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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,08 грн 

1 € = 29,08 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

У природи — 
непередбачувана 
погода
У Києві потужний снігопад паралізував рух 
на дорогах, на Закарпатті талі 
води руйнують будинки
стор. 3 »

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Євген Маланюк: «Ніхто з того 
покоління не розповів «масам», 

що таке Москва...»
Про засліплення примарним 

блиском «вождів» попереджав поет 

із 48-річним емігрантським стажем
стор. 13 »

Наталія Щерба: 
Діти завжди 

відчувають фальш
«Часодії» письменниці 

вийшли в Польщі, 

Чехії та Словаччині
стор. 12 »

Приазов'я 
у вогні 

Зламавши зуби під 

Авдіївкою, ворог перевіряє 

обстрілами міць оборони 

ЗСУ під Маріуполем
стор. 2 »



ВІВТОРОК, 7 ЛЮТОГО 20172 ІнФорУМ
«Не можуть бути предметом компромісу питання державного кордону, 
суверенітету, незалежної зовнішньої і внутрішньої політики, а також інші базові 
параметри державності».

Євген Марчук
представник України у підгрупі безпеки 

на Мінських переговорах

УКРАЇНА МОЛОДА

РЕЗОНАНС

«Беркутівці» 
удачі
Суд випустив 
з-під варти 
підозрюваного 
y вбивствах 
на Майдані 
Віталія 
Гончаренка 
Олена КАПНІК

 Три роки минає з момен-
ту розстрілів майданівців, які 
брали участь y Революції гід-
ності. Утім усі винні й досі не 
покарані. Ба, більше — деяких 
підозрюваних випускають з-під 
варти. 
 Днями Печерський район-
ний суд Києва відправив до-
дому колишнього спецпризна-
ченця «Беркута» Віталія Гон-
чаренка. Його звинувачують у 
вчиненні злочинів проти про-
тестувальників на Майдані та 
участь в організації нападу на 
журналістів «Громадського» y 
січні 2015 року. 
 «Суд у нас має звичку оголо-
шувати резолютивну частину, 
а потім сидіти і думати, чому 
його звільнили. А чому попе-
редніх звільнили? Вони вва-
жають, що він не повинен бути 
під вартою, досить домашнього 
арешту. І все», — каже началь-
ник департаменту спеціальних 
розслідувань Генеральної про-
куратури України Сергій Гор-
батюк. За його словами, ри-
зик втечі, три вбивства, які ін-
кримінують  Гончаренку, а та-
кож напади на журналістів для 
суду не є переконливим дока-
зом для арешту.
 У Генпрокуратурі заявили, 
що вже цього тижня будуть ос-
каржувати це рішення. 
 Нагадаємо, y червні мину-
лого року в Харкові затрима-
ли Віталія Гончаренка та трьох 
інших екс-«беркутівців». Усіх 
їх підозрюють у побитті та 
вбивстві євромайданівців 18 
лютого 2014 року в Києві. За 
словами адвоката «Небесної 
сотні» Євгенії Закревської, се-
ред них — співробітник Нац-
поліції. Двох із них звинува-
чують у вбивстві трьох май-
данівців у Кріпосному провул-
ку. Двох інших у тому, що вони 
скинули з колонади на вулиці 
Грушевського y січні 2014-го 
двох мітингувальників.
 Крім того, до матеріалів 
справи щодо спецпризначен-
ців прокурори намагатимуть-
ся долучити епізод із побит-
тям журналістів «Громадсько-
го» на посту ДАІ під Харковом. 
У січні 2015-го вони зупинили 
журналістів Анастасію Стан-
ко та Костянтина Реуцько-
го для перевірки документів, 
коли ті повертались із відря-
дження із зони бойових дій. 
«Беркутівці» вирішили пере-
віряти речі журналістів, і коли 
ті почали знімати, працівники 
міліції вкрали в них камеру, а 
Реуцького кинули на землю та 
били ногами. ■

■

Іван БОЙКО 

 Останнiми днями ворог 
дещо знизив інтенсивність об-
стрілів промзони Авдіївки  
та інших позицій ЗСУ на до-
нецькому напрямку, тоді як 
на маріупольскому напрямку 
кількість ворожих обстрілів 
лише нарощується. Окупанти 
гатять iз важкої артилерії пе-
реважно по приазовських се-
лах. Упродовж неділі на фронті 
поранено 6 захисників Украї-
ни, зафіксовано 94 обстріли. 
 Як повідомив речник Мі-
ноборони з питань АТО Олек-
сандр Мотузяник, найбіль-
ше обстрілів фіксують саме на 
приморських рубежах. За його 
словами, кількість ворожих об-

стрілів під Маріуполем переви-
щує аналогічні показники на 
інших двох напрямках — до-
нецькому та луганському. 
 «Бойові дії ведуться по всьо-
му фронту, противник застосо-
вує важке озброєння і вдень, і 
вночі. Статистика свідчить, що 
ворожі обстріли починаються 
одразу ж після опівночі, потім 
припиняються ближче до сві-
танку. Вранці бойовики також 
порушують режим тиші. А вже 
у другій половині дня бойові дії 
розгортаються на повну силу, 
сягаючи апогею після вечірніх 
сутінків», — каже полковник 
Мотузяник. 
 І додає, що найскладні-
шою обстановка залишаєть-
ся у Мар’їнському районі та 

на ділянці фронту Павлопіль 
— Широкине. Тоді як під Ав-
діївкою обстановка незмінна, 
бойовики обстрілювали місто 
11 годин у неділю, але в атаку 
не йшли. 
  Звуки бою поблизу Авдіїв-
ки вже в понеділок почув за-
ступник голови спостережної 
місії ОБСЄ Александр Хуг, 
коли відвідував Донецьку 
фільтрувальну станцію (там 
саме відновили електропоста-
чання та готувалися віднови-
ти подачу води для авдіївчан). 
Утім пан Хуг обмежився лише 
традиційним закликом до обох 
сторін «припинити вогонь».   
  Зазначимо, що, коли цей 
номер «УМ» готувався до дру-
ку, ремонтним бригадам уда-
лося відновити електропоста-
чання Авдіївки на 80%. Хоча 
урядовці й навіть Президент 
вітали один одного з подачею 
світла в місто ще в неділю.  
 «Окремий уклін нашим 
військовим — 72-й бригаді, 
яка боронить нашу землю і 
тримає тил. Ми вкотре довели, 
що ми єдині, вміємо швидко 
реагувати на кризові ситуації і 
дійсно разом можемо подолати 
всі виклики. Без сумніву, й на-

далі відстоюватимемо кожний 
квадратний кілометр, на який 
тільки наважиться посягнути 
агресор», — написав iз цьо-
го приводу віце-прем’єр Ген-
надій Зубко у соцмережах.
   Тоді як Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман, який 
особисто відвідав Авдіївку,  
констатує, що «жителі Авдіїв-
ки є великими людьми, абсо-
лютно стійкими, які не підда-
валися на будь-які провока-
ції».
   Те, що провокації не досяг-
ли бажаного результату, оче-
видно, не задовольняє російсь-
кого агресора. Як повідомляє 
Головне управління розвідки 
Міноборони України, Росія 
збільшила кількість спеціаль-
них груп так званих російсь-
ких «журналістів», головним 
завданням яких є постановоч-
ні зйомки пропагандистських 
відеороликів про українських 
«карателів» і обстановку на 
Донбасі. Серед пропагандистів 
із посвідченнями журналістів 
вистачає офіцерів Центру ін-
формаційного протиборства 
Збройних сил Росії, відрядже-
них на Донбас iз Новочеркась-
ка. ■

Ніна РОМАНЮК

 У Луцькій міській клініч-
ній лікарні 3 лютого помер 
міський голова Микола Рома-
нюк. Ще 25 січня він провів 
останню у своєму житті сесію 
міськради, хоч один Бог знає, 
яких сил йому це коштувало. 
Микола Ярославович мужньо 
боровся зі страшною недугою, 
що скосила його несподівано. 
Він лікувався і продовжував 
працювати, залишаючись на 
робочому місці до останнього. 
Містяни знали, що їхній голо-
ва важкохворий, але сподіва-
лися, що він справиться, що 
виборе життя у двобої зі смер-
тю. На жаль.
 За два тижні Луцьк провів 
востанню дрогу вже двох своїх 
міських голів, які найдовше 
керували містом. 22 січня лу-
чани попрощалися з Антоном 
Кривицьким, який очолював 
Луцьку міськраду впродовж 

трьох скликань. Невдовзі піс-
ля цього хтось почав поши-
рювати чутки про смерть Ро-
манюка. На його сторінці у 
«Фейсбуці» з’явився навіть 
гіркий допис iз приводу цьо-
го. Ще подумалося: якщо хо-
ронять передчасно, значить, 
житиме довго. На жаль, не-
справдилася прикмета. 31 січ-
ня «швидка» доправила Мико-
лу Романюка у важкому стані 
до лікарні. У соцмережах ор-
ганізували навіть флешмоб на 
підтримку міського голови. 
Пересічні лучани щиро бажа-
ли йому одужання. Та, не при-
ходячи до тями, 3 лютого він 
відійшов у вічність. 24 серп-
ня, на День незалежності Ук-
раїни, Миколі Романюку ви-
понилося б лише 59...
 Він прийшов на посаду лу-
цького міського голови сім 
років тому. До того очолював 
Волинську облдержадмініст-
рацію, а ще раніше тривалий 

час керував регіональним уп-
равлінням «Приватбанку». У 
жовтні 2010 Микола Ярославо-
вич виграв вибори з-поміж 17 
претендентів, серед яких були, 
зокрема, два екс-голови ОДА, 
голова облради і діючий місь-
кий голова. На виборах у 2015, 
попри шалену конкуренцію і 
чорний піар, він ще поліпшив 
свій результат, здобувши дові-
ру 57 відсотків ви борців, що 
свідчило про авторитет діючо-
го міського голови.
 Але та виборча компанія 
вартувала йому неабияких не-
рвів і здоров’я. Головні конку-
ренти — партія УКРОП, яка 
мріяла взяти місто під свій 
контроль, Романюка не жалу-
вала. Та тоді він вистояв. Не 
вистояв тепер.
 У неділю, 5 лютого, Луцьк 
прощався зі своїм головою, 
який встиг немало зробити для 
розвитку міста. Він залишив 
по собі оновлений залізнич-

ний вокзал і залізничний міст, 
який ніяк не могли добудувати 
у Луцьку, сучасний зоопарк, в 
який не соромно привести дити-
ну, відремонтовані дороги і дво-
ри, нові дитячі садочки і один iз 
найперших в Україні ЦНАП. І 
цей перелік можна продовжу-
вати. За сім років його голову-
вання Луцьк налагодив друж-
ні зв’язки з містами-побрати-
мами багатьох країн Європи, 
звідки линуть до Луцька щирі 
співчуття через передчасну 
смерть не лише хорошого гос-
подарника, а й великого пат-
ріота України і просто поряд-
ної, доброї людини. Співчуття 
з приводу важкої втрати висло-
вили також Президент України 
Петро Порошенко та Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман. 
Поховали Миколу Романюка 
на його батьківщині — у селі 
Золочівка Млинівського райо-
ну на Рівненщинi. ■

Вікторія ПОКАТИЛОВА

 У Києві 6 лютого у клубі Кабміну відбулася зустріч 
на підтримку незаконно ув’язненого в Москві журналіста 
«Укрінформу» Романа Сущенка. Подія привернула увагу 
іноземних послів, представників міжнародних організа-
цій в Україні, а також зарубіжних ЗМІ. Присутнім пока-
зали фільм «В’язні Кремля», приурочений до 48-го дня 
народження поневоленого українця. Ініціаторами акції 
підтримки стали колеги з «Укрінформу», родина та ад-
вокат журналіста Марк Фейгін. 
 «Ми не розраховуємо, що суд звільнить Романа, — 
сказав Марк Фейгін. — Це зробить міжнародний вплив, 
послідовний і цілеспрямований, який у результаті врятує 
і Україну». 

 «Цей фільм — новий крок у боротьбі за справед-
ливість», — сказав присутній на зустрічі міністр закор-
донних справ України Павло Клімкін. — Ми все зроби-
мо, аби його розповсюдити і показати правду». 
 Вдалося почути слова і власне Романа Сущенка. Їх 
зачитала з публічного листа ув’язненого донька Юлія. 
Журналіст пише: «Уривчасті крихти інформації з місце-
вих радіоефірів подарували мені іскру надії, а згодом 
зустрічі з адвокатом та нашим консулом. Щиро дякую 
усім за підтримку, вона не має ціни». 
 Нагадаємо, Роман Сущенко є власним кореспон-
дентом «Укрінформу» у Франції з 2010 року. Без ма-
теріальної бази доказів він був заарештований у Москві 
30 вересня 2016 року, перебуваючи у приватній поїзд-
ці. Російські спецслужби досі звинувачують його у шпи-

гунстві та називають «підісланим» співробітником роз-
відки України. 
 Нині Роман Сущенко продовжує перебувати у СІЗО 
«Лефортово», де свого часу утримували Надію Савчен-
ко. Станом на січень термін ув’язнення українця подов-
жено до кінця квітня 2017 р. Питання визволення ук-
раїнського працівника ЗМІ з багатолітньою репутацією 
представляють пріоритетним не тільки в інформаційно-
му середовищі України, а й у світовій спільноті. Зокре-
ма, днями Рада асоціації польських журналістів зверну-
лася до російських представників влади, наголошуючи 
на порушенні норм утримання Сущенка під вартою та ви-
магаючи його негайного звільнення. Також за волю бран-
ця у своїй резолюції бореться Парламентська асамблея 
Ради Європи. ■

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Кінокрок боротьби за справедливість
Правду про незаконно ув’язнених українців у Росії доносять фільмом

■

НА ФРОНТІ

Канонада в сутінках 
Зламавши зуби під Авдіївкою, ворог 
перевіряє обстрілами міць оборони ЗСУ 
під Маріуполем 

■

ВТРАТИ

Коли не зміг перемогти...
Луцьк попрощався з міським головою Миколою Романюком

■

Микола Романюк.❙
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КРИМІНАЛ

Щоб не балакав
За польську мову у приватній 
розмові побили історика
Дар’я БАВЗАЛУК 
Львів

 Двоє невідомих напали на 24-річного випускника історич-
ного факультету Українського католицького університету Оле-
га Гринчука. Приводом для нападу стала телефонна розмова... 
польською мовою. Під час розмови до хлопця підбігли двоє мо-
лодиків, почали погрожувати йому російською мовою і врешті 
напали на нього.
 «Не буду переповідати їхні аргументи на користь того, чому 
польська мова погана. Але слова, з якими вони завершували 
своє діло, зацитую: «Больше чтобы не балакал». Мене побили 
у Львові за те, що я «балакав» польською мовою. Такого я не 
очікував», — розповів Гринчук.
 Хлопець викликав правоохоронців, однак знайти нападни-
ків їм відразу не вдалося. Після написання заяви про побиття 
у Личаківський відділ поліції Гринчук звернутися до медиків. 
«У мене забій над оком і зараз чекаю в черзі на рентген. На-
вряд чи матиму струс мозку, але лікарі рекомендували пройти 
обстеження. Не хочеться думати, що це на тлі міжнаціональної 
ворожнечі, але те, що мене били саме за польську, — факт», 
— зазначив він. 
 В українських ЗМІ періодично публікувалися численні статті 
Олега Гринчука, присвячені темі українсько-польських відносин. ■

■

Ірина КИРПА

 Лютневі  природні яви-
ща додали клопоту всім без 
винятку мешканцям Ук-
раїни. До епіцентру най-
більшої небезпеки пот-
рапили населені пункти 
Центральної та Південної 
України, а також Закар-
паття.
 У Києві вчора зафік-
совано десятибальні зато-
ри через рясні снігопади. 
Співробітники столично-
го Управління ДСНС учо-
ра заявили про тимчасо-
ву заборону на в’їзд до 
Києва великогабаритно-
го транспорту. Всіх водіїв 
закликають по можли-
вості змінити затишні са-
лони своїх машин на гро-
мадський транспорт, щоб 
хоч якось розвантажи-
ти  вулиці. Співробітни-
ки «Київавтодору» не вс-
тигають очищати вули-
ці від снігу, незважаючи 
на те, що кількість сніго-
прибиральної техніки  іс-
тотно збільшено.
 А тим часом на Закар-
патті розпочався справж-
ній льодохід, через який 
у селі Бронька Іршавсь-
кого району зруйновано 
вже три житлові будин-
ки. Різкий підйом води 
також спровокував під-
топлення дитячого сад-
ка: загальний обсяг води 
в приміщенні перевищив 
півметра. Тепер там дове-
деться змінювати підло-

гу та закуповувати нові 
меблі. За словами голови 
ОДА Закарпаття Геннадія 
Москаля, необхідне фі-
нансування буде виділе-
но або з обласного бюдже-
ту, або з благодійного ук-
раїнсько-чеського фонду 
«ВІЗА».
 — Основне завдання 
— це забезпечити житлом 
три сім’ї, чиї будинки не 
витримали напору води та 
обвалилися, — розповів 
Геннадій Москаль. — Тут 
можливі два варіанти: або 
люди знайдуть собі схожі 
за параметрами будин-
ки за ринковою ціною у 
Броньці чи сусідніх селах, 
а ми придбаємо їх за раху-
нок обласного бюджету, 
або ж надамо цим роди-
нам матеріальну допомо-
гу для будівництва ново-
го житла на старому міс-
ці. У будь-якому випадку 
люди не залишаться без 
даху над головою.
 Також до села Бронька 
приїдуть фахівці Басейно-

го управління водних ре-
сурсів «Тиса», які огля-
нуть пошкоджені павод-
ком береги міста Боржа-
вата, визначать необхідні 
роботи для регуляції рус-
ла. Закарпаття — регіон, 
який входить до зони 
підвищеного ризику ви-
никнення різноманітних 
природних катаклізмів. 
Як відомо, весь цивілі-
зований світ відшкодо-
вує вартість зруйновано-
го житла, компенсує не 
за рахунок бюджету, а 
завдяки втручанню пра-
цівників страхових ком-
паній. Геннадій Москаль 
впевнений, що закарпат-
цям також слід поступово 
переходити до цієї прак-
тики.
 Тим часом мешкан-
ці Півдня України лама-
ють руки та ноги на зле-
денілих вулицях. У Хер-
соні та Миколаєві міські 
травмпункти щодня при-
ймають десятки людей iз 
травмами різного ступе-

ня тяжкості, й потік лю-
дей тільки збільшується. 
А ось міська влада вирі-
шила економити: посипа-
ти дороги піщано-сольо-
вою сумішшю ніхто не 
поспішає. Таке ставлен-
ня до людей спровокува-
ло словесну перепалку, 
яка ледь не дійшла до ма-
сової бійки перед будів-
лею Херсонської мерії. 
Не солодко доводиться 
i бійцям місцевої служ-
би ДСНС: рятувальники 
тільки за одну добу вря-
тували життя п’ятьох 
людей, які вирішили по 
тонкому льоду дістати-
ся з боку озера Сиваш до 
Генічеського району Хер-
сонщини.
 За прогнозом синоп-
тиків, наступні два тиж-
ні погодні умови для усіх 
без винятку регіонів Ук-
раїни будуть тільки по-
гіршуватися. Довгоочі-
куваного потеплiння до-
чекаємось тільки у другій 
половині лютого. ■

НАШІ

Педагогічна 
спадщина
Освітянські ідеї Олександра 
Захаренка впроваджують у 
навчальних закладах Польщі, 
Словаччини, США, Болгарії, Литви
 Людмила НІКІТЕНКО
Львів

 На фасаді навчального корпусу № 4 Черкась-
кого національного університету імені Богдана 
Хмельницького, де 60 років тому отримав учитель-
ський диплом видатний український педагог Олек-
сандр Захаренко, відкрили меморіальну стелу. В 
пам’ять про народного вчителя, уродженця Черка-
щини, встановлення приурочили до його 80-річно-
го ювілею. 
 За словами Олександра Черевка, ректора уні-
верситету, така подія важлива не тільки для роди-
ни педагога,  у відкритті стели взяли участь дружи-
на народного вчителя Віра Петрівна та син Сергій, 
а для навчального закладу, для громади Черкас і 
всієї країни. «Мені пощастило особисто знати Олек-
сандра Захаренка. І встановлення цієї стели — це 
наша учнівська данина шани великому вчителю», 
— наголосив на відкритті Олександр Черевко.
 Олександр Захаренко багато в чому випередив 
сучасників, його ідеї і досвід пережили свій час і 
сприймаються нині як педагогіка сучасності. На-
родний учитель не боявся змін, він їх ініціював, що 
важливо й для нашого сьогодення. Адже теоретич-
ні узагальнення і практичні висновки Олександра 
Захаренка є актуальними, дозволяють якісно ви-
рішувати проблеми виховання молоді, слугують 
джерелом удосконалення педагогічного процесу 
з урахуванням соціальної і економічної перебудо-
ви суспільства. Наразі в університеті вивчають та 
популяризують творчу спадщину Олександра За-
харенка, пишуть і захищають дисертації, а десят-
ки навчальних закладів Черкащини, зокрема його 
авторська школа, працюють за виховною системою 
Учителя. 
 У Черкаського національному університеті з 
2011 року діє Музей-лабораторія педагогічної спад-
щини Олександра Захаренка, в експозиціях яко-
го представлено досвід та досягнення роботи Сах-
нівської школи, де працював педагог, впровад-
ження його ідей у закладах освіти Польщі, Сло-
ваччини, США, Болгарії, Литви. Мета музейників 
і освітян — вивчити науково-педагогічний доро-
бок Олександра Захаренка, його життєвий і твор-
чий шлях, сприяти упрова дженню його педагогіч-
ної системи та проведенню науково-дослідної ро-
боти в навчальних закладах. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Нещодавно влада Києва закупи-
ла 11 нових швидкісних трамваїв 
четвертого покоління: 2 із них виро-
били на львівському заводі «Елект-
рон», а решту — на польському кон-
церні Pesa. Нині трамвайний парк 
Києва нараховує 420 трамваїв, й ос-
танні 3-4 роки у столиці не запуска-
ли нові рухомі склади. Це вперше, 
коли закупили іноземні трамваї (їх 
вартість — 1,1-1,3 млн. дол.).
 Варто зазначити, що унікаль-
ність «прибульців» у тому, що вони 
можуть повертати 40-60 % електро-

енергії — це так звана система реку-
перації: коли трамвай розганяється 
— споживає електрику, коли галь-
мує — віддає назад певну частину. 
Крім того, нові трамваї відповідають 
усім європейським стандартам: їх 
обладнали зовнішньо-внутрішніми 
відеокамерами, системами обігріву 
й кондиціювання, є wi-fi. Мають 
100% низьку підлогу, а ще — ваго-
ни не поділені на сектори, утворюю-
чи єдиний простір. Мають рампу для 
доступу пасажира в інвалідному віз-
ку.
 «Ці сучасні трамваї надавати-
муть якісні послуги для Києва — це 

недешевий транспорт. Ми планує-
мо зробити виробництво трамваїв у 
Києві, тоді й собівартість виробниц-
тва буде нижчою.  Багато трамваїв, 
які зараз використовуємо, мають 
термін експлуатації вже більше 30 
років. Вони застарілі й не витриму-
ють жодної критики. Наше завдан-
ня зараз — інвестувати в транспор-
тну інфраструктуру Києва», — роз-
повідає мер Києва Віталій Кличко. 
 Нові трамваї вже курсують на 
Борщагівській лінії швидкісного 
трамвая, бо поки що лише там доз-
воляє колія. Але у 2017-18 роках КП 
«Київпастранс» хоче реконструюва-
ти колії Лівого берега й запустити 
там нові сучасні трамваї.
 «Цьогоріч ми плануємо розпо-
чати втілення багатьох цікавих 
проектів, особливо у сфері електро-
транспорту. Одним із найперспек-
тивніших є продовження Борща-
гівської лінії швидкісного трамвая 
до ст.м. «Палац спорту». Парамет-
ри цього проекту передбачають дов-
жину лінії в одноколійному вимірі 
— 7,3 км, яка дасть змогу збіль-
шити пасажиропотік на 60% за 
добу. Наразі пасажиропотік стано-
вить більше 140 тис., — написав у 
«Фейсбуці» гендиректор КП «Київ-
пастранс» Дмитро Левченко. — Ще 
маємо намір розпочати реконструк-
цію транспортно-пересадочних вуз-
лів «Чернігівська», «Петрівка», 
«Контрактова площа» та будівниц-
тво сучасної станції «вул.Генерала 
Потапова» — орієнтовна дата завер-
шення робіт у 2019 рік. Ці проекти 
дадуть змогу оптимізувати транс-
портні потоки, які виникли на да-
них ділянках. Незабаром плануємо 
розпочати масштабне дослідження 
трамвайних колій Лівобережжя з 
метою підготовки необхідної доку-
ментації та кошторисів для того, 
щоб сучасні трамваї курсували й 
там».
 Прибули у столицю й 5 новень-
ких тролейбусів «Богдан», які по-
повнили депо №2: машини відпові-
дають усім сучасним українським та 
європейським стандартам, тим паче 
— дозволять відкрити один із нових 
тролейбусних маршрутів. ■

НЕГОДА

У природи — 
непередбачувана погода
У Києві потужний снігопад паралізував рух на дорогах, 
на Закарпатті талі води руйнують будинки

■

СТОЛИЦЯ

Рекуперація на рейках
Столичний трамвайно-тролейбусний парк 
поповнився «четвертим» поколінням

■

Сучасні й красиві.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
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5 фундаментальних проблем 
співпраці з МВФ
  Україна почала масштабну 
співпрацю з МВФ iз 2008 року і 
продовжує її й понині. Але в тому 
форматі, в якому ця «співпраця» 
відбувається, вона приносить на-
шій економіці більше негативу, 
ніж користі. 
  По-перше, це НЕ ДОПОМО-
ГА на безповоротній основі, як 
та, яку щорічно надає Євросо-
юз таким країнам, як Польща, 
Чехія чи Румунія, це валютний 
КРЕДИТ, який потрібно буде по-
вертати з відсотками. 
  По-друге, навіть якщо розці-
нювати такі кредити як «допомо-
гу», то це ПАЛІАТИВНА «ДО-
ПОМОГА». Вона не може вико-
ристовуватись на цілі розвитку 
(будівництво інфраструктури, 
розвиток виробництва, впрова-
дження інновацій, створення ро-
бочих місць). Транші МВФ ідуть 
на погашення попередніх боргів, 
штучну підтримку золотовалют-
них резервів чи банальне латан-
ня бюджетних дірок. 
  По-третє, СУМИ ФІНАНСУ-
ВАННЯ ПРОСТО МІЗЕРНІ. Чо-
тирирічна програма співпраці 
МВФ з Україною передбачає на-
дання нам протягом 2015—2018 
років 17,5 млрд. доларiв, тобто 
бiля 4,4 млрд. доларiв у середньо-
річному вимірі. Ця сума зістав-
на з річним дефіцитом торговель-
ного балансу України й удвічі-
втричі менша за середньорічну 
суму виведення коштів з Украї-
ни в офшори. Просто порівняйте: 
Польща на постійній основі от-
римує від ЄС понад 10 млрд. євро 
на рік, і це не кредити, а кошти 
на будівництво доріг, підтрим-
ку малого бізнесу, створення но-
вих робочих місць, регіональний 
розвиток тощо. У 2007—2013 ро-
ках Польща за програмою євро-
пейської політики згуртування 
отримала майже 70 млрд. євро, а 
на 2014—2020 роки заплановано 
понад 80 млрд. євро, і, повторю-
юсь, це не кредити!
  По-четверте, в пакеті з по-
зиковим фінансуванням від 
МВФ iде такий ПАКЕТ УМОВ 
ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ для Украї-
ни, який ставить під питання не 
тільки наше економічне майбут-
нє та конкурентоздатність краї-
ни в середньостроковій перспек-
тиві, а й суб’єктність та суверені-
тет у довгостроковій. Нижче пе-
релічимо ці найбільш загрозливі 
та деструктивні (зважаючи на ре-
альний соціоекономічний кон-
текст) зобов’язання, які Україні 
не можна на себе брати, який би 
кредит за це не давали.
  По-п’яте, історія інших 
країн наочно демонструє, що ме-
тою має бути НЕ ПРОДОВЖЕН-
НЯ СПІВПРАЦІ З МВФ, а в під-

сумку — ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ 
цій поважній установі та ЗДОРО-
ВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИ-
ТОК. 
  Для прикладу погляньмо на 
Польщу, яка з 1990-го до 1994 
року отримала від МВФ майже 
1,8 млрд. доларів. Останній до-
лар iз цих коштів було поверну-
то в 1995 році. За даними МВФ, 
середньорічний ріст ВВП Польщі 
за період фінансування з 1990-
го до 1994 року становив -2,6%. 
Упродовж наступного десятиліт-
тя, коли Польща вже не позича-
ла у МВФ, середньорічний при-
ріст ВВП країни становив понад 
4,5%. 
  Не варто забувати й про Ар-
гентину, якій, незважаючи на 
виконання всіх вимог МВФ, вре-
шті в 2001 році було відмовлено 
у фінансуванні. Аргентина зно-
ву й знову набиралась нових бор-
гів для погашення старих та фі-
нансування бюджетного дефіци-
ту. Як наслідок, країну спітка-
ла економічна криза наприкінці 
1990-х — початку 2000-х років. 
  Наприкінці 1997 року для ви-
ходу з азійської фінансової кри-
зи Південній Кореї довелося за-
лучати кошти МВФ. Філігранна 
робота уряду надала можливість, 
незважаючи на жорсткі позиції 
МВФ, домовитися про фінансу-
вання промисловості за раху-
нок емісії. Кошти пішли на нові 
пріоритети — в інновації. Після 
скорочення ВВП у 1998 році на 
5,5%, уже в 1999 року економі-
ка показала ріст в 11,3%. І того 
ж року країна повернула левову 
частку кредитного фінансуван-
ня МВФ. У 2001 році Південна 
Корея повернула останній долар 
МВФ і донині не залучає кредитів 
цієї організації, демонструючи 
впевнений економічний ріст.
  Головне — вчасно вирватись, 
як це зробила та ж Туреччина, 
яка 52 роки була боржником 
МВФ, а за Ердогана взяла чіткий 
курс на позбавлення боргової за-
лежності й у 2013 році повернула 
останній долар МВФ, ставши од-
нією з 11 країн, які повністю по-
гасили свої борги перед цією інс-
титуцією. І подивіться на країну 
сьогодні — як змінилось життя 
людей, освіта, медицина, як краї-
на перетворилась на потужну ін-
дустріальну та економічну силу, 
як iз Туреччиною вимушені раху-
ватись на міжнародній арені.

12 неприпустимих умов нового 
Меморандуму
  Необхідно підкреслити, що 
ми не виступаємо проти співпра-
ці з МВФ як такої. «Диявол за-
вжди в деталях» — на яких умо-
вах залучати ресурси і для чого. 
Тимчасова підтримка цієї органі-
зації є своєрідним «рятівним ко-

лом», яким можна скористатись 
на дуже короткій дистанції, але 
збиратись на ньому в далеку й 
успішну подорож — безглуздя. 
Чуже рятівне коло ніколи не за-
мінить власний човен! 
  У проекті оновленого Мемо-
рандуму з МВФ, який нещодав-
но з’явився у ЗМІ, ми бачимо по-
зиції, які Радикальна партія вва-
жає неприпустимими та такими, 
що протирічать українським на-
ціональним інтересам:

1) Підвищення пенсійного віку
 Проект Меморандуму з МВФ 
передбачає поетапне підвищен-
ня пенсійного віку до 63 років як 
для жінок, так і для чоловіків. 
 По-перше, це абсолютно не-
прийнятно з соціально-демогра-
фічної точки зору, оскільки се-
редня очікувана тривалість жит-
тя чоловіків в Україні — лише 66 
років. Тобто середньостатистич-
ний чоловік в Україні ледь дожи-
ватиме до пенсії. «Розрив» між 
середньою тривалістю життя чо-
ловіків і пенсійним віком у Поль-
щі становить дев’ять років, у Сло-
ваччині — 11 років, у США — 12 
років, в Німеччині та Швеції — 
14 років, в Канаді — 15 років, а в 
Південній Кореї — 19 років. Нам 
пропонують 3 роки.
 До речі, нещодавно Сейм 
Польщі погодив президентсь-
кий законопроект про зниження 
пенсійного віку до 65 років для 
чоловіків і 60 років для жінок 
(замість 67 років для обох ста-
тей).
 По-друге, якщо пенсійний 
вік хочуть підвищити заради зба-
лансування бюджету пенсійного 
фонду, то треба робити ставку 
на детінізацію економіки і, зок-
рема, трудових відносин, подо-
лання безробіття і скорочення 
еміграції, розвиток вітчизняної 
промисловості й підприємниц-
тва, покращення демографії та 
підвищення доходів громадян. 
Ми знаємо, як це зробити, і ще 
минулого року запропонували 
вищому керівництву країни Ан-
тикризовий план розвитку еко-
номіки (http://www.slideshare.
net/galasyuk/ss-57665693).

2) Зняття мораторію на продаж 
с/г земель
 Проект Меморандуму з МВФ 
передбачає вільний продаж зе-
мель сільськогосподарського 
призначення з 2017 року.
 По-перше, сьогодні поруше-
но територіальну цілісність краї-
ни, Крим незаконно анексова-
но Росією, проти нас триває вій-
ськова агресія, живемо в надз-
вичайних умовах, близько два 
мільйони вимушених переселен-
ців позбавлені рідних осель і нор-
мальних умов життя. Про який 
«рівний доступ до ринку землі» 
чи «рівні можливості» громадян 
може йтися?
 По-друге, коли нашими ре-
аліями є економічна депресія та 
рекордне падіння ВВП, шоко-
ва девальвація гривні й стриб-
коподібна інфляція, кілька-
мільйонне безробіття та еміг-
рація, втрата заощаджень на-
селення через «банкопад» та 

«інфляційний податок», знят-
тя мораторію на ринок сільсько-
господарських земель означати-
ме лише одне: населення, доведе-
не до відчаю, за безцінь продасть 
землю іноземним спекулянтам та 
земельним олігархам-латифун-
дистам. І це відбудеться швидко, 
нібито добровільно й під гаслом 
захисту законних прав громадян 
розпоряджатися їхніми земель-
ними паями. Зайве пояснювати, 
що це спричинить поступову де-
популяцію (знелюднення) біль-
шості сільських територій, втра-
ту українцями можливості ор-
ганізовувати власні сільськогос-
подарські виробництва, по суті, 
знищення українського села за-
мість його розвитку.
 По-третє, актуальність віль-
ного обігу прав власності на с/г 
землі як «інвестиційного двигу-
на» української економіки явно 
перебільшується прибічниками 
«вільного ринку». Відсутність 
ринку с/г землі не завадила Ук-
раїні в 2016 році отримати рекор-
дний урожай — у 66 млн. т зер-
нових. До того ж мінімальний 
семирічний термін оренди с/г 
земель, який ми запровадили за-
конодавчо, захищає права інвес-
торів та селян.
 До речі, ми нещодавно вне-
сли до парламенту законопро-
ект №5653 про встановлення мо-
раторію на відчуження земель 
сільськогосподарського призна-
чення до повного відновлення те-
риторіальної цілісності України 
+ три роки (http://w1.c1.rada.
gov.ua/pls/zweb2/webproc4_
1?pf3511=60927). 

 Знаємо, що компрадорам 
у парламенті та уряді ця наша 
ініціатива дуже не сподобалась. 
Але це справедливо: інвесто-
ри, які бажають придбати ук-
раїнську сільськогосподарську 
землю, мають бути зацікавлені 
в якнайшвидшому відновлен-
ні територіальної цілісності на-
шої країни не менше, ніж усе ук-
раїнське суспільство. Тим паче 
що важелів впливу вони мають 
явно більше, ніж пересічний 
громадянин. Хіба ні?
 Тому влада замість продажу 
землі має зробити все для збере-
ження і розвитку села — підтри-
мати фермерів дотаціями та де-
шевими кредитами, налагодити 
кооперацію й відродити тварин-
ництво, стимулювати агропере-
робку та розбудувати харчову 
промисловість. Щоб Україна ек-
спортувала не просто зерно, ку-
курудзу чи яблука, а готові про-
дукти харчування з високою до-
даною вартістю. Звісно ж, це на 
порядок складніше, ніж просто 
«розкрити» ринок земель для 
декількох аграрних олігархів-
латифундистів та іноземних «ін-
весторів». Але це те, що насправ-
ді потрібно Україні й чого від нас 
не вимагає МВФ.
 Проте команда Радикальної 
партії не «чекає з моря погоди» 
чи коли уряд почне опікуватись 
проблемами українського села. 
Ми вже розробили та внесли до 
парламенту законодавчий па-
кет щодо відродження тварин-
ництва та розвитку сільськогос-
подарського підприємництва 
на селі. Через законопроекти 

ПРАВИЛА ГРИ

Співпраця з МВФ   
■

Владi легше домовитися з кредиторами, нiж проводити реформи

Олег ЛЯШКО, лідер Радикальної партії України
Віктор ГАЛАСЮК, народний депутат України (РПЛ), голова Комітету ВР 
з питань промислової політики та підприємництва

Співпраця України з МВФ не тільки не здатна зробити економіку 
України успішною, а й сама по собі створює для неї нові великі 
загрози. 
У найкращому випадку кредити МВФ дають змогу «придбати» пев-
ний час для проведення радикальних системних реформ. Якщо ж 
таких реформ не проводити, продовжуючи «купувати час», як це 
робить нинішня влада, то таке «придбання», додатково обтяжене 
невигідними умовами, врешті-решт виявляється не лише фінансо-
во непідсильним, а й безсенсовним марнотратством.
Співпраця з МВФ — це плата українського народу не так за 
об’єктивно складні зовнішні умови, як за відсутність у влади «ук-
раїнського плану», за її небажання позбутися старих корупційних 
схем і контрабанди, за неготовність реально змінювати «правила 
гри» і проводити власні радикальні реформи. 
Схоже, влада не хоче покладатись на власний народ і бізнес-спіль-
ноту й залежати від них, як це роблять в успішних країнах. Саме 
внутрішні джерела можуть бути і довгостроковими, і водночас 
сприяти розвитку реального сектору. Але для цього треба багато і 
важко працювати, вибудовуючи втрачену довіру з багатьма «стейк-
холдерами» всередині країни. Видається, що владі легше знайти 
мову з міжнародними фінансовими інституціями на кшталт МВФ. 
Але «хто платить, той і замовляє музику», і у кредиторів є свої 
умови. Як правило, не в інтересах боржника.

економіки України
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№5300 та 5301 ми забезпечи-
мо дотації близько 4 000 грн. на 
рік на утримання кожної коро-
ви для індивідуальних фермерів 
i малих господарств. Це стане 
поворотним моментом для ук-
раїнського тваринництва.

3) Послаблення захисту 
прав найманих працівників у 
Трудовому кодексі
 У проекті Меморандуму з 
МВФ йдеться про «прибирання 
обмежень, що містяться в Трудо-
вому кодексі», «обмеження кола 
«захищених категорій» праців-
ників», «перегляд Трудового ко-
дексу для виключення з нього су-
ворих норм» та ін. 
 Неоліберальна ідеологія, на 
якій ґрунтується Меморандум з 
МВФ, розглядає державне регу-
лювання як невиправдане втру-
чання в дію «вільної руки рин-
ку». Але ми ж не збираємось 
рухатись у бік соціал-дарвініз-
му? 
 Пропонуємо згадати рево-
люційний для того часу законо-
давчий акт Британського парла-
менту 1819 року, який обмежу-
вав дитячу працю на бавовняних 
фабриках — повністю забороняв 
працю «молодших» дітей (до 9 
років) та лімітував тривалість ро-
бочого дня для «старших» дітей 
(10-16 років) 12 годинами. Тоді 
опоненти цієї ініціативи заяв-
ляли про посягання на священ-
ність «свободи угод» і про руйну-
вання самих засад вільного рин-
ку. «Праця має бути вільною!» 
— палко заявляли вони в пар-
ламенті під час розгляду законо-
проекту. 
 Такі соціально орієнтовані 
країни, як Норвегія, Данія, 
Швеція, Фінляндія, входять у 
першу десятку за рейтингом щас-
тя населення (World Happiness 
Report 2016 update), Україна ж 
посідає лише 123-тє місце зi 157.
 Ці країни також обіймають 
одні з найвищих позицій у світі 
за Індексом людського розвитку 
(ООН). Реальний ВВП на душу 
населення цих скандинавських 
країн у 5-7 разів вищий, ніж в 
Україні, очікувана тривалість 
життя, яка є важливим показ-
ником якості життя, на 8—13 
років довша, ніж в Україні, ви-
датки на охорону здоров’я на 
душу населення — у 5-9 разів 
більші, ніж у нас. І їхня історія 
— це жодним чином не про від-
мову від захисту прав громадян 
чи соціал-дарвінізм, який нам 
нав’язують неоліберали. 
 Радикальна партія принци-
пово виступає за дієвий соціаль-
ний захист громадян. Це основа 
сучасної цивілізованої держа-
ви.

4) Жорстке обмеження 
дефіциту держбюджету на 
мінімальному рівні
 У наступні два роки дефіцит 
держбюджету планують обме-
жити на рівні 2,5% та 2,25%, 
відповідно. 
 Ви скажете, хіба ж це погано, 
коли видатки і доходи бюджету 
збалансовані? Сьогодні, під час 
економічної депресії та військо-
вої агресії, така фанатична еко-
номність — це критична загроза. 
Бо це зв’язує руки уряду та Нац-
банку, унеможливлюючи прове-
дення масштабної стимулюючої 
економічної та експансіоністсь-
кої монетарної політики.
 Під час Другої світової вій-
ни, коли американській еконо-

міці було як ніколи складно і 
коли вже були зроблені виснов-
ки з Великої депресії, подивіть-
ся, як діяв уряд США! Чи вони 
займалися «макрофінансовою 
стабілізацією», зменшенням де-
ржавних видатків або мініміза-
цією бюджетного дефіциту? Ні, 
вони рятували економіку! Жорс-
тко, рішуче та цілеспрямова-
но підвищували роль держави в 
економіці. 
 Коли домогосподарства втра-
тили здатність наповнювати 
економіку грошима, а приватні 
інвестори перестали вкладати 
на перспективу — на «поле гри» 
вийшла держава. Тимчасово за-
містивши приватний капітал, 
держава не дала економіці обва-
литись, не дала країні втратