подава-
ли заявку на частоти для своїх 
трьох каналів по всіх регіонах, 
зокрема, й на 6 райцентрів Хар-
ківщини. Щось прорахував для 
суспільного УДЦР? Поки що 
тільки радіостанція Країна ФМ 
(їй окремий респект за україно-
мовність) отримувала частоти. 
А для Українського радіо за всі 
роки незалежності на Харків-
щині частот не знайшлося. 
 ■ Але чому?
 — Подейкують, що прора-
хунку нових FМ-частот зава-
жають 4 і 5 аналогові телевізій-
ні канали, але вони задіяні да-
леко не в усіх обласних цент-
рах. А на Івано-Франківщині, 
наприклад, де є і 4, і 5 канали, 
УДЦР FМ частоту для обласно-
го центру прорахував. Було б ба-
жання. І там, де НСТУ наводи-
ла конкретні частоти для про-
рахунку, що вже пройшли між-
народну координацію, сусідні 
частоти вже використовують-
ся радіостанціями. Скажімо, у 
Дніпрі міжнародну координа-
цію пройшла 89.1 і поруч уже 
використовуються 88.5 і 89.7, 
а в Житомирі поруч iз подани-
ми 90.6 і 91.5 спокійно вико-
ристовується 91.1, де мовить 
радіо «П’ятниця». Ось і в Хар-
кові треба якомога швидше 
виставити на конкурс звільне-
ну від «Радіо Вєсті» нішу, аби 
закрити «шпарину», через яку 
до нас «лізуть» сусідні недруж-
ні станції. А заодно подолати в 
радіопросторі інформаційний 
вакуум, в якому перебуває наш 
регіон. 
 ■ А місцева влада не має на-
міру якось вплинути на цю си-
туацію?
 — Знаю, що керівництво 
Харківської облдержадмініст-
рації і, зокрема, її голова в ме-
жах своїх повноважень актив-
но намагається вплинути на те, 
аби мешканці Харківщини яко-
мога швидше могли почути в до-
ступному діапазоні три канали 
суспільного радіо, в тому числі 
і Харківське обласне, яке зараз 
працює фактично в порожнечу. 
Тим паче, що НСТУ має мовити 
на трьох загальнонаціональних 
ефірних радіоканалах, цього 
вимагає Закон «Про Суспільне 
телебачення і радіомовлення». 
Було б не зайвим увімкнення в 
нашому прифронтовому регіоні 
і радіостанції Міністерства обо-
рони України «Армія — ФM». 
Адже музично-розважальним 
контентом ефірний простір 
Харківщини і так уже перена-
сичений. Тож цілком логічним 
було б виділення в першу чер-
гу FM — частот саме трьом сус-
пільним і державній армійсь-
кій радіостанції з огляду на об-
меженість частотного ресурсу 
і поки що перенесення на рік 
закриття аналогового телемо-
влення, що заважає розвитку 
FM-простору.
 До речі, і в столиці нашої 
держави в FМ-діапазоні транс-
люється лише І суспільний ка-
нал. Керівництво Українсько-
го радіо вже не один рік просить 
надати конкретні вільні часто-
ти для радіоканалів «Промінь» 
і «Культура». Але... віз і нині 
там. Та й частота 104.6 Мгц 
у Києві теж від «Радіо Вєсті» 
звільнилася. ■

МЕДІА ДЛЯ МАС

Неподілений ефір
На радіохвилях довкола частоти заборонених «Вєстєй» 
Харківщину «накрили» бєлгородські радіостанції

■

«У Харкові треба якомога швидше виставити на конкурс звільнену від «Радіо Вєсті» 
нішу, аби закрити «шпарину», через яку до нас «лізуть» сусідні недружні станції».

Всеволод Чебодаєв.❙
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ПОГЛЯД

Психоз на ім’я 
«Райянейр» 
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ,
завідувач відділу економіки

 Ситуація з ірландським лоукостом 
в Україні остаточно вийшла за межі 
здорового глузду, транспортної 
політики чи інвестиційного клі-
мату в окремо взятій державі. І 
набула рис національного пси-
хозу та не менш національного політичного піару. 
 Минув рівно тиждень, відколи «Райян» сказав, що 
не хоче літати до України. Здавалося б, усе: час проба-
чити і відпустити. Але ж ні! Тему «ірландського кидка» 
активно обговорюють навіть люди, які раніше ніколи не 
літали далі Вапнярки. І найближчим часом не полетять 
— навіть за акційними тарифами. 
 Здається, більший суспільний резонанс від демар-
шу одного з авіаперевізників мали хіба що підвищені ко-
мунальні тарифи. Українці хочуть дива — вже і швид-
ко — і таким дивом має стати початок роботи на наших 
маршрутах компанії «Райянейр». Місія якої нібито є — 
десь читав і таке — сприяти євроінтеграції (!) нашої де-
ржави і, мов Мойсей, завести українців до Європи! 
 Бо «Райянейр» для нас — це вже не просто ком-
панія, це вже Мрія! Загальнонаціональна ідея про квитки 
за 10 євро до Парижа, яка вже нині об’єднала схід і за-
хід, північ і південь. Хоча ніхто і ніде не скасовував еко-
номічних законів, середньої собівартості одного крісла, 
прогнозованого трафіка з українських аеропортів, кон-
курентної боротьби, показника мобільності населення, а 
комерційна авіакомпанія насправді нікого нікуди не во-
дить, а працює задля отримання прибутків. У іншому ви-
падку вона би збанкрутувала. 
 Але раз є такий суспільний запит, то буде і пропо-
зиція! На роль богатиря, який взявся побороти триголо-
вого змія у вигляді злодійської влади, злих олігархів і 
персонально Ігоря Коломойського, зголосився інтеліген-
тний мужчина в окулярах — міністр Володимир Омелян. 
Сьогодні цей непримиренний противник польського і ша-
нувальник усього ірландського самостійно кинувся на 
свою чергову персональну амбразуру. «Ще не все втра-
чено! — подає він політичні месиджі спраглому наро-
дові. — Перемовини фактично щойно стартували. Тоб-
то, це я їх стартував, українці! Раніше, до мене, нічого 
не було, з «Райянейром» у цій країні ніхто не може нор-
мально домовитися!». 
 Омелян стверджує: шоу, тобто перемовини, знову 
продовжуються, «Райянейр» повернеться! Може, цьо-
горіч, може, навіть до зими! А в голосі — сподівання на 
політичні дивіденди. І все це — під мовчанку або навіть 
принизливе спростування з боку штаб-квартири ірланд-
ців. І цим шановний пан Омелян до болю нагадує одно-
го свого попередника, ще «регіонального» транспорт-
ного міністра Бориса Колеснікова, який також працював 
свого часу штатним клоуном в авіакомпанії «Райянейр». 
А тому періодично повідомляв донецькому народу про 
черговий «успєх» команди Віктора Федоровича: мовляв, 
ми вже домовилися, ось-ось вони зайдуть в Україну! 
Чим викликав зневажливі коменти з Сордса, що у графс-
тві Дублін, на кшталт: «Ми справді з вами про щось до-
мовилися? Сорі, не пам’ятаємо...» 
 Але найсмішніше у цій ситуації, що у випадку, як 
«Райянейр» передумає з нами прощатися, то Володи-
мир Омелян одразу отримує політичний капітал — ра-
зом із відповідним рейтингом! І зi скромного чиновни-
ка, що час від часу розповідає про нові поїзди, перетво-
риться на героя нації, який подолав ворогів і повернув 
людям мрію. А це вже трамплін до політичної кар’єри! 
 Думаю, посаду віце-прем’єра із залучення лоукостів 
нинішній міністр собі вже заробив. Але, вважаю, не біль-
ше. Бо Прем’єр Гройсман також виявився крученим хлоп-
цем і публічно заявив на телеканалах, що особисто поз-
вільняє всіх, хто насмілиться ображати Ірландію з її лі-
тачками. 
 Щоправда, бути «другом «Райянейра» в Україні я 
би радив не довше, ніж компанія сюди колись прийде, 
— адже перемога одразу перетвориться на зраду. Коли 
вся наша «лоукост-аудиторія» побачить, що квитків за 
10 євро буває по кілька на рейс, і то не на кожен, я би по-
радив Омеляну та іншим нашим політикам публічно пок-
ритикувати за щось Майкла О’Лірі. Наприклад, за від-
сутність рейсів iз Гонолулу в Конотоп.   
 До того моменту, поки наші міністри з прем’єрами 
працюють з інвесторами харизмою, словом і піаром — 
замість іти традиційним шляхом і створювати прозорі 
правила гри, піднімаючи платоспроможний попит і та-
ким чином розширюючи ринок, — до того моменту на 
міфічній темі «доброї» компанії, що воює із «погани-
ми», можна отримувати свою маленьку, скромну полі-
тичну вигоду.  
 Особливо, якщо «піпл» любить такі шоу. ■

■
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

17 травня нинішнього року «Україна 
молода» надрукувала матеріал «На 
зарплату для Смілянського»: про не-
задовільну, як вважають споживачі, 
роботу Укрпошти, яка дивовижним 
чином поєднується із космічними 
зарплатами топ-менеджменту де-
ржавного підприємства. Космічни-
ми, знову ж таки, з точки зору не 
самого менеджменту, а пересічного 
українця. 

Від листоноші до гендиректора
 Адже якщо уряд підняв серед-
ньому українцю, серед яких прості 
листоноші, зарплату до 3200 грн., то 
керівникові державного підприємс-
тва, — як стверджується, до майже 
300 тис. грн. Тобто, у сто разів біль-
ше... І це лише оклад. А з доплатами 
ще набігає не одна сотня. Хоча свою 
роботу з доставки поштової кореспон-
денції, зокрема періодики, Укрпош-
та, як свідчать телефонні дзвінки до 
редакції, виконує напрочуд погано. 
І при цьому, будучи монополістом, 
постійно намагається — і доволі ус-
пішно — підвищувати тарифи за 
свою погану роботу. 
 Нам дуже приємно, що цю публі-
кацію «УМ» прочитали. Причому, не 
лише в Укрпошті, а навіть у Мініс-
терстві інфраструктури. І підготува-
ли відповідь за підписом заступника 
міністра Ю. Лавренюка, яку просто 
неможливо не процитувати. 
 Скільки саме отримує пан Смі-
лянський, заступник міністра Лав-
ренюк відповів неймовірно віртуоз-
но. І доволі детально. На цілий аб-
зац! З якого ми довідалися, що — 
перше: існує наказ міністерства про 
призначення Смілянського І. Ю. ге-
неральним директором iз 1 липня 
2016 року. Друге: в цьому контрак-
ті й справді визначено розмір його 
заробітної плати. Третє: зарплату 
панову Смілянському таки випла-
чують! Причому виплачують не аби-
як, а починаючи із дати дії контрак-
ту. І навіть, коли 1 березня 2017 року 
УДППЗ «Укрпошта» реорганізува-
ли у Публічне акціонерне товарис-
тво «Укрпошта», то пан Смілянський 
продовжує виконувати важку роботу 
очільника поштового відомства. І за-
рплату йому у цей момент взагалі не 
підвищили! І він трудиться «на рані-
ше встановлених умовах праці»... 
 Тобто, отримує...? Не знаємо... На 
цьому твердженні відповідь заступ-
ника міністра завершується. 
 А от скільки має у місяць праців-
ник Публічного акціонерного това-
риства рангом нижче? Який із ран-
нього ранку носить важкі сумки з 
поштою і супутніми товарами. Тут 
пан Лавренюк уже значно відверті-
ший. «Рівень оплати праці — найбо-
лючіше питання для листонош і опе-
раторів поштового зв’язку, — ствер-
джує заступник міністра. І йде далі: 
— Головне завдання товариства — 
підвищувати загальний дохід шля-
хом зміни системи мотивації». 
 Тобто, дохід спільний. Із якого 
топ-менеджмент Укрпошти має, як 
про це кажуть у ЗМІ і чого не запе-
речив заступник міністра, аналог 10 
тис. євро за місяць, пересічний пра-
цівник значно-значно менше, і тому 
його треба мотивувати, аби загаль-
ний дохід не знизився і бухгалтерові 
ПАТ було із чого виконувати конт-
рактні зобов’язання перед своїм ше-
фом. 

А чиновник каже: «Вони 
працюють!»  
 Але, як знають усі вищі чинов-
ники нашої держави, рахувати чужі 
гроші — особливо їхні — це моветон і 
пережитки СРСР. А тому замість оп-
лати праці вони люблять говорити 
про результати цієї праці. Що виг-
лядає цілком логічним: хіба шкода 
грошей для керівника, завдяки яко-
му підприємство не просто змінило 
табличку — з УДППЗ та ПАТ, — але 
і стало краще працювати, більше за-
робляти від власної ефективності (а 

не підвищення тарифів)?
 І ось як уявляє собі заступник 
міністра інфраструктури пан Лав-
ренюк ритм та результати роботи 
Укрпошти. «Здійснює доставку пе-
ріодичних друкованих видань пере-
дплатникам у той же день, якщо він 
є робочим для доставного підрозділу, 
та вони надійшли до сортувального 
підрозділу: у м. Києві — до 8 години, 
в обласних центрах — до 10 години, у 
районних центрах — до 14 години, — 
пише представник Мінiнфраструкту-
ри. І додає фразу у стилі вишукано-
го, довершеного, добротного англій-
ського гумору. — За інформацією 
філіалів ПАТ «Укрпошта», доставка 
передплатникам газети «Україна мо-
лода» здійснюється у строки, визна-
чені вищевказаними нормативами». 
 Можливо, втім, що пан заступ-
ник міністра Лавренюк не жартує, 
а справді відповідає щиро. І що він 
так думає. І що ті самі філіали ПАТ 
«Укрпошта» його дуже сильно обду-
рили. І, можна сказати, навіть підве-
ли під елемент нещирості щодо ЗМІ, 
якщо шановний чиновник поставив 
свій підпис під такою, м’яко кажу-
чи, фантазією високооплачуваного 
керівництва Укрпошти.  
 Ось кілька фактів несвоєчасної до-
ставки, нехлюйства у виконанні своєї 
роботи із величезної бази даних «Ук-
раїни молодої». 
 Наш передплатник Микола Доро-
шта з Мукачевого Закарпатської об-
ласті скажиться, що у п’ятницю йому 
газета не приходить зовсім. А буває, 
що доставляють всього лише одну га-
зету на тиждень.
 А от на Житомирщині Укрпош-
та працює за радикально іншим ал-
горитмом, ніж їхнi закарпатські ко-
леги: навпаки, носять газету тільки у 
п’ятницю. Про це повідомляє Андрій 
Чучман із Новоград-Волинського. 
 Володимир Сорочинський із За-
поріжжя пише, що не отримав жод-
ного примірника «УМ» у квітні. 
 Чумак Микола з Мурованокури-
ловецького району Вінницької облас-
ті повідомив нас, що не отримує газе-
ту вже упродовж двох тижнів. 
 Але чи не найбільше проблем 
Укрпошти у Києві та навколо сто-
лиці, де, нагадаємо, розташовується 
головний офіс тепер уже публічного 
акціонерного товариства, керівник 
якого отримує відповідну високу за-
рплату з першого дня роботи. Та де 

працює заступник міністра пан Лав-
ренюк, який досі вірить у казки, що 
йому розповідають в Укрпошті. Ось 
лише кілька прикладів. 
 Валентин Титаренко, який меш-
кає у Вишгородському районі, скар-
житься, щo не отримав аж 6 номерів 
газети, яку передплатив і чесно опла-
тив. 
 У Києві на Оболонському проспек-
ті газету за п’ятницю приносять у по-
неділок. Про це написав Віктор Чу-
бар. 
 Леонід Морденко вже втомився 
скаржитися на столичне поштове від-
ділення № 124.  
 У селі Проліски Бориспільського 
району передплатник Володимир Ти-
мохін два тижні марно чекав хоча би 
на один примірник «УМ», яку він лю-
бить читати. 
 Киянин Фелікс Редка передпла-
тив газету на рік, але перестав отри-
мувати її із 1 травня... 
 Ці факти ми даруємо пану заступ-
никові міністра Лавренюку. Можемо 
доповнити й іншими. Вибирати у нас 
є з чого. 
 А також кинути клич серед колег, 
які також страждають від працівни-
ків Укрпошти та їхньої перманентної 
зміни «систем мотивації». 

Замість висновку
 Пан Лавренюк активно підтримує 
ідею підвищення тарифів на послуги 
з доставки поштової кореспонден-
ції, що її лобіює новостворене ПАТ. 
І якщо у своєму наступному листі 
заступник міністра інфраструкту-
ри використає залізобетонний аргу-
мент «Піднімемо ціни — і якість пос-
луг одразу зросте», то одразу ж спро-
стуємо його багатьма роками власно-
го досвіду і спостережень за колегами 
з пошти. Нам це обіцяють вже давно! 
А як наслідок — споживач отримує 
неякісну послугу за більші гроші. 
 Глобальні проблеми Укрпошти 
— і УДППЗ, і ПАТ — упродовж ос-
танніх років залишаються одними 
і тими самими: погана матеріальна 
база, низькі зарплати персоналу, не-
зацікавленість їх у кінцевих резуль-
татах своєї роботи... І ось до цього 
переліку додався черговий демоти-
ватор: розуміння кожної листоно-
ші, що її «бігбос» у відповідь на свою 
євроорієнтованість отримує непога-
ну європейську зарплату. На відміну 
від неї. ■

Керівництво Укрпошти діє за принципом «Гроші вранці, послуги — ввечері. Можливо...»
Фото-колаж з сайта blogspot.com.

❙
❙

НАМ ПИСАЛИ

Про що не знає 
заступник міністра
У Мініфраструктури не хочуть бачити численних 
прикладів незадовільної роботи Укрпошти, 
про які масово стверджують наші читачі

■
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СПІВПРАЦЯ

Разом і чуму 
легше побороти
Україна, Болгарія, Молдова та 
Румунія домовилися координувати 
зусилля з подолання АЧС
Оксана СОВА

 Небезпека економічних та репутаційних втрат че-
рез невчасні або невдалі протиепізотичні заходи приму-
шує цивілізовані держави вдаватися не тільки до забо-
рон і перепон, а й до співпраці у боротьбі з трансдержав-
ними епідеміями. Україна, переживши як вмотивовані, 
так і маніпулятивні «карантини» на міжнародних рин-
ках м’ясомолочної продукції, останніми роками нама-
гається активно надолужити втрачені шанси. Як за раху-
нок жорсткішого внутрішнього контролю у тваринниц-
тві та роботі ветеринарних служб, так і активізувавши 
міжнародне співробітництво. Минулого тижня представ-
ники Держпродспоживслужби України, національних 
організацій з карантину та захисту рослин Вірменії, Бі-
лорусі, Молдови та експерти Продовольчої й сільсько-
господарської організації ООН обговорювали досвід фі-
тосанітарного контролю, згідно з правилами Світової ор-
ганізації торгівлі. Регіональний семінар «Міжнародна 
торгівля сільськогосподарською продукцією: багатосто-
ронні правила, фітосанітарні процедури, зобов’язання 
сторін» відбувся в Херсоні у рамках Проекту технічно-
го співробітництва, що опікується зміцненням потенціа-
лу національних служб у східноєвропейських країнах. 
Учасники ознайомилися з основним набором інструмен-
тів, передбачених Угодою СОТ про спрощення процедур 
торгівлі, їх вплив на торгівлю сільськогосподарськими 
товарами, готовність переходу на безпаперові техноло-
гії та процедури, а також міжнародні вимоги, визначені 
міжнародними стандартами з фітосанітарних заходів 
Міжнародної конвенції захисту рослин щодо огляду, від-
бору зразків та інспектування вантажів сільськогоспо-
дарської продукції в міжнародній торгівлі.
 «Держпродспоживслужба активно працює над гар-
монізацією та адаптацією національного фітосанітар-
ного законодавства до міжнародних норм та стандартів. 
Членство України в міжнародних організаціях, зокрема, 
в СОТ, МКЗР, ФАО, передбачає обов’язкове дотриман-
ня основних принципів та вимог карантину та захисту 
рослин на міжнародній арені. Відповідно, підвищують-
ся вимоги до рівня роботи Національної організації з ка-
рантину та захисту рослин», — каже голова Держпродс-
поживслужби Володимир Лапа. За його словами, Украї-
на вже здійснила структурні реформи у фітосанітарній 
сфері, однак ці процеси потребують постійної державної 
підтримки та стимулювання. А міжнародна координа-
ція сприятиме розвитку сільського господарства загалом. 
Така координація може бути здійснена передусім саме в 
рамках системи Організації об’єднаних націй.
 За останні роки співпраця Держпродспоживслужби 
та ФАО суттєво активізувалася, проведено низку ефек-
тивних місій. На найближчу перспективу заплановано 
заходи, спрямовані на зміцнення потенціалу національ-
них служб фітосанітарного контролю України, Вірменії, 
Білорусі та Молдови. Уже цієї осені відбудеться націо-
нальний семінар, акцентований на консультаціях з фі-
тосанітарної експертизи.
 До кінця проекту експерти ФАО підготують порів-
няльну таблицю відповідності національного законодавс-
тва та міжнародних стандартів із фітосанітарних заходів 
Міжнародної конвенції захисту рослин. Українська сто-
рона до 2018 року зобов’язалася розробити кілька проек-
тів національного законодавства у сфері карантину та за-
хисту рослин, адаптованих до законодавства ЄС, які по-
винні відповідати вимогам Міжнародної конвенції захис-
ту рослин.
 Разом із Республікою Болгарією, Республікою Молдо-
ва та Румунією наша країна поглибить координацію зу-
силь та обмін досвідом, щоб забезпечити здорове середо-
вище в регіоні. У першу чергу — в контексті боротьби з 
африканською чумою свиней (АЧС) та сказом у країнах 
Східної Європи. Під час регіональної зустрічі в Кишиневі 
(Республіка Молдова) обговорли епізоотичну ситуацію, 
що склалася внаслідок поширення африканської чуми 
свиней, сказу, та проаналізували можливі ризики у Схід-
ноєвропейському регіоні. Участь у цій зустрічі взяли де-
легації Державної служби України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів, керівників 
ветеринарних служб Болгарії, Молдови та Румунії. Го-
лова Держпродспоживслужби Володимир Лапа поінфор-
мував учасників про поточну епізоотичну ситуацію, яка 
склалася на території України, проведену профілактич-
ну роботу, а також представив інформацію про заходи з 
оперативної ліквідації спалахів АЧС. Скоординували ре-
алізацію спільних проектів з профілактики та боротьби 
зі сказом у дикій природі, щоб забезпечити епізоотичне 
благополуччя в регіоні. ■

■

Оксана СИДОРЕНКО

 За перше півріччя 
нинішнього року рибо-
охоронні патрулі та орга-
ни рибоохорони провели 
8 063 рейдів, виявивши 
15 199 порушень. Третина 
порушень виявилася гру-
бими. В рамках рейдів ви-
лучили понад 90 тонн біо-
ресурсів, серед яких 28,9 
т. — безпосередньо в ри-
балок-промисловиків, а 
24,4 т. — під час незакон-
ного придбання або збуту 
риби. Також затримано 

373 транспортні засоби та 
вилучено 25 121 незакон-
не знаряддя лову. Скла-
ли та направили в суд для 
притягнення порушників 
до відповідальності 6 009 
справ.
 «Цього року ми якіс-
но посилили контроль за 
дотриманням правил ри-
бальства та ефективніс-
тю рибоохоронних рей-
дів. За цей час провели в 
півтора раза менше рей-
дів, ніж попереднього 
року, але збитків за пору-
шення зафіксували май-

же увосьмеро більше: на 
74,8 млн. грн. проти 9,8 
млн. Це доволі красно-
мовна ілюстрація того, 
як запрацював новий ри-
боохоронний патруль. 
Проте роботи ще дуже ба-
гато, рухаємося далі», — 
каже голова Держриба-
гентства Ярема Ковалів.
 Найбільш інтенсивно 
боротьба з протизакон-
ним рибальством точила-
ся саме в областях, де вже 
вдалося запустити рибо-
охоронний патруль — у 
Київській, Дніпропет-
ровській, Миколаївсь-
кій, Полтавській, За-
порізькій, Чернігівській, 
Азовському басейновому 
управлінні та Управлінні 
оперативного реагуван-
ня «Рибоохоронний пат-
руль».
 Станом на початок 
липня цього року зага-
лом в Україні запусти-

ли 19 управлінь рибо-
охоронного патруля, де 
працює 353 патрульних. 
Вони проводять рибоохо-
ронні рейди на водоймах, 
перевіряють законність 
продажу риби та інших 
водних біоресурсів, до-
тримання режимів про-
мислового рибальства 
підприємцями галузі, 
співпрацюють iз громад-
ськістю, а також ведуть 
роз’яснювальну робо-
ту щодо правил рибальс-
тва. Триває донабір в уп-
равління рибоохоронного 
патруля у трьох регіонах: 
Одеській, Запорізькій, 
Дніпропетровській облас-
тях, почався набір до Во-
линського рибоохоронно-
го патруля. Запрошують 
тих, хто розуміє: однора-
зовим браконьєрським 
виловом ми позбавляємо 
і себе, й інших наступних 
заробітків. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Збір ранніх зернових та ріпа-
ку в країні скрізь почався за пла-
ном. На кінець минулого тиж-
ня очікувала прийнятної пого-
ди лише Чернігівська область, 
де старт жнив пригальмовували 
дощі та північніше розташуван-
ня. За даними прес-служби Міна-
грополітики, на середину літа вже 
встигли зібрати 6,5 млн. тонн зер-
на з двох мільйонів гектарів. Це — 
більш як п’ята частина від запла-
нованих 9,4 млн. га. Середня вро-
жайність поки що зафіксована на 
рівні 31,8 ц/га.
 У розрізі культур уже зібра-
но:

 — пшениці – 3,1 млн. тонн на 
площі 904 тис. га. Всього треба 
зібрати 6,3 млн. га. Середня уро-
жайність — 34 ц/га;
 — ячменю — 2,96 млн. тонн на 
площі 936 тис. га. Збирати — 2,4 
млн. га. Середня урожайність — 
31,6 ц/га;
 — жита — 1 тис. тонн на пло-
щі 0,5 тис. га. До збирання — 169 
тис. га. Урожайність — 22 ц/га;
 — овса — 0,6 тис. тонн на пло-
щі 0,3 тис. га. Збирати — 198 тис. 
га. Урожайність — 22,5 ц/га;
 — гороху — 477 тис. тонн на 

площі 205 тис. га. Всього збирати 
— 383 тис. га. Середня урожай-
ність — 23,2 ц/га.
 — ріпаку — 445 тис. тонн на 
площі 199 тис. га. Загалом — 821 
тис. га. Урожайність — 22,3 ц/
га.
 Станом на 14 липня найвищу 
урожайність ранніх зернових та 
зернобобових культур зафіксува-
ли у господарствах Івано-Фран-
ківської (56,7 ц/га), Волинсь-
кої та Рівненської (по 55,0 ц/га), 
Львівської (52,8 ц/га) і Хмельни-
цької (51,6 ц/га) областей. ■

НОВА СЛУЖБА

Ловись, рибалко!
Шість тисяч браконьєрів сядуть 
на лаву підсудних

■

Електронний облік 
деревини
 Урядовий Комітет iз питань 
економічної, фінансової та право-
вої політики, розвитку паливно-
енергетичного комплексу, інфра-
структури, оборонної та правоохо-
ронної діяльності схвалив проект 
постанови Кабміну щодо запро-
вадження єдиної державної сис-
теми електронного обліку дере-
вини (ЕОД) для всіх постійних лі-
сокористувачів. Через відсутність 
законодавчих актів у сфері функ-
ціонування системи електронного 
обліку деревини підтримано про-
позицію Мін економрозвитку: при-
йняти постанову у вигляді пілотно-
го проекту. Цей документ забезпе-
чить нормативно-правове врегу-
лювання функціонування єдиної 
державної системи ЕОД, устано-
вить обов’язковість ведення ЕОД 
усіма постійними лісокористувача-
ми, сприятиме відкритості та про-
зорості ринку лісоматеріалів, змен-
шенню обігу незаконно заготовле-
ної деревини. Найближчим часом 
проект має бути прийнятий на за-
сіданні уряду. Держ лісагентство 
контролює 73 відсотки лісів Ук-
раїни, на які вже розповсюджуєть-
ся електронний облік деревини під 
час її заготівлі, ще 27 відсотків на-

лежать іншим постійним лісоко-
ристувачам. 

Експортна географія
 Активна співпраця держави 
та бізнесу розширила ареал ек-
спортних постачань української 
продукції. Збільшилася кількість 
підприємств, які отримали авто-
номне право експорту на світові 
ринки. Зараз їх загальна кіль-
кість досягла 1 693. Підприємств, 
які отримали право експорту хар-
чових продуктів тваринного похо-
дження, збільшилося з 667 у ми-
нулому році до 734 станом на ли-
пень 2017 року. На сьогодні ек-
спортерів-виробників м’яса та 
м’ясопродуктів — 280, молока — 
198, риби — 96, меду — 66, яєць 
— 64. Також до переліку підпри-
ємств, які мають право експор-
ту харчових продуктів тваринно-
го походження, увійшли виробни-
ки майонезу та соусів, желатину, 
молюсків. Окрім того, до реєст-
ру затверджених експортних по-
тужностей внесено 959 суб’єктів 
господарювання, які займаються 
виробництвом неїстівних продук-
тів (премікси та корми, пух і перо, 
вовна і шкірсировина, казеїн, ве-
теринарні препарати, органічні 
добрива, племінні ресурси тощо). 

З цього переліку 283 — підпри-
ємства, які мають право експор-
тувати продукцію до країн Євро-
союзу, 103 — виробники харчо-
вих продуктів (м’яса птиці, риби, 
меду, яєць, молока та молочних 
продуктів), а 180 — нехарчових 
продуктів тваринного походжен-
ня. Упродовж останніх двох років 
успішні переговори щодо експор-
ту української продукції тварин-
ного походження на закордонні 
ринки пройшли із 22 країнами. 
 Уряд вніс зміни у Порядок 
використання коштів, передбаче-
них у державному бюджеті для фі-
нансової підтримки заходів в аг-
ропромисловому комплексі шля-
хом здешевлення кредитів. Уд-
вічі збільшено розмір часткової 
компенсації відсоткової ставки 
для малих та середніх аграріїв-
позичальників.  Цьогоріч на цю 
програму передбачено 300 млн. 
гривень. Прийнятий документ 
удосконалює механізм надання де-
ржавної підтримки суб’єктам госпо-
дарювання агропромислового ком-
плексу шляхом часткової компен-
сації відсоткової ставки за залуче-
ними у банках кредитами. Дотепер 
часткова компенсація за кредита-
ми становила 50 відсотків від об-
лікової ставки НБУ. Внесені змі-

ни збільшують таку компенсацію 
удвічі (сто відсотків від облікової 
ставки НБУ) для малих та середніх 
агровиробників і тих, хто вирощує 
та розводить ВРХ. Визначено роз-
мір компенсації для окремих пози-
чальників:у розмірі облікової став-
ки Національного банку (на сьо-
годні 12,5 відсотка) — для пози-
чальників, які мають чистий дохід 
від реалізації продукції до 10 млн. 
грн., та позичальників, які прова-
дять діяльність iз вирощування 
та розведення великої рогатої ху-
доби, з метою підтримки підпри-
ємств малого та середнього біз-
несу; в розмірі 50 відсотків облі-
кової ставки Національного банку 
— іншим позичальникам. Надано 
також можливість позичальникам 
отримувати державну підтримку за 
кредитами, які залучаються у 2017 
році без визначення граничної межі 
процентних ставок за користуван-
ня кредитами. При цьому обмежен-
ня за кредитами, які залучались у 
2015-му та 2016 роках, залиша-
ються незмінними. Відповідно до 
Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2017 рік» Мін-
агрополітики передбачило сукуп-
ні видатки на підтримку сільсько-
го господарства у розмірі 5,5 млрд. 
грн. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ОФІЦІЙНО

Жнивують 
усі
Збирати ранні зернові 
почали в усіх регіонах 
України

■

Сучасні зажинки завдяки заміні колоритного серпа потужним комбайном 
за кілька днів переходять в обжинки. Але красу у традиції не віднімеш.
Фото з сайта ladna-kobieta.com.ua.

❙
❙
❙
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Таргани на смак 
«кисленькі»
 Мої батьки родом зі 
Слобожанщини. Обоє — з 
розкуркулених родин. Ря-
туючись від голоду трид-
цятих і репресій, втекли 
на Донбас, там побралися. 
1934 року завербувалися 
на новобудову в Дніпро-
дзержинськ. Працювали 
на фабриці. Свого житла 
не було. Наймали кімнат-
ку в бабусі у хаті приват-
ного сектору. Пізніше от-
римали житло в будинку 
барачного типу. У 1936-
му народився первісток — 
синок Володимир, 1939-
го народилась я. Тільки-
но почали обживатися, а 
тут війна! Батька мобілі-
зували в армію. У місті 
почалася евакуація: еше-
лонами вивозили заводи 
та устаткування. Партій-
ці з сім’ями дременули на 
Урал та до Середньої Азії. 
Наша сім’я, як і багато ін-
ших мешканців міста, ева-
куації не підлягала, зали-
шилася в місті. Без їжі, без 
грошей. 
 Радянські військові 
залишили місто. Моя 
мати згадувала: «Німець 
під’їхав до нашого будин-
ку-бараку і крикнув: «Ні-
мецькі брички на Кри-
нички!» (це за 18 км на 
південь від Дніпродзер-
жинська. — Ред.). Вивез-
ли далеко в степ і там за-
лишили. Конвоїри зник-
ли. Привезені розбрелися 
у пошуках якогось при-
хистку. Села навкруги 
вже були переповнені бі-
женцями. Село, куди при-
йшли, було розбомблене, 
всі люди жили в погребах. 
Спочатку були в конюш-
ні, потім iз труднощами 
знайшли куток у старень-
кої бабусі в погребі. В оку-
пації люди виживали, як 
могли. Залишаючи дітей 
самих, iз сусідками піш-
ки ходили по навколиш-
ніх селах за десятки кі-
лометрів, аби здобути хоч 
трохи кукурудзи чи ячме-
ню. Майже жебракували. 
Дякуючи Богові, зберегла 
дітей».
 25 жовтня 1943 року 
стало відомо, що звільнено 
Дніпродзержинськ. Мама 
«завантажила» двоколіс-
ну тачку нехитрим по-
житком, посадила хворого 
брата Володимира й «пої-
хали»-попленталися додо-
му, а я, чотирирічна дити-
на, «підпихала»... У піс-
лявоєнному Дніпродзер-
жинську було не легше за 
окупацію. Навкруги — су-
цільна руїна. Підприємс-
тва або цілком зруйновані, 
або вивезені на схід ще во-
сени 1941 року. Батько з 

фронту повернувся, слава 
Богу, живий і цілий. Вла-
штувався змінним механі-
ком на завод. Жили у ве-
личезному бараці зі «зруч-
ностями» надворі. 
 1946 року я стала шко-
ляркою, сиділи по четверо 
за партою. Класи були пе-
реповнені (до 40-45 осіб), 
багато переростків. Були 
й «змішані» класи. З не-
терпінням чекали великої 
перерви, коли нас підгодо-
вували ложкою вінегрету. 
В школі вчителі постійно 
говорили, що в нас «щас-
ливе дитинство», розпові-
дали про світле майбутнє 
— комунізм. Те саме — і 
вдома по тарілці-репро-
дуктору, який ніколи не 
вимикали. 
 У класі товаришувала 
з дівчинкою, батьки якої 
тримали «патент». Щоб 
якось виживати в повоєн-
не лихоліття, в сім’ї ви-
готовляли паперові кві-
ти, розфарбовували їх у 
різні кольори і продава-
ли на ринку поруч. Роди-
на мала підлітковий вело-
сипед «Науман» (мабуть, 
трофейний) — заздрість і 
мрія дітлахів усього дво-
ру. Щоб прокататись одне 
коло в нашому дворі треба 
було зробити на спеціаль-
ному шаблончику сотню 
пелюсток — заготовок 
майбутніх квітів. Працю-
вати слід уважно і не так 
швидко, щоб не псува-
ти папір. Але проїхати на 
«Наумані» дуже кортіло, 

тож приймала умови гос-
подарки велосипеда. 
 Мешкали в небезпеч-
ному районі біля базару 
й трамвайних зупинок. 
Чому небезпечному? Піс-
ля війни обстановка у місті 
була криміногенною. Нав-
круг — багато голодних і 
знедолених людей. Дуже 
жаль було дивитись на 
безногих інвалідів на са-
моробних дерев’яних до-
щатих платформах... Але 
раптом інвалідів у місті не 
стало. Куди влада їх поді-
ла, невідомо... Пізніше 
чула, що їх нібито «пере-
селили» до якогось спецін-
тернату в Росії. 
 Поруч жила сім’я 
Шинкаренків, їхні дві 
дочки Валя і Рая були на-
шими подружками. Вони 
дуже голодували, від голо-
ду хворіли. Наша родина 
ділилася з ними, чим мог-
ла. Від’їжджаючи в пошу-
ках їжі, мама мені завж-

ди наказувала: «Звари ве-
ликий казан супу та за-
проси дівчат». Ми варили 
суп без засмажки і швид-
ко його з’їдали. Здавало-
ся, це був найсмачніший 
у світі суп. Пригощали та-
кож і приблудну собачку 
Джульку... А ті дівчатка 
вижили й перетворили-
ся на красунь, мають свої 
сім’ї, дітей, онуків.
 По сусідству з нами жи-
ла сім’я загиблого фрон-
товика: мати й п’ятеро ді-
тей. Всі діти були роботя-
щі, виховані, але страшен-
но голодні, виснажені. 
Їхня мати була змушена в 
час того повоєнного голо-
ду віддати дівчинку (мою 
ровесницю) до дитячого 
будинку, щоб дитина ви-
жила. Вижили всі діти за-
вдяки постійному пошу-
ку чогось їстівного: гло-
ду, акацієвого цвіту, виш-
невого клею, калачиків, 
різної трави, навіть комах 
тощо... Один iз хлопчи-
ків з тієї сім’ї розповідав, 
що їсть тарганів, «вони на 
смак кисленькі». Рано по-
чали працювати... 

Лізу так і не знайшли
 У ті голодні роки хо-
дило багато чуток про 
людоїдство. Розказува-
ли люди, що в холодцеві, 
купленому на базарі, зна-
ходили дитячі пальчики 
й нігтики. Та найстраш-
нішою стала чутка про 
те, що було з’їдено, а за-
тим і спалено цілий дитя-
чий будинок. На згарищі 
не знайшли дитячих кіс-
ток, а дітей там було бага-
то... Неймовірним був роз-
гул бандитизму. Жебраки 
ходили один за одним. Але 
мало хто в бідних голодую-
чих кварталах міг їм зара-
дити. Голод, здавалося, ні-
коли не скінчиться.
  Найбеззахиснішими в 
той голодний час були діти 
й старики. Часту смерть ді-
тей і дорослих сприймали 
як щось буденне. На дітей 
нерідко полювали. 1947 
року з нашого багатодіт-
ного двору зникла дівчин-

ка Ліза. Для нас це стало 
великим потрясінням. Її 
так і не знайшли. 
 Небезпечну приго-
ду довелося пережити й 
мені. Одного разу йшла 
до поліклініки вузень-
кою стежкою між огоро-
жами приватного сектору 
й несподівано впала, втра-
тивши свідомість. А впа-
ла тому, що хтось чимось 
важким поцілив мені в го-
лову, Бог знає, з якою ме-
тою. Прийшла до тями 
вже в поліклініці — стра-
шенно боліла голова. Лі-
кар мені сказав, що, на 
моє щастя, мене помітила 
подружня пара й принесла 
до лікарні. Надалі порадив 
приходити на лікування з 
кимось iз дорослих. А той 
шрам на голові залишився 
на все життя... 
 Пам’ятаю величезні 
черги по хліб, які шику-
валися біля магазинів ще 
звечора. Батьки займали 
чергу, розсаджували ма-
лечу поруч iз магазином, 
а самі йшли до домашньої 
роботи. В літню пору, бу-
вало, сиджу з іншими діт-

лахами в теплій пилюці, 
дрімаю, майже засинаю. 
А серед ночі — переклич-
ка, не можна прогавити 
чергу. Чекаємо світанку, 
коли з’являться дорослі. А 
перед відкриттям магази-
ну завжди приходили міс-
цеві молодики — бандити, 
то можна було і чергу втра-
тити...
 Батько працював в 
«гарячому» цеху заводу, 
одержував пайок та хліб-
ні картки на утриманців. 
Але того пайка на сім’ю за-
вжди не вистачало. Мати 
ще згадувала: «Щоб сім’я 
не голодувала, то разом із 
«дітними» сусідками-при-
ятельками їздили залізни-
цею (частіше за все на да-
хах вагонів), до сіл і місте-
чок на Кіровоградщину, 
Київщину, Черкащину. 
Їздили навіть до Білорусії. 
Або ходили пішки (часом і 
за 70 км). Там обмінювали 
деякі побутові речі на хар-

чі (якесь зерно, пшоно, ку-
курудзу). Кукурудзу пере-
мелювали на спеціально 
зробленої «драчці» й пек-
ли прісний кукуру дзяний 
хліб, варили мамалигу. 
В «мандрах» бували по 
кілька днів, а то й тиж-
нів. Сім’ї наші вижили». 
У зв’язку з тим, що бать-
ко мав тризмінну роботу, 
нам iз братом під час мате-
риних «відряджень» дово-
дилося по кілька днів, а то 
й тижнів доглядати нашу 
маленьку сестричку Лі-
дочку — вона народила-
ся на початку 1947 року. 
При цьому ми примудря-
лися до школи ходити й 
пристойно вчитися. 

«Лячно бачити на кухні 
чистий посуд»
 Завдяки нашій матусі 
така-сяка їжа в домі у нас 
бувала. Перловий суп без 
засмажки — голодомор-
ний «делікатес», я його 
й зараз люблю. Але так 
було не в усіх. Знаю, що 
сусідські хлопчаки по-
лювали на горобців, під-
манюючи пташок зернят-
ками в ящики-пастки. 
Мій брат теж брав участь 
у тому полюваннi. Пта-
шок обдавали окропом, 
патрали, варили... Вижи-
вали робочим городом за 
містом, там вирощували 
картоплю. Викопали пог-
ріб у дворі нашого будин-
ку. Мені особисто довело-
ся підняти на поверхню 
і віднести 200 відер важ-
кої, як камінь, глини. В 
погребі зберігали врожай 
картоплі, квашену капус-
ту, солоні огірки, помідо-
ри. Вижили.
 Про своє страхітливе 
минуле, пов’язане з Голо-
домором 30-х років і до-
воєнними репресіями, 
батьки нам не розповіда-
ли. На підсвідомому й сві-
домому рівні розуміли, що 
так безпечніше і для себе, 
і для родини. Згадувати 
про Голодомор у ті часи в 
Радянський Україні було 
дуже небезпечно. 
 Батько рано пішов у 
вічність, після тризмінно-
го кряжіння у «гарячому» 
цеху заводу, пробувши на 
«заслуженому відпочин-
ку» всього два роки. Мати 
пережила його на 30 років 

і незадовго до кончини пе-
реповіла нам дещо про їхнє 
спільне життя. Інколи ка-
зала: «Не доведи, Госпо-
ди, пережити вам те, що 
було з нами. Лячно і жах-
ливо бачити на кухні чис-
тий посуд». Мабуть, їй він 
нагадував пережиті голо-
дні роки.

«Слава Богу, постукали 
не до нас»
 Страх за своє життя 
і життя дітей пересліду-
вав батьків до самої смер-
ті. Мати згадувала, з яким 
жахом ночами вони при-
слуховувались до звуків 
мотора «чорного ворона» 
біля їхнього барака, до ту-
потіння ніг коридором, 
стукоту в двері. «Слава 
Богу, пронесло! Постука-
ли не до нас», — так кож-
ного разу. І не один рік...
 Батько інколи, коли 
я поверталася з роботи, 
намагався щось мені роз-
повісти, але я відмахува-
лась, без кінця таратори-
ла про заняття в школі, 
про своїх учнів, про ро-
боту вчительки, про до-
ручення від партійців 
(вступила в партію ще 
в школі). А робота вчи-
телькою й заочне навчан-
ня у Києві, в університеті 
— знову не до розмов... 
Батько слухав мене, слу-
хав базікання «чорної 
тарілки» (радіо, яке у 
нас не вимикали) про до-
сягнення соціалістично-
го ладу та «покращення» 
побуту радянських лю-
дей, гамселив молотком 
по чоботу (після чергової 
зміни на заводі ремонту-
вав взуття) і з притиском 
примовляв: «Хаз-з-з-я-ї, 
хаз-з-з-я-ї!..» Може, хотів 
щось розповісти, про таї-
ну його родини, про долю 
працелюбних батьків, за-
гиблих в нетрях Сибіру, 
про свою долю в заслан-
ні. Мене й зараз, уже у 
поважному віці, мучить 
совість, що не дала мож-
ливості батькові вигово-
ритися, не вислухала. 
Цей докір болить мені те-
пер, коли я за віком ста-
ла давно старшою за бать-
ка...
 Дуже гірко, що зараз 
чужі нашому народові 
зайди роблять з України 
дослідницький полігон 
iз нових економік, нових 
людиноненависницьких 
законів, руйнують село 
— коріння нашої куль-
тури, знищують тради-
ції українського народу. 
Плекаю надію, що згодом 
в українському парламен-
ті з’являться нові люди, 
молодь, яка виросла в Ук-
раїні, як у незалежній і су-
веренній державі. Лише те 
насторожує, що часто-гус-
то молодь апатична до на-
шої минувшини. А треба! 
Без знання минувшини 
немає майбутнього. ■

ДІТИ ВІЙНИ

«Чергу по хліб займали 
біля магазину ще звечора»
Після Другої світової війни на українців чекало нове випробування — голодом

■

Учителі постійно говорили, що в нас «щасливе дитинство», 
а ми чекали перерви, на якій давали ложку вінегрету. 

Найтяжче після війни було дітям.❙Олександра Веселова. ❙

Олександра ВЕСЕЛОВА

Минає сімдесята  річниця повоєнного голоду 1946-47 
років. Найважчий період голодного мору в Україні при-
пав на весну — початок літа. Він поклав на жертовник 
майбутньої «холодної війни» (оголошеної Сталіним 
на зустрічі з виборцями Москви 6 лютого 1946 року) 
щонайменше 800 тисяч осіб у 18 областях Українсь-
кої РСР. Пропонуємо увазі читачів спогади Олександ-
ри Веселової про пережиті нею в дитинстві німецьку 
окупацію і повоєнний голод у Дніпродзержинську (за-
раз Кам’янське) на Дніпропетровщині. Авторка — ук-
раїнський  історик, кандидат історичних наук, старший  
науковий співробітник Інституту історії України НАН Ук-
раїни, відома дослідженнями радянських голодоморів 
у 30-х і 40-х роках минулого століття в Україні. Підготу-
вала та опублікувала понад 200 наукових праць, з яких 
більше половини — про радянські голодомори. На 
жаль, Олександра Михайлівна раптово пішла з життя 
від серцевого нападу влітку 2015 року...
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Причому тих, хто бере, десь ут-
ричі більше: українці настільки 
збідніли, що не кожен може 
придбати одяг навіть у магази-
нах «секонд-хенду». Починаючи 
від Різдва, в мікрорайоні Браїл-
ки діє центр взаємодії «Родин-
ний дім». Тут можна як віддати 
в дар, так і взяти речі, які необ-
хідні, — такий формат для Ук-
раїни поки що незвичний. 

Непотрібне для одного 
може стати для іншого 
благословенням
 — Я християнка, віруюча 
людина. Тож сам Господь так 
розпорядився, щоб з’явився ось 
такий, як і в Європі, благодій-
ний центр, де люди могли б ви-
являти любов та турботу одне 
до одного, робити навколиш-
ній світ кращим, — розповідає 
директор центру взаємодії На-
талія Латиш. — Погодьтеся, у 
кожного вдома накопичуються 
різні речі, які стали непотрібни-
ми. Скажімо, одяг, що лише зай-
має місце в шафі, бо діти з ньо-
го виросли, а ви схудли. Біль-
шість людей не знає, куди його 
подіти. Водночас для когось цей 
одяг може стати справжнім бла-
гословенням. Таким чином, у 
нашому центрі кожен полта-
вець може як надати допомогу, 
так і прийняти її — абсолютно 
безкоштовно.  Наш центр взає-
модії якраз і надає можливість 
— проявити відчутну любов до 
ближнього. Мушу сказати, пол-
тавцям ця ідея сподобалася. 
Про це свідчить той факт, що за 
мі сяць обслуговуємо приблизно 
450 осіб, тобто щодня до центру 
навідуються в середньому 20 лю-
дей — ми відкриті для кожного. 
Діти із задоволенням вибирають 
тут іграшки. Можна взяти й лі-
тературу, в основному класику. 
Коли є можливість, із церкви пе-
редають примірники «Біблії». І 
багато хто також їх бере, бо за-
раз люди потребують слова Бо-
жого навіть більше, ніж одягу, 
— радості, миру, любові у світі 
не вистачає.
 Ідея, звичайно, хороша. 
Проте в мене одразу ж вини-
кає запитання: аби утримува-
ти приміщення центру, плати-
ти зарплати його працівникам, 
потрібні кошти, то звідки вони 
беруться?
 — Приміщення ласкаво на-
дав його господар. Він також 
християнин, а тому відкрив своє 
серце для такої доброї справи, — 
пояснює Наталія. — Зарплати 
ж працівникам центру поки що 
виплачую з власних коштів — я 
ще й директор та власник рек-
ламної агенції «Есфі». Трішки 
допомагають  ті, хто, навідую-
чись сюди, має можливість пок-
ласти якісь гроші до скринь-
ки. Звісно, вони суто символіч-
ні. Та, попри все, Господь дає 
таку можливість — утримувати 
центр. Хоч, звісно, нам потрібні 
спонсори. Дехто зауважує: пога-
но, мовляв, що «Родинний дім» 
розташований далеко від центру 
міста. Ми в такому разі відпові-
даємо: дякувати Богу, що є це 
приміщення, бо орендна плата, 
зрозуміло, була б для нас просто 
непосильною.
 Наталія констатує, що спо-
чатку, коли про центр мало хто 
знав, довелося підключити не 
лише власну рекламну аген-
цію, а й вдатися до реклами на 
обласному радіо, у громадсько-
му транспорті. Також створи-
ли групу у «Фейсбуці» та «Вай-
бері». Окрім усього, налагоди-
ли співпрацю з громадськими 
організаціями, котрі допомага-
ють інвалідам, АТОвцям, пере-
селенцям. І хоч зараз уже обхо-

димося без реклами, проте люди 
до центру весь час приходять, бо 
існує, як відомо, ще й «сарафан-
не» радіо. Причому одні прино-
сять речі, а інші беруть. Звіс-
но,  тих, хто бере, за словами 
Наталії, десь утричі більше. У 
зв’язку з цим існують певні об-
меження: узяти можна 10 речей 
на місяць на одну особу. Видача 

речей (як, власне, і прийом їх) 
фіксується на папері.
 — Наведу статистику цього 
місяця: до центру завітали 95 
осіб, котрі принесли речі, і по-
над 350, які взяли. А кількість 
принесених і виданих речей 
приблизно однакова — 1 250, — 
продовжує розповідь Наталія 
Латиш. — Оскільки зазвичай 
приносять  багато речей, а на 
видачу їх ми встановили обме-
ження, у такий спосіб досягає-
мо певного балансу. І поки що 
центр ніколи не пустував. Тоб-
то завжди в ньому можна вибра-
ти цілком пристойні речі, нерід-
ко — зовсім нові. Скажімо, у нас 
багато дитячого одягу. І, до речі, 
є люди, котрі приносять одяг, з 
якого їхня дитина виросла, а на-
взамін беруть речі, розраховані 
на старший вік, — для когось це 
також вихід. Українці нині на-
стільки збідніли, що не кожен 
може придбати одяг навіть у ма-
газинах «секонд-хенду». Дові-
давшись про існування  центру 
взаємодії, до нас приїжджають 
і з районів, і з глибинки, де рі-
вень достатку в людей особли-
во невисокий: будь-яка дармо-
ва річ є для них великим благо-
словенням. Бо за 10 речей у тому 
ж таки магазині «секонд-хенду» 
доведеться викласти не менше 
300 гривень.

Речі з різних куточків України
 «Родинний дім» запрошує 
до співпраці магазини, де осі-

дає мертвим вантажем багато 
різних неходових речей. Центр 
взаємодії в такому разі є пре-
красною можливістю прояви-
ти благодійність. І, до речі, де-
які торговельні заклади вже 
віддають сюди нові речі з ети-
кетками. Наприклад, мага-
зин «О’кей» подарував части-
ну суконь зі старої колекції. А 

один із підприємців підкинув 
багато різноманітних канцто-
варів. Дізнавшись про «Родин-
ний дім» у «Фейсбуці», надісла-
ли речі «Новою поштою» навіть 
торговельні заклади з Мукаче-
вого та Києва. Тобто згадана 
ідея вже знаходить своїх при-
хильників у різних куточках 
України.
 Поки спілкуємося з На-
талією, до приміщення центру 
постійно  заходять відвідувачі, 
оглядають речі, щось вибирають. 
«Права рука» Наталії Латиш — 
керуюча центром взаємодії Надія 
Гоцуцова — стверджує, що бага-
тьох із них уже добре знає, біль-
ше того — їй відомо, якої статі та 
віку їхні діти, онуки.
 — Зрозуміло, що більшість 
людей змушують приходити до 
нашого центру складні життєві 
обставини, — приєднується до 
розмови пані Надія. — Вибира-
ючи речі, вони мимоволі почи-
нають розповідати про свої не-
гаразди. Часто скаржаться на 
мізерні пенсії, на те, що ледь не 
всі гроші «з’їдає» «комуналка». 
Втішаємо таких людей. Одна 
пенсіонерка, вибираючи дитя-
чий одяг, бідкається, що донька 
поїхала на заробітки за кордон, 
покинувши на неї онуків, дава-
ти раду яким літній жінці не-
легко. Навідується багато лю-
дей із центру реабілітації «Світ-
ло надії». Та навіть із міськви-
конкому посилають  до нашого 
«Родинного дому», оскільки 

туди нерідко звертаються ма-
лозабезпечені полтавці. Такі 
люди вибирають щось із речей, 
і це приносить їм радість. 
 — Мій чоловік недавно роз-
повів удома таку історію: до 
його організації  прийшов вла-
штовуватися на роботу хлопець 
без місця проживання, котрий 
не так давно повернувся із зони 
АТО. На пошук роботи він вит-
ратив певний час. Мій чоловік 
поцікавився: а де ж ти, мовляв, 
увесь цей час жив, як одягав-
ся? І той відповів, що приста-
нище йому надав центр «Світ-
ло надії», а з безкоштовним 
одягом виручив «Родинний 
дім». Тобто для людини, яка не 
має заробітку чи відчуває ма-

теріальну скруту, це реальна 
допомога, — робить висновок 
Наталія Латиш. — А ще ми ор-
ганізували в цьому приміщенні 
арт-клуб для дітей, навчаємо їх 
малюванню, англійської мови 
— і все це також безкоштовно, 
за волонтерської допомоги.
 Відвідувачі центру взаємодії 
лишають тут багато відгуків: 
одні дякують за те, що можна 
віддати речі, інші — за те, що 
можна взяти: «Велика дяка за 
ваше добре ставлення до людей. 
Божого вам благословення!», 
«Бажаю розвитку цьому проек-
ту — переконана: у нього вели-
ке майбутнє», «Спасибі за допо-
могу. Побільше б в Україні щед-
рих і добрих людей, котрі дару-
ють частинку любові й добра. 
Господи, допоможи нам бачити 
тих, кому сьогодні важче, ніж 
нам», «Спасибі за можливість 
допомогти іншим людям».
 Коли в Наталії Латиш ці-
кавляться, чи є подібні центри 
взаємодії в інших містах, моло-
да жінка відповідає, що немає, 
але вона може поділитися досві-
дом, як їх створити. Зізнається, 
що й сама готова відкрити такі 
центри в різних куточках Пол-
тави — не вистачає лише фінан-
сової підтримки.
 — А яких речей краще не 
приносити? — прошу внести яс-
ність.
 — Морально застарілих: 
якщо одяг пошитий у 60-х ро-
ках, хоч він і з цінником, його 
ніхто не хоче брати, — конкре-
тизує Надія Гоцуцова. — Неохо-
че беруть синтетичні речі: люди 
розуміють, що влітку в них жар-
ко, а взимку — холодно. Тож 
одяг із натуральних тканин, 
якщо він навіть дещо ношений, 
усе одно дужче затребуваний. 
Жіноче взуття приносять в ос-
новному на високих підборах, 
а просять — без них, щоб було 
зручно ходити. Загалом більше 
потрібен  чоловічий одяг. Його 
мало приносять, а попит на ньо-
го великий. У нас висять сороч-
ки, піджаки, але відвідувачі чо-
ловічої статі віддають перевагу 
спортивним речам. Як прави-
ло, більш актуальні речі за сезо-
ном. Хоч і теплий одяг ми прий-
маємо й складаємо до настання 
холодів. А відвідувачам говори-
мо, що за потреби можемо зап-
ропонувати й одежину не за се-
зоном. ■

ДОБРА СПРАВА

Речовий доказ любові
У Полтаві відкрився центр взаємодії: хтось сюди одяг приносить, 
а хтось — бере

■

Директор центру взаємодії «Родинний дім» Наталія Латиш.
Фото автора.

❙
❙

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 Колишньому чиновнику Черкаської ОДА повідомлено про 
підозру у службовій недбалості під час купівлі квартир для сі-
мей учасників АТО. Про це «Україні молодій» повідомили в 
Черкаській обласній прокуратурі.
      У прокуратурі кажуть, що здійснюють процесуальне керів-
ництво у кримінальному провадженні, передбачене ч. 2 ст. 
367 ККУ — неналежне виконання службовою особою своїх 
обов’язків, яке спричинило тяжкі наслідки — і вже зібрали 
докази цього. 
 Правоохоронці з’ясували, що колишній директор Департа-
менту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Черкась-
кої обласної державної адміністрації під час купівлі житла для 
воїнів АТО  не перевірив інформацію щодо дійсної ринкової вар-
тості житла та не пересвідчився у реальному завищенні запропо-
нованих цін, здійснив неефективне використання субвенцій із де-
ржавного бюджету шляхом укладання договорів купівлі-прода-
жу за завищеними цінами — переплативши 3,8 млн. гривень.
 Вирішується питання про обрання щодо підозрюваного за-
побіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі на строк 
від  2 до 5 років. ■

КРИМІНАЛ

 Хата як розплата
 За квартири АТОвцям чиновники
 переплатили майже 4 мільйони гривень

■

Українці нині настільки збідніли, що не кожен може 
придбати одяг навіть у магазинах «секонд-хенду».



12 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 18 ЛИПНЯ 2017 КУЛЬТУРА

Аліна НЕБЕЛЬСЬКА

 Віднедавна меморіальний незви-
чайний барельєф із зображенням пись-
менника, журналіста і сценариста Олек-
сандра Ільченка зустрічає перехожих на 
стіні будинку, що на Володимирській, 73 
у Києві. Саме тут Олександр Єлисейович 
— автор химерного роману «Козацькому 
роду нема переводу, або ж Мамай і чужа 
молодиця» — прожив із 1972-го і до від-
ходу у засвіти, 1994-го. 
 «На Україну повернусь через роки, 
через віки»,— ніби символічно лунали 
рядки пісні перед відкриттям пам’ятного 
барельєфа, а на будівлі майоріло 
перев’язане блакитно-жовтою стрічкою 
біле полотно, яке прикривало зображен-
ня письменника. 
 Активним організатором створення 

та відкриття меморіальноі дошки ста-
ла старша донька письменника — На-
талія Ільченко. Її ідею підтримала міська 
рада. «Обличчя — це не є складна шту-
ка, поки родичі живі — це просто. Ти іх 
чуєш, слухаєш про людину, у тебе скла-
дається певне враження і починаєш це 
робити. А важко було взагалі придумати 
дошку таким чином, щоб зробити це не 
банально, так, як ви бачите зараз. Тому 
що сам Ільченко не банальний», — про-
коментував «Україні молодій» свою ро-
боту скульптор Василь Маркуш.
 Портрет письменника вписаний у 
профіль козака Мамая. І це не просто так. 
Роман «Козацькому роду нема перево-
ду, або ж Мамай і чужа молодиця» був 
надрукований у 1958-му. Цей твір чи не 
найголовніший у доробку автора. Заснов-
ник та директор центру народознавства 

«Козак Мамай» Костянтин Олійник саме 
Олександру Ільченку завдячує за появу в 
Украіні козацького селища Мамаєва Сло-
бода.
 «Коли мені було 6 років, тато пере-
хватив книжку, яка називалася «Козаць-
кому роду нема переводу...» Тоді наніч 
тато її читав. Через 23 роки, коли над 
Києвом з’явилися синьо-жовті прапори, 
виникла ідея створити у центрі Києва оте 
козацьке селище, яке послало на війну 
16 козаків... Дякую пану Олександру, що 

він надихнув всю Україну козацьким ду-
хом його безсмертного роману. Хочеться 
сказати спасибі вам, батьку, за те, що ко-
зацькому роду нема переводу, і ми там, 
на сході, доводимо це на ділі», — зазна-
чив Костянтин Олійник.
 «Він завжди був доброзичливим, 
— розповідає донька Наталія. — На-
віть якщо у нас (а нас же троє дітей) була 
якась провина, він не кричав, усе вирі-
шувалося дуже тихо, ми розуміли, що 
так не має бути. Часто ми з ним грали 

в шахи, виїздили бозна-куди за місто і 
звідти йшли пішки. У батька була дуже 
хороша бібліотека. Він з юності збирав 
книги. Причому книги не белетристич-
ні, він збирав книги, які пригоджували-
ся йому: історичні, словники, один був з 
1840-х. Ще були такі маленькі книжечки з 
народних вуст: казки, прислів’я, поговір-
ки, дуже влучні слова і вирази. 
 Він був дуже чесною, порядною лю-
диною. Він же був сином ворога народу. 
Його батька в 37-му році забрали, висе-
лили, життя його закінчилося на Тайшеті. 
Запис був, що він помер від голоду, похо-
ваний у загальній могилі. Мого батька тя-
гав КДБ і вимагав, щоб він написав заяву 
про те, що відмовляється від свого бать-
ка. Він такої заяви не писав, тому до 1961 
року вважався сином ворога народу. А в 
1961 році прийшов лист, і в цьому листі 
перед ним вибачилися. Там було тіль-
ки написано, що все це скасовано, його 
батько — чесна людина». 
 Нагадаємо, Олександр Ільченко на-
родився у 1909 році у Харкові, в сім’ї за-
лізничника. Працював військовим корес-
пондентом у газеті, друкував нариси та 
публіцистичні матеріали в журналі «Ук-
раїна». Автор повістей «Італійське капри-
чо», «Звичайний хлопець», «Солом’яна 
рукавичка». ■

Сергій ТРИМБАЧ, 
спеціально для «України молодої»

Одеський міжнародний фестиваль від-
крився минулої п’ятниці і вже набрав 
ходи. Фільмом відкриття обрали фран-
цузький «Щоби бути впевненим» Карін 
Тардьє — аби й справді була впевненість 
в успіхові. А недільного вечора традицій-
на вже тут фестивальна подія — показ 
фільму Німого кіноперіоду на Потьом-
кінських сходах.

Кіно біля моря
 Цього разу на тих самих легендар-
них сходах продемонстрували картину 
«Дамське щастя» (1930) за романом Емі-
ля Золя, у постановці одного з французь-
ких кінокласиків Жюльєна Дювів’є. У 
головній ролі — надзвичайно красива і 
талановита актриса Діта Парло. Супро-
воджував показ симфонічний оркестр та 
спів оперної співачки Софі Фурньє.
 Фільм почасти про глобалізм — як 
великий капітал нищить середній і дріб-
ний бізнес (те, що маємо нині в Україні). 
Почасти про любов — як Деніз, що при-
була до Парижа рятувати себе і свою ро-
дину, закохується у господаря величез-
ної крамниці «Дамське щастя». А той 
у неї. Несподіванка фіналу — дівчина 
підтримує ідею тотального наступу ве-
ликого бізнесу, а з тим і його носія... 
Щось подібне, правда, і в романі, одна-
че фільм часів тотальної індустріаліза-
ції зазвичай акцентує і підтримує заго-
ловний тренд епохи — маленькими жі-
ночими ручками. Та й у самій стрічці чи-
мало слідів авангардистської філософії, 
пікантно поєднаної з мелодраматични-
ми обертонами. 
 Грандіозне видовище — коли тисячі 
людей разом дивляться кіно біля моря. 
Оживають тіні старого великого кіно, 
про яке дехто вже й забувати почав. А 
ніц, воно живе!
 В іншій так само традиційній фес-
тивальній програмі «Фестиваль фести-
валів» показали «Фатальну спокусу» 
Софії Копполи, картину, яка цьогоріч 
отримала в Каннах приз за кращу ре-
жисуру. За що саме зрозуміти важко. 
Рімейк старого фільму з Клінтом Іству-
дом. 1864 рік, громадянська війна. По-
ранений офіцер північних військ, янкі 
Джон Мак Барней (Колін Фаррел), пот-
рапляє до жіночої школи на півдні. По-
волі він одужує і починає викликати з 

боку мешканок закладу (ним керує ге-
роїня Ніколь Кідман) підвищену увагу. 
Аж таку, що він, бідака, не може собі 
відмовити жодній. Закінчується це ук-
рай погано — смертю вояка, котрому жі-
ноцтво дало скуштувати отруєних гри-
бочків. Теж війна, війна статей...
 Переповнений зал головного Фести-
вального палацу реагував напрочуд емо-
ційно — жіночими голосами передусім. 
Судячи з усього, молоді українки спри-
йняли фільм як жест такої собі фемініст-
ської помсти чоловікам за всі наруги, 
яких віками зазнавали жінки від таких 
от мачо. Бурхливі оплески супроводжу-
вали фінальний кадр, коли жінки й дів-
чатка виносять труп капрала у савані 
й урочисто покладають його біля воріт 
школи. Радість глядачок ще якось мож-
на зрозуміти, а от каннське журі на чолі 
з Педро Альмодоваром аж ніяк — пере-
січна картина, нічого більше. Чи, може, 
таке судження є моєю чоловічою помс-
тою режисерці?

Контраст Кривого Рога і Відня
 А за головну нагороду фестивалю 
змагаються 12 фільмів, серед яких три за 
участі України. На тлі нинішніх атак на 
Держкіно України (комусь там, нагорі, 
кортить взяти під контроль бю джетні 
гроші на кінематограф) важливо проде-

монструвати, що вітчизняне кіно дина-
мічно розвивається і забезпечує якісний 
продукт.
 Перший з побачених мною фільмів, 
«Січень — березень» Юрія Речинського 
(спільне виробництво України та Авс-
трії) загалом не розчарував, хоча й має 
очевидні вади драматургійного штибу. 
Можливо тому, що йдеться про дві іс-
торії, про два подружжя. Перше з них 
втрапляє в автомобільну катастрофу, 
унаслідок якої Ханна (Ангела Греговіч) 
втрапляє до лікарні (події відбуваються 
в Кривому Розі). Її чоловік Юрій (Дмит-
ро Богдан) намагається витягти її з лабет 
небуття і болю. Паралельно ми стежи-
мо за перебігом хвороби матері Ханни 
(Марія Гофштеттер), котра живе у Від-
ні і дедалі більше впадає в те саме небут-
тя, з якого випростується її дочка. Важ-
ке для сприйняття кіно, вибудуване на 
зануренні у запаморочливі психологіч-
ні стани. 
 Варто відзначити операторську робо-
ту Вольфганга і Себастіана Талерів — су-
первиразність багатьох фільмових кад-
рів забезпечує якусь незвичайну гля-
дацьку насолоду. Та й акторський ан-
самбль, у якому не губляться українці 
Лариса Руснак, Влад Троїцький і Ва-
лерій Бассель, упорався зі складним 
завданням відтворення надтяжких ек-

зистенційних марев. Фільм зроблений 
за підтримки видатного австрійсько-
го режисера і продюсера Ульріха Зайд-
ля (варто сказати, що й сам Речинський 
нині живе у Відні), його вже презентува-
ли на Роттердамському фестивалі, і на-
певно що картина матиме успіх у просу-
нутих кіноманів. 

Сергій Буковський розпитує матір
 У неділю відбувся показ іншої ук-
раїнської стрічки — документального 
фільму «Головна роль» Сергія Буковсь-
кого (він у конкурсі європейських док-
фільмів і одночасно в українському кон-
курсі так само). Кінопортрет актриси 
Ніни Антонової, за збігом обставин ма-
тері режисера. Блискуча робота видат-
ного майстра вітчизняної і світової доку-
менталістики.
 Як зняти фільм про матір, про най-
ближчу людину? А ось як. Буковський 
прибирає найменший пафос, наймен-
ші сліди емоційних схлипів. Зберігаю-
чи дистанцію, яка є у самому житті, — 
тобто спілкування впритул. Автор про-
понує матері робити в кадрі щось звичне 
для неї — себто грати у чомусь вигада-
ну роль, творити образ. Як режисер, Бу-
ковський у постійному контакті з актри-
сою — стираючи акторський напуск чи 
награність. «Мамо, не треба МХАТу!» 
— закликає він в епізоді, коли вони про-
ходять на могилу Анатолія Буковсько-
го, відомого кінорежисера, чоловіка й 
батька. Антонова тихо заперечує: «Не 
МХАТ, а Щепкінське» (тобто училище 
театральне, яке вона й закінчувала). 
 У підсумку фільм про жінку, яка 
стоїчно, іноді на межі терпіння, зіграла 
в житті і кіно чимало ролей. Сина, зви-
чайно, цікавить її материнська іпостась. 
Гортаючи її давні записи щодо рекомен-
дацій, що і коли їсти, Буковський запи-
тує: «Чому скрізь ти називаєш мене тіль-
ки Сергієм і ніяк інакше, не ласкавіш?». 
Та ж для економії, дивується Антонова. 
Усе ж це було на бігу, у темпі кінема-
тографічного процесу. В якому незрід-
ка емоції підкорочувались, стискались 
до стислих формул. Не відміняючи ніж-
ності. 
 Ми бачимо Антонову у смішних по-
бутових ситуаціях, у тому числі й на зні-
мальному майданчику (актриса донині 
знімається). Вона готується до свого 
ювілейного вечора в Будинку кіно, і це 
вже є підставою передивитись своє жит-
тя. І починаєш розуміти: не було в неї го-
ловної ролі. Були головні. Роль матері і 
дружини передусім. Для сина її життя 
виглядає саме так. 
 Картина Буковського воістину сим-
фонічна — у ній випроявлено стільки 
мотивів і стільки згуків пам’яті, що ми-
моволі зачудовуєшся. От се кіно! Спле-
тене з радощів і болю, із пам’яті і живих 
спонтанних реакцій.
 Дивимось далі фільми Одеського фе-
стивалю... ■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

У профілі козака Мамая
У Києві відкрили меморіальну дошку 
Олександрові Ільченку

■

Олександр Ільченко.
Фото автора.

❙
❙

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Щасливі за часом не стежать
На знаменитих сходах в Одесі дивилися німе кіно під звуки симфонічного оркестру та спів 
оперної співачки Софі Фурньє

■

«Дамське щастя».
Фото з сайта ОМКФ.

❙
❙
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;

газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»

УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Не так давно у нас перекладено двото-
мовий Оксфордський підручник з юдаїки 
«Єврейська цивілізація» (К. : Дух і Літера; 
Дніпро: Центр «Ткума», 2012). Авторський 
колектив — дослідники з найбільших 
університетів світу — розмірковують над 
культурологічними ознаками єврейства й 
доходять висновку, що це — «шведський 
стіл» текстів, мотивів і символів». Став-
лять собі запитання: «Чи єврейська літе-
ратура пізнавана за змістом?». Й беручи 
під огляд «єврейські літератури, створені 
неєврейськими мовами», відповідають 
ствердно. Навіть, якщо «ні Бабель, ані 
Кафка чи Шульц не вважали себе єврей-
ськими письменниками — та це не озна-
чає, що вони ними не були».

 Просто, адекватно, справедливо. 
«Одна література, багато мов» — і до 
єврейського письменства залучено Мар-
селя Пруста і Гайнріха Гайне; Едгара По, 
Джерома Селінджера й Ернеста Гемінґ-
вея; Йозефа Рота і Філіпа Рота; Сола Бе-
лоу, Данила Кіша, Станіслава Лема... 
Нам би оце за взірець — і не віддавати 
безмовно москалям бодай тих, що не зрі-
калися своєї українськості: Гоголя, Чай-
ковського, Рєпіна, Чехова, Ахматову...
 Єврейська формула дозволяє доволі 
точно — і комфортно — вписатися до 
нинішньої ґлобальної плутанини іден-
тичностей. Не сказати, що вітчизняні 
історики та літературознавці всуціль 

ігнорують такий ракурс: книжок «про 
українців у світі» вийшло вже чимало. 
Але щойно появилася така, що дає надію 
на імплементацію в українську масову 
свідомість концепції «Одна культура, 
багато мов» — як провідної: «NOMINA. 
Україна. Сторінки родинного альбому» 
(К.: ArtHuss, 2017).
 Ідея та упорядкування — Валентини 
Кирилової, яка багато років очолювала 
видавництво «Основи», коли те випус-
кало цивілізаційно засадничі, сказати 
б, книжки. Тексти до персоналій напи-

сав київський літератор Олесь Ільченко, 
котрий уже чимало років мешкає на бе-
резі Женевського озера з його мульти-
культурним кліматом. Півтори сотні ек-
спрес-біографій у явно презентативному 
дизайні й паралельно дубльовані англій-
ською. Персональний стрижень видання 
— великі українці, добре відомі з уміще-
них на гривнях та поштових марках пор-
третів. Цей протокол відсвіжений хіба 
символізованими назвами, як-от у мік-
ро-нарисі про Юрія Кульчицького: «Лю-
дина, яка навчила Європу пити каву».
 Набагато цікавіше стежити за сер-
віруванням отого наднаціонального 
«шведського столу», що його пропонує 
сучасна юдаїка. На колективній світлині 
української родини бачимо молдовани-
на Петра Могилу, вірменина Івана Ай-
вазовського, чеха Вікентія Хвойку, дан-
ця-німця Володимира Даля («людина, 
що не мала жодної краплини російської 
крові»), кримських татарів Ісмаїла Гас-
принського та Агатангела Кримського, 
«круглих» поляків Джозефа Конрада/
Коженьовського (у Бердичеві є його му-
зей) та Вацлава Ніжинського; бєларус-
ку-грекиню Олександру Екстер, євреїв з 
Києва, Одеси, Галичини — рабі Нахмана 
(це до його могили в Умані відбувається 
щорічне світове паломництво хасидів), 
Соню Делоне, Джона Гершвіна, Шмуе-
ля Аґнона, Голду Меїр, Станіслава Єжи 
Лєца; «просто генія» невідомої націо-
нальності Іоана Георга Пінзеля.
 Зрештою, ексклюзив книжки не в 
цьо му переліку — згадані фігури і рані-
ше розглядалися в українському контек-
сті, — а в їхній щільній присутності на 
фамільному прийнятті. Та багато з ким 
із «гостей-родичів» ми таки ледь знайомі 
(якщо знайомі взагалі). Ось Нікола Іва-
нофф / Микола Корбачевський (1810—
1880), співак, учень Бортнянського і 
Глінки; персонально для нього Доніцеті 
написав оперу «Любовний напій». Там 
— віртуоз матаналізу Михайло Остро-
градський (1801—1862) із козаків-пол-
тавців, що уславився у Паризькій ака-
демії наук і якого ЮНЕСКО занесло до 
списку видатних математиків світу. По-
руч його колега Георгій Вороний (1868—
1908): «Праці цього вченого є найбільш 
цитованими серед математиків. Їх ре-
зультатами ми користуємося щодня. 
Його знамениті діаграми — це стільни-
ки мобільних мереж, оптимальна оброб-
ка фото, розпізнавання образів, опти-
мальні мозаїки, робототехніка». Онде 
одесит Георгій Гамов, котрий 1934-го 
не повернувся до СРСР і вже на Заході 
по війні сформулював те, що нині зветь-
ся «теорією Великого вибуху». До речі, 
книжка Джіно Сеґре «Звичайні генії. Як 
два диваки створили сучасну науку» з лі-

дерського списку підномінації «Біогра-
фії» — саме про нього.
 Зустрічаємо у родинному альбомі 
й геть несподіваних персонажів. Луїса 
Барта Маєра, уродженого Лазаря Меїра 
з Димерки під Києвом, батьки вивезли 
до Америки. Там, на початку минулого 
століття, він починає з експлуатації кі-
нотеатрів, 1916-го засновує кінокорпо-
рацію з власною студією. 1924-го відбу-
вається злиття трьох компаній і постає 
Metro-Goldwyn-Mayer, де Луїс/Лазар 
стає на 27 наступних років віце-прези-
дентом з виробництва. Саме його ме-
неджмент дозволив кінокомпанії вижи-
ти за Великої депресії (єдина студія, що 
виплачувала тоді дивіденди). Співза-
сновник Американської кіноакадемії, 
має почесного «Оскара» та зірку на Гол-
лівудській алеї слави. Журнал «Тайм» 
якось визнав його одним зі 100 найвпли-
вовіших людей ХХ століття.
 Ян Людвік Гох із Закарпаття сімнад-
цятирічним, під час угорської окупа-
ції (1940), втікає до Великої Британії. І 
стає там Робертом Максвелом, видавни-
чим та медіамаґнатом. 1951-го він уже 
власник видавництва Pergamon Press, 
пізніше — й Macmillan Publishers. Ще 
згодом заволодіває британськими газе-
тами Daily Mirror, Sunday Mirror та за-
океанською New York Daily News; ство-
рює загальноєвропейський тижневик 
European. Загадково загинув 1991-го на 
власній яхті поблизу Канарських ост-
ровів; його прибутки становили тоді 3,9 
мільярда доларів річно.
 Про іншого «генія бізнесу», народже-
ного 1906-го в Новгород-Сіверському, 
читаємо таке: «В одному з путівників 
міста Женеви зазначено: «Неодмін-
но завітайте до магазину елітних то-
варів, перш за все сигар, який створив 
український комерсант Зіно Давідофф». 
Далі довідуємося про сина емігрантів з 
Галичини Джека Паланса / Володими-
ра Палагнюка (1919—2006) — волода-
ря «Оскара» та водночас очільника ук-
раїнської фундації «Тризуб» у США. 
«2004 року на фестивалі російських 
фільмів у Голлівуді відмовився від за-
пропонованої йому нагороди, протес-
туючи у такий спосіб проти україно-
фобських російських кінофільмів (тоді 
демон струвався фільм «72 метри»). Ак-
тор залишив залу на знак протесту. 
Він сказав: «Я українець, а не росіянин, 
і мені нічого тут робити».
 В іншій резонансній новинці цьо-
го літа знаходимо таке: «Перша в світі 
п’єса абсурдистська це не Ежен Йонеско, 
а український драматург Ігор Костець-
кий, Мюнхен 1945 рік... Перший екзис-
тенціаліст не Сартр, а Підмогильний... 
Коли розкрутити Хлєбникова — він 
Вербицький з боку матері, запорожець 
значить — три чверті його творів при-
близно українська тематика і лексика... 
Наша справа — ці явища висвітлювати, 
і поняття про провінційність саме собою 
зникне» (Дмитро Горбачов. Случаї. — К.: 
Артбук). «Сторінки родинного альбому» 
Валентини Кирилової — саме такий ау-
дит, де поруч славних діянь славетних 
українців подибуємо і згадку про ви-
нахідника-терориста Миколу Кібальчича 
з давнього Чернігівського роду (винайде-
на ним вибухівка, якою вбили Алєксан-
дра ІІ, була потужнішою за динаміт Аль-
фреда Нобеля). Є тут і про князя-хапугу 
Юрія Долгорукого, котрого давні кия-
ни люстрували отруйним бенкетом; об-
винувальні списки, пред’явлені Микиті 
Хрущову («зачистка» УПА після Другої 
світової, убивство Степана Бандери, втор-
гнення в Угорщину, масовий розстріл в 
Новочеркаську, провокація Карибської 
кризи) та Леоніду Брежнєву (Афган, Че-
хословаччина, «застій»).
 Наприкінці книжки названо два де-
сятки — «для початку» — нових імен 
наступного випуску «Альбому». Окрім 
кількох Нобелівських лауреатів з ук-
раїнського кореня, тут анонсовано де-
кілька наших сучасників: Борис Воз-
ницький, В’ячеслав Чорновіл, Джеймс 
Мейс, Соломія Павличко, Андрій Кузь-
менко (Кузьма), Георгій Гонгадзе. ■
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«Якесь усе покручене і 
все до ладу»
 Першою вчителькою 
гончарного ремесла Олек-
сандри Селюченко була 
мама — найкраща под-
руга й порадниця. У своє-
му щоденнику майстриня 
писала: «Багато горя вона 
хльоснула, але ліпни-
ця була гарна». Після за-
кінчення семирічки, дів-
чина навчалася у дворіч-
ній Опішненській школі 
майстрів художньої кера-
міки. «Опішня мала тоді 
школу майстрів худож-
ньої кераміки, от туди я 
пішла. Був це 1937 рік. 
Була ця школа дворічна, 
давали стипендію по 100 
крб., це були гроші в той 
час. Багато вчилося із за-
воду. Це була молодь і се-
редні. Школа була серйоз-
на і настояща. Була в неї 
своя майстерня. Випалю-
вали гуртом... Не всім та 
наука вдавалася. Хто при-
йшов із заводу, це були 
майстри непогані, а ті, 
що ніде не вчилися, слаб-
ші були. Коли закінчили 
школу, 1939 рік був це, ба-
гато відсіялося, пішли по 
різних шляхах. Декілька 
чоловік посвятили життя 
кераміці. Назарчук Мот-
рона Савична, Омелянен-
ко Марія, ну і я». 
 Свою роботу Олексан-
дра Селюченко розпочала 
як малювальниця в пром-
артілі села Воскресінька 
(Запорізька обл.). Пізні-
ше, вже будучи на пенсії, 
вона створила значну кіль-
кість ескізів декоративної 
мальовки. Вони вражають 
своєю безпосередністю, 
легкістю виконання. Про 
Селюченко-малювальни-
цю пригадувала її коле-
га — теж малювальниця 
Марія Бондаренко: «Вона 
дуже гарно ліпила від при-
роди, а малювала само со-
бою. Малювала так, шо 
ніхто не намалює. В неї 
свій почерк був, якесь усе 
покручене і все до ладу. 
Гарною вона була жін-
кою». Гончарка Ніна Ду-
бинка розповідала: «Мені 
дуже сильно подобалися 
її розписи. Вони такі уні-
кальні, незвичайні. Зараз 
так ніхто не розмальовує. 
Воно в неї живе, дихає, все 
незвичайне якесь. Я теж 
починала з розпису, брала 
вазу і питала в малюваль-
ниць, як правильно роз-
писувати. Я пам’ятаю, що 
в неї багато виробів було, 
але вона їх дарувала в му-
зеї». 
 Сходження до мистець-
кого олімпу розпочало-
ся 1946 року, після Все-
української виставки ди-
тячої іграшки в Києві, де 
вироби Олександри Се-
люченко зайняли призо-
ве місце. Після цього вони 
помандрували по облас-
них, республіканських, 
міжнародних мистець-
ких виставках. Її роботи 
бачили в багатьох містах: 

Санкт-Петербурзі, Софії, 
Парижі, Брюсселі, Токіо, 
Нью-Йорку, Монреалі, 
Лейпцігу тощо. Їх неодно-
разово відзначали високи-
ми нагородами. 
 Олександра Селючен-
ко зверталася до звич-
них для народної пласти-
ки сюжетів. Але головною 
рисою її творчості була 
варіативність. Серед різ-
номанітних її коників, ба-
ранців, пташок, вершни-
ків тощо не знайдеш двох 
однакових. Барині Олек-
сандри Селюченко — це 
різнохарактерні обра-
зи селянок, клопіткі гос-
подині, поважні міщан-
ки тощо. Мисткиня брала 
сюжети з життя — зали-
цяння, сватання, весіл-
ля, весільні свати, дів-
чата у вінках, колядни-
ки, матері-берегині... Усі 
вони наділені веселим ха-
рактером, одягнені в тра-
диційні костюми. Теми 
складніших багатофігур-
них композицій шукала 
в улюблених письменни-
ків-класиків, передусім 
Івана Котляревського й 
Миколи Гоголя, які писа-
ли про Полтавщину. До її 
глиняного світу увійшли 
персонажі п’єси «Натал-

ка Полтавка», композиції 
на теми «Сорочинського 
ярмарку» та «Ночі перед 
Різдвом». Гончарка завж-
ди перебувала у творчому 
пошуку. Проста сіра глина 
стала для неї стимулом до 
життя, джерелом високо-
го натхнення у творчості. 
 Нині багато творів мис-
ткині зберігаються в музе-
ях і в приватних збірках 
різних країн. Але вона за-
вжди хвилювалася за по-
дальшу долю своїх гли-
няних «дітей». «...Як їх 
довезуть? Розхвилювала-
ся, наче дітей вирядила. 
Тиск піднявся, голова бо-
лить. Рідні ви мої, поїха-
ли з дому навіки, у люди 
поїхали. Яка доля їх там 
спіткає? Поїхали бики, і 
весілля поїхало, а ті три 
мандрівники пішли піш-
ки. Гляну, де вони стоя-
ли, а там пустота».

«Ліпить-ліпить і — 
дарує»
 Олександра Селючен-
ко неодноразово приїж-
джала до Києва, в Музей 
народної архітектури та 
побуту, куди її запрошува-
ли на майстер-класи. Саме 
в цьому музеї вона мала 
можливість творити, не-

зважаючи на норму, вста-
новлену заводом, й мог-
ла досхочу спілкуватися з 
людьми, які захоплювали-
ся її майстерністю. Голо-
ва Полтавського обласно-
го осередку Національної 
спілки майстрів народно-
го мистецтва України Вік-
тор Фурман так згадував 
про її творчість: «...Іграш-
ки її були наділені теплом, 
приємні, гарні. Коли пра-
цювала у Пирогові, вона 
завжди була у вишитій со-
рочці, у хусточці. Біля неї 
— завжди стовпища людей 
та дітей. Дещо вона могла 
продати, а то ліпить-ліпить 
і дарує, так біля неї прямо 
стояли черги».
 Гончарка Любов Іва-
нова, колишня сусідка 
Олександри Селюченко 
(нині мешкає в селі Попів-
ка, що поряд з Опішним), 
з приємністю згадує спіл-
кування з майстринею: «З 
Олександрою Федорівною 
ми жили поряд. Було, при-
їздить з Києва, відпочине і 
біжить до мене, розповідає 
свої враження. Жалілася, 
що виморюється дуже. А 
ще любила послухати, як 
я співаю. Народні любила, 
свої, українські. «На го-
роді верба рясна. Там стоя-

ла дівка красна. Хорошая 
та вродлива. Її доля нещас-
лива» — вона дуже люби-
ла цю пісню. Вона за свою 
долю ніколи не розповіда-
ла, але, видно, цією піс-
нею хотіла сказати (мис-
ткиня так і не створила 
власної сім’ї, не мала ді-
тей. — Ред.). Після першо-
го цеху мене перевели на 
третій. Її смерть була для 
нас несподіванкою і незро-
зумілою. Але ж вона тяж-
ко працювала, так і згорі-
ла в роботі».

Тут жила і творила...
 Олександри Федорів-
ни немає з нами вже трид-
цять років. Та за свій твор-
чий вік майстриня здобула 
славу справжньої легенди 
народного мистецтва. У її 
роботах знайшли відоб-
раження прадавні тради-
ції. Витвори цієї тендітної 
жінки є проявом життє-
вої мудрості й досвіду по-
колінь. Глина стала для 
Олександри Селюченко 
джерелом мистецьких по-
шуків, філософських роз-
думів і тим світочем, що 
впродовж усього життя 
спонукав до невпинного 
руху вперед, самовдоско-
налення й навчання ін-
ших. 
 Задля збереження 
пам’яті про велику Мис-
ткиню й популяризації її 
творчості на початку 1988 
року був створений Ме-
моріальний музей-садиба 
гончарки Олександри Се-
люченко. Його заснова-
но в колишньому помеш-
канні майстрині, яке, як і 
весь мистецький доробок, 
згідно із заповітом, було 
передано в дар українсь-
кому народові в особі На-
ціонального музею-за-
повідника українського 

гончарства в Опішному. 
Уперше в Україні після 
смерті народного майс-
тра в недоторканому виг-
ляді було збережено дво-
рище, надвірні будівлі, у 
тому числі горно, інтер’єр 
житла, предмети побуту 
й творчі роботи. Предмет 
гордощів фондової збірки 
Національного музею-за-
повідника українського 
гончарства — це 1064 гли-
няні твори, з них 250 — ос-
танні роботи мисткині — 
було випалено в її домаш-
ньому горні в ніч з 13 на 14 
жовтня 1987 року (експо-
нуються в музеї-садибі). У 
будинку також зберігають-
ся її власна бібліотека, осо-
бистий архів (листи, щоде-
нники, спогади, фото, ма-
люнки), а також понад 530 
предметів повсякденного 
побуту, якими користува-
лася майстриня. 
 Торік на подвір’ї будин-
ку було урочисто відкрито 
глиняне погруддя опіш-
ненської гончарки. Образ 
талановитої мисткині вті-
лив головний художник 
музею-заповідника, заслу-
жений працівник культу-
ри України Юрко Поши-
вайло. Меморіальною до-
шкою вшановано майс-
триню й на Стіні гончарної 
слави в Музеї мистецької 
родини Кричевських. 
 ...Не злічити сторінок 
людського життя, сповне-
ного всіма відтінками по-
чуттів і переживань, — 
лише віддати належну по-
шану пам’яті Олександ-
ри Федорівни, що кожен 
день свого буття самовід-
дано плекала в глині генія 
творчої думки. 
 Ласкаво просимо відві-
дати Меморіальний музей-
садибу гончарки Олексан-
дри Селюченко. ■

ТАЛАН і ТАЛАНТ 

Чародійниця глини 
Відома гончарка Олександра Селюченко передала свою садибу в дар 
українському народу  

■Наталя ІБРАГІМОВА, завідувач Меморіального музею-садиби 
гончарки Олександри Селюченко

«Коли сідала я за глину, я ставала іншою, я всю 
душу віддавала їй», — писала мисткиня Олексан-
дра Селюченко зі славетного гончарного осередку 
— Опішного, що на Полтавщині. Її називали «ча-
родійницею глиняної іграшки» і «самобутнім гон-
чарським мудрецем». Художниця багато років про-
довжувала традиції творення образу української 
народної іграшки й одночасно була оригінальним 
імпровізатором.

Композиція «Колядники».❙

«На ярмарок». ❙

Олександра Селюченко за роботою. ❙

Меморіальна дошка на будинку Олександри Селюченко.❙
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«Позитивним результатом для нас буде вихід до групового раунду Ліги 

чемпіонів».Олександр Хацкевич
головний тренер ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Оксана ПРОДАНЧУК, Григорій ХАТА

Вітчизняний футбол не зраджує своїм тра-
диціям і не обходиться без сюрпризів. Пе-
ред стартовим поєдинком сезону, котрим 
став поєдинок за Суперкубок між двома 
українськими грандами, виник черговий 
скандал, головною дійовою особою якого 
виявився рефері матчу. Комітет арбітрів 
ФФУ «класичне» протистояння «Динамо» 
— «Шахтар» віддав судити Анатолію Жаб-
ченку з Сімферополя. На перший погляд, 
здається, нічого дивно — інший представ-
ник спортивної родини анексованого Росією 
Криму боксер Олександр Усик продовжує 
перебувати на українській орбіті. Натомість 
у Жабченка, як виявилося, є російський пас-
порт, а додому, в Крим, арбітр літає через 
Москву, що заборонено законом України. 
Чому така неоднозначна персона отримала 
право судити матч за Суперкубок, не зовс-
ім зрозуміло.  Однак, у підсумку, Анатолій 
Жабченко взяв самовідвід, звернувшись 
із заявою до ФФУ, в якій попросив зняти 
його з матчу за Суперкубок України-2017. 
Йому ж на зміну призначили харків’янина 
Костянтина Труханова.

На помилках вчаться?!
 Щодо самого поєдинку, то в порівнянні 
з минулим сезоном нічого в протистоянні 
динамівців та «гірників» глобально не змі-
нилося. Попри зміну на тренерському міс-
тку «біло-синіх» головного тренера ,якіс-
ного стрибка в їхній грі, котра дозволила 
б столичним футболістам на рівних про-
тистояти з головним конкурентом, побачи-
ти не вдалося. Два голи-близнюки, забиті 
аргентинським «гірником» Факундо Фер-
рейрою за повної бездіяльності динамівсь-
кого захисту, допомогли португальсько-
му наставнику «Шахтаря» Пауло Фонсеці 
покласти до своєї колекції останній трофей 
вітчизняного футболу, виграти який у рік 
свого дебюту в Україні йому не вдалося.
 В аналогічну ситуацію, яку рік тому 
пережив Фонсека, нині потрапив новий 
очільник «Динамо» Олександр Хацке-
вич. Розпочинати відповідальну роботу з 
невдачі — не найкраща ситуація. З іншо-
го боку, завдяки ранньому «класико» біло-
руський наставник столичного колективу 

вже на старті своєї роботи в «Динамо» поба-
чив його найслабші місця. Відтак часу для 
оптимізації роботи свого колективу Хацке-
вич та його помічники — Лужний, Шаць-
ких, Михайлов — матимуть значно біль-
ше, особливо зважаючи на те, що 26 лип-
ня та  2 серпня динамівцям грати поєдинки 
третього раунду кваліфікації Ліги чем-
піонів проти швейцарського «Янг Бойз», 
який, нагадаємо, в минулому сезоні без Су-
перліги залишив донецький «Шахтар».
 Коментуючи «суперкубкову» гру в 
Одесі, Хацкевич відзначив: «Пропустив-
ши другий гол уже на початку другого тай-
му, хлопці відчутно засмутилися, проте не 
зупинилися. Це була перша офіційна гра 
сезону, тож було присутнє хвилювання. 
Щось у нас виходило, щось ні. На жаль, 
не обійшлося без помилок, але в сезон ми 
вступаємо з оптимізмом».
 Схожими на домашні заготовки видава-
лися й післяматчеві оцінки Фонсеки. «Ми 
дуже добре почали гру, забили ранній гол. 
Після цього «Динамо» проявило добру ре-
акцію, створивши кілька небезпечних мо-
ментів. Але сьогодні кращою була наша ко-
манда. Хоча не варто забувати, що «Дина-
мо» — дуже сильна команда», — відзначив 

португальський «коуч» «Шахтаря».
 На жаль, українська «класика» не 
обійшлася й без уболівальницьких без-
ладів, які останнім часом стали нормою 
життя вітчизняного футболу. Укотре від-
значилися динамівські ультрас, які, де-
монструючи свою засмученість безпорад-
ними діями «біло-синіх», кілька разів 
бомбардували футбольне поле петарда-
ми та фаєрами.
 Головному арбітру матчу двічі на-
віть доводилося зупиняти поєдинок. Од-
разу після гри президент прем’єр-ліги 
Володимир Генінсон швидко відреагу-
вав: «Динамівський клуб буде покара-
ний». Утім, здається, подібні дії потре-
бують превентивних заходів, натомість 
епілог  у подібних ситуаціях має друго-
рядне значення. Примітно, що квитки 
на Суперкубок в Одесі мали іменний ха-
рактер, тож теоретична ймовірність від-
найти хуліганів і провести з ними ви-
ховну роботу виглядає доволі високою. 
Утім, думається, що для «поганих хлоп-
ців», як про себе пишуть на банерах дина-
мівські «ультрас», складнощів для того, 
аби пройти на стадіон «Чорноморець» під 
«прикриттям», не було.

Гостинність господарів
 Але не суперкубком єдиним жила ми-
нулого уїк-енду футбольна Україна. На-
ступного дня після матчу в Одесі в чоти-
рьох містах країни пройшли матчі пер-
шого туру української прем’єр-ліги. І, що 
цікаво, в жодному з цих поєдинків госпо-
дарям не вдалося здобути перемогу.
 Головною сенсацією першого ігрово-
го дня ЧУ можна вважати домашню по-
разку бронзового призера попередньо-
го чемпіонату. Луганська «Зоря» з міні-
мальним рахунком поступилася «Сталі» 
з Кам’янського, котра в міжсезоння че-
рез фінансові проблеми ледь не припини-
ла своє існування.
 Головний тренер «Зорі» Віталій Вер-
нидуб не приховував емоцій: «Повний 
провал. Якщо програли, значить, повний 
провал мій, як тренера. Є над чим подума-
ти, поміркувати. Просто півкоманди свят-
кує ще «бронзу». А друга половина — но-
вачки, які не можуть зрозуміти, що від 
них вимагають. Честь і хвала «Сталі», а 
нам — велика ганьба, й перш за все мені, 
як головному тренеру».
 У двобої наших повпредів у Лізі Євро-
пи — «Олександрії» та «Олімпіка» — не-
сподівано легко гостьовий успіх (2:0) здо-
була донецька команда. Цікаво, що за чо-
тири роки своїх виступів у ПЛ підопіч-
ні Романа Санжара вперше розпочали 
ЧУ з перемоги. До речі, першим супер-
ником «олімпійців» у новому єврокубко-
вому сезоні — третьому кваліфайн-раун-
ді ЛЄ — стане грецький ПАОК з україн-
цем Євгеном Шаховим у складі. Колекти-
ву Володимира Шарана за вихід до раунду 
«плей-оф» кваліфікації другого за рангом 
єврокубка доведеться позмагатися з пере-
можцем дуелі — «Астра» (Румунія) — 
«Зіра» (Азербайджан).
 Іще два поєдинки стартового туру ЧУ-
2017/2018 завершилися внічию. Нові 
старі учасники змагань — «Маріуполь» 
(до зміни назви — «Іллічівець) та рів-
ненський «Верес», який через 12 років 
повернувся до футбольної еліти країни, 
розписали безголеву «мирову». У матчі ж 
«Карпат» та «Зірки» суперники забили по 
голу — 1:1. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Успішний виступ українських стрибунів у воду на до-
машньому європейському форумі (10 медалей та 1-ше ко-
мандне місце) вселяв оптимізм і перед чемпіонатом світу з 
водних видів спорту, котрий днями стартував у Будапешті. 
 Про обґрунтованість медальних надій на «Акватік-2017» 
свідчили і результати попередніх планетарних турнірів — 
на трьох останніх чемпіонатах наші стрибуни вигравали, як 
мінімум, одну нагороду. Тоді головним героєм української 
команди був Ілля Кваша (в його активі — два «срібла» на 
метровому трампліні ЧС-2013 і ЧС-2015).
 Чекали від титулованого миколаївця, який місяць тому 
на неолімпійському «метрі» виграв уже сьоме за ліком 
європейське «золото», медальних звитяг у коронній дис-
ципліні й цього разу. Проте не обійшлося без сенсацій зі 
знаком «мінус» — Кваша залишився поза фіналом, пока-
завши у кваліфікації лише 16-й результат. 
 «На жаль, я провалив найскладніший стрибок — з 23-
а балами за спробу важко розраховувати навіть на топ-12. 
Але у мене ще є змагання на трьох метрах — «синхрон» 
із Колодієм та «індивідуалка». Постараємось там «взяти» 
медаль», — після провалу на коронному снаряді 29-річ-
ний спортсмен з Миколаєва пообіцяв виправитися.
 І вже наступного дня український дует Кваша/Ко-
лодій підтвердив слова ділом — шосте місце у відборі 
та підсумкова «бронза» у фіналі! Цікаво, що Колодій та 
Кваша йшли шостими і перед вирішальним стрибком, 
але чудова остання спроба та помилки конкурентів «під-
няли» їх на третє місце.
 «Ми неймовірно щасливі, адже почали стрибати 
разом лише перед чемпіонатом Європи у Києві. Після 
четвертих місць на Олімпіаді-2012 та ЧС-2015 хотіло-

ся зробити крок уперед і нарешті увійти до трійки при-
зерів. Дуже раді, що все вдалося», — поділилися вра-
женнями українські стрибуни, котрі на п’єдесталі скла-
ли компанію росіянам та китайцям.
 Ще дві «бронзи» у скарбничку збірної на початку 
«Акватік-2017» додали представниці синхронного пла-
вання. Пригадується, на ЧС-2015 українки у боротьбі з 
сильними командами Росії, Китаю та Японії завоювали  
лише одну «бронзу» (дует Ананасова / Волошина). А че-
рез неоднозначне суддівство наші грації тоді ще чоти-
ри рази опинялися за крок від п’єдесталу. Не принесла 
нагород і Олімпіада-2016: знову спірні оцінки, і вкотре 
— два четвертих місця.
 Зважаючи на це, результат підопічних Світлани 
Саїдової у перші дні будапештського чемпіонату — дві 
бронзові медалі — уже можна назвати тріумфальним. 
Так, на рівних «тягатися» з росіянками та китаянками 
українки ще не можуть, але вже «обганяють» представ-
ниць Японії: спочатку Анна Волошина посіла третє місце 
в особистому фіналі технічної програми, а потім вигра-

ла нагороду і в парі з Єлизаветою Яхно, котра в «брон-
зовому» дуеті замінила Лоліту Анансову. 
 «Медаль індивідуального фіналу була моєю голо-
вною метою форуму в Будапешті. Мріяла про неї, адже 
раніше була на подіумах лише в групі та в дуеті. Я дуже 
щаслива», — заявила Волошина після церемонії наго-
родження. До речі, в активі 25-річної спортсменки те-
пер п’ять нагород на ЧС, усі — бронзові.
 «Я вперше виступаю на такому серйозному турнірі 
в дуеті з Анною, тому потрапляння на п’єдестал — ве-
лике досягнення для нас», — додала Єлизавета Яхно.
 Окрім здобутих медалей, наші грації можуть розра-
ховувати ще максимум на п’ять нагород: у довільних 
дисциплінах соло і дуетом, двох видах групових зма-
гань та у командній комбінації. Фінал технічних зма-
гань у групі — вже сьогодні. ■

Теніс
 Уїмблдон. Жінки. Фінал. Мугу-
руса (Іспанія, 14) — В. Уїльямс (США, 
10) — 7:5, 6:0. Півфінали. В. Уїльямс 
— Конта (В. Британія, 6) — 6:4, 6:2. 
Мугуруса — Рибарікова (Словаччина) 
— 6:1, 6:1. 
 Чоловіки. Фінал. Федерер 
(Швейцарія, 3) — Чілич (Хорватія, 
7) — 6:3, 6:1, 6:4. Півфінали. Куер-
рі (США, 24) — Чілич — 6:7, 4:6, 6:7, 
5:7. Федерер — Бердих (Чехія, 11) — 
7:6, 7:6, 6:4.
 Мікст. 1/4 фіналу. Л. Кіченок/
Павич (Україна/Хорватія) — Демолі-
нер/Мартінес/Санчес (Бразилія/Іс-
панія) — 3:6, 2:6, 3:6.

«Формула-1»
 Отримавши під час Гран-прі Вели-
кої Британії прокол колеса й завершив-
ши перегони лише сьомим, лідер за-
гального заліку пілотів — німець Се-
бастьян Феттель з «Феррарі» — в одну 
мить розгубив у боротьбі за чемпіонсь-
кий титул усю свою перевагу над голо-
вним конкурентом Льюїсом Хемілто-
ном. Вигравши кваліфікацію, британець 
на своєму «Мерседесі» легко виграв і 
домашню гонку й до одного пункту ско-
ротив своє відставання від Феттеля. ■

ХРОНІКА■ВОДНІ ВИДИ

Треті — не зайві
На чемпіонаті світу  українці 
виграли вже три бронзові 
медалі

■

ФУТБОЛ

Гостра гра при «поганих хлопцях»
Черговий сезон в українській футбольній еліті розпочався з дуелі вітчизняних 
грандів в Одесі

■

Переконливо здолавши в Суперкубку «Динамо», «Шахтар» продовжив колекціонувати 
національні трофеї.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Суперкубок України. «Шахтар» — «Дина-
мо» — 2:0 ( Ферейра, 8, 56)

* * *
 Прем’єр-Ліга. 1-й тур. «Зоря» — «Сталь» 
— 0:1 (Якимів, 60); «Карпати» — «Зірка» — 1:1 
(Чачуа, 5 — Загальський, 37 (пен.); «Олексан-
дрія» — «Олімпік» — 0:2 (Хомутов,16; Немчані-
нов,36); «Маріуполь» — «Верес» — 0:0.

■

Анна Волошина та Єлизавета Яхно.
Фото з сайта: www.fina.org.

❙
❙
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«Сердечні» операції не для всіх
Чому гроші йтимуть не за всіма хворими з інсультами та інфарктами?

УКРАЇНА МОЛОДА

1
 2

 3
 4

 5
 6

 7
 8

 9
 0

Редактор Михайло Дорошенко

Засновник i видавець —

ПП «Україна молода»

Свідоцтво про реєстрацію:

КВ №3386 вiд 29.08.98

© Дорошенко М.І., 2013

Передплатні індекси: 60970, 1555

Наша адреса: 

03047, Київ, пр. Перемоги, 50

Телефон для довідок:

т./ф.: (044) 454-84-92 

Рекламне бюро: 

т./ф.: (044) 454-88-86,

reklama@umoloda.kiev.ua

Вiддiл реалiзацiї: 

т./ф.: (044) 454-84-41,

sale@umoloda.kiev.ua

«УМ» в iнтернетi: http://www.umoloda.kiev.ua

Відділи:

новин — 454-85-76, novyny@umoloda.kiev.ua;

права — leonov@umoloda.kiev.ua, 454-88-36; 

мiжнародної політики — svit@umoloda.kiev.ua, 454-88-25; 

економіки — eko1@umoloda.kiev.ua,  454-86-39; 

медицини — novyny4@umoloda.kiev.ua, 454-85-99; 

культури — culture@umoloda.kiev.ua, 454-87-96; 

соціальних проблем — socium@umoloda.kiev.ua, 454-85-99;

спорту — sport@umoloda.kiev.ua, 454-87-93

Газета друкується 
у видавництвах:

«Преса України» — у Києвi
 Зам. 3009086

«Видавничий дім 
«Високий Замок» — у Львові

Зам. блок № 510 
 Верстка та виготовлення 

фотоформ — 
комп’ютерний центр  

редакції «УМ», 
тел.: 454-87-71

Газета виходить 
у вівторок, середу, четвер, 

п’ятницю—суботу (спільний номер)
Тираж 86734

При використаннi наших публiкацiй посилання на  «УМ» обов’язкове.

Рукописи не рецензуються i не повертаються

Вiдповiдальнiсть за змiст реклами несе рекламодавець. 

Комерційні публікації виходять під рубриками: 

«Український виробник», «Позиція», «Банківська справа», 

«Фінансова експертиза», «Здоровенькі були», «Це — працює!»,

«Знайомтеся — новинка», «Партнерство», «Програми», 

«Проекти», «Альма-матер», «Наша марка», «Продукт», 

«Протистояння», «Вітаємо», «Любов і шана». 

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 — Офіціанте, ми з дружиною 
відзначаємо 25 років спільного жит-
тя. Яке вино ви можете нам запропо-
нувати?
 — Давайте спочатку визначи-
мося: ви хочете святкувати чи забу-
ти?

* * *
 Власник ресторану офіціанта:
 — Я дивлюся, що цей тип у кут-
ку вже хвилин сорок лежить на столі. 
Чому ти його не викинеш?
 — А я його буджу кожні десять 
хвилин, він просить рахунок і роз-
плачується.

* * *
 Тамада:
 — Любі друзі! Сьогоднi на цьо-
му весіллі зібралися лише найближ-

чі люди. Буде дуже складно спрово-
кувати бійку, але я професіонал.

* * *
 Прокурор:
 — Підсудний Рабинович здійс-
нив злочин, рідкісний за добротою, 
акуратністю і безлiччю фантазій.
 — Обвинувачений:
 — Облиште вашi лестощi, я все 
одно не зiзнаюся!

* * *
 У бізнесмена запитують:
 — Це правда, що ваш касир пі-
шов разом iз грошима і вашою доч-
кою?
 — На жаль, правда! Але він за-
лишив мені записку, в якій обiцяв, 
що все чесно поверне. Дочку вже по-
вернув.

По горизонталі:
 1. Легендарний співець, який 
згадується у «Слові про Ігорів 
похід». 3. Німецьке місто, де відбув-
ся знаменитий міжнародний трибу-
нал над нацистами. 7. Головний ін-
триган із трагедії Шекспіра «Отел-
ло». 8. Османський султан, чоловік 
Роксолани. 9. Місто на Чернігівщині. 
11. Тип вітрильника, прославлений 
письменником Миколою Трублаїні. 
13. Столиця Колумбії. 15. Різновид 
метальної зброї. 16. Диван без спин-
ки. 18. Англійська м’ясна порода ку-
рей. 20. Підвищення у храмі, звід-
ки читаються проповіді та молитви. 
21. «Лечу я нічку, лечу я другу, сво-
го милого не бачу. Ой, ...впаду в зе-
ленім саду, ... та й гірко заплачу». 
(Українська народна пісня). 23. Ізо-
ляція хворих та закриття громадсь-
ких закладів для запобігання поши-
ренню хвороби. 24. Австралійський 
страус. 25. Ювелірний різновид бе-
рилу. 26. Хвороба, від якої помер 
Фреді Меркюрі.
По вертикалі:
 1. Індонезійський острів, відо-
мий курорт. 2. Посада Мері Поппінс 
та Фрекен Бок. 3. Рід невеликих хи-
жих ссавців, яких у Південній Аме-
риці називають коаті. 4. Маркграф 
Бретонський, герой французького 

епосу з циклу про Карла Великого. 5. 
Столиця провінції Альберта у Канаді. 
6. Гірський хребет в Афганістані. 10. 
«До побачення» по-італійськи. 11. 
Екс-мер Слов’янська, яку судять за 
сепаратизм. 12. Інертний газ. 13. 
Людина, яка приймає ставки на то-
талізаторі. 14. Країна в Централь-
ній Америці, яку часто порівнюють 
з Україною. 17. Непрофесіонал, лю-
битель, самоук. 18. Військовий чин 
Оболенського із відомого російсько-
го романсу. 19. Священна індійська 
річка. 21. «Народе мій, до тебе я ще 
верну, як в смерті обернуся до жит-
тя» (автор). 22. Один із головних ор-
ганів керівництва державою. ■
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від 12 липня
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 Навряд чи американський пись-
менник Алан Мілн, який вигадав ку-
медного ведмедика Вінні-Пуха, як і 
студія Волта Діснея, яка екранізува-
ла його, сподівалися, що колись їх-
ній персонаж потрапить під репресії. 
Однак віднедавна китайський мікро-
блог Sina Weibo — своєрідний аналог 
Twitter — на будь-які спроби написати 
китайські ієрогліфи з ім’ям Вінні-Пух 
відповідає повідомленням про те, що 
«вміст незаконний». 
 Як припустила газета The Financial 
Times, Вінні-Пух став у Китаї персоною 
нон ґрата через постійне порівняння з 
ним лідера КНР Сі Цзіньпіна. Виник-
ла ця хвиля ще у 2013-му, коли інтер-
нетом почали активно поститися фото 
прогулянки Вінні-Пуха і Тигри поряд із 
фото крокуючих Сі Цзіньпіна та Барака 
Обами. Нова хвиля інтернет-мемів піш-
ла у 2014-му після зустрічі  Сі Цзінь-

піна з прем’єр-міністром Японії Шінцо 
Абе. Останнього порівняли із сумним 
віслючком Іа поряд із Вінні-Пухом. 
«Вінні-Пух став надто політично чут-
ливим, щоб бути згаданим у китайсь-
ких соціальних мережах», — припус-
кає The Financial Times.
 Лишається тільки гадати, чому за-
борона торкнулася Вінні-Пуха лише за-
раз? Чи то допекло, чи просто Сі Цзінь-
пін раніше цього не бачив. Утім, від ки-
тайської влади жодних коментарів із 
цього приводу ще не було. ■

Аліса КВАЧ

 Схоже, американському поп-ідолу Ма-
донні настільки сподобалася невеличка афри-
канська країна Малаві, що вона вирішила взя-
ти під опіку не лише кількох дітей звідти, а 
й усю країну. Після того, як вона прийняла в 
родину чотирьох дітей із Малаві — сина Де-
віда Банду, дочку Мерсі Джеймс і близнюків 
Естер і Стеллу Мвале — зірка взялася допо-
магати й іншим дітям цієї східноафрикансь-
кої країни. І днями у місті Блантайрі — дру-
гому найбільшому місті Малаві, було урочисто 
відкрито новий корпус центральної лікарні Ко-
ролеви Єлизавети, в якому розташувався су-
часний педіатричний центр.
 У центрі, названому Мерсі Джеймс на 
честь прийомної доньки Мадонни, розташу-
вався Інститут дитячої хірургії та інтенсив-
ної терапії. Сама співачка зізналася, що коли 
уперше приїхала в Малаві, то дала собі слово 
обов’язково допомогти дітям, які живуть там. 
Це перша подібна установа, побудована благо-
дійною організацією Мадонни Raising Malawi 
в країні, але, судячи з усього — не остання. 
«Коли ви дивитеся в очі нужденним дітям, все, 

чого ви хочете у цей момент — це допомог-
ти їм», — заявила Мадонна на церемонії 
відкриття.
 До речі, відкриття центру пев-
ним чином посприяло налагоджен-
ню стосунків і в родині самої зірки. 
Бо її власний син Рокко, який кілька 
років тому збунтувався проти мами-
ної опіки і втік до батька в Лондон, 
теж вирішив підтримати новоство-
рений центр. Він спеціально приї-
хав до Малаві, щоб реалізувати 
тут своє нове хобі. Річ у тім, що 
хлопець захопився малярством 
і взявся розписувати стіни цент-
ру своїми картинами.
 Що ж, як казав кіт Матрос-
кін, спільна праця не тільки 
корисна, а й об’єднує. Мож-
ливо, медичний центр в 
Малаві стане і центром 
примирення Мадонни 
із сином, принаймні 
перші кроки у цьо-
му напрямку вже 
зроблено. ■

ОТАКОЇ!

Вінні-Пух нон ґрата
Китайські соцмережі блокують згадування 
відомого диснеївського персонажа

■

БАТЬКИ І ДІТИ

Сімейний підряд
Син Мадонни взявся розписувати стіни  медичного 
центру в Малаві, відкритого його мамою

■

19 липня за прогнозами синоптиків

Київ: малохмарно, без опадiв. Вiтер пiвнiчний, 3-8 м/с. Темпе-
ратура вночi +13...+15, удень +25...+27.

Миргород: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +25...+27.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +12...+14, удень +25...+27.
Одеса: без опадiв. Уночi +16...+18, удень +25...+27.

17 липня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 22-24 градуси, у районi Одеси та Приморсько-
го — 18-19 градусiв, у Днiпрi бiля Києва — 21.

Курорти Карпат: малохмарно, без опадiв. Трускавець: 
уночi +10...+12, удень +24...+26. Моршин: уночi +11...+13, 
удень +25...+27.
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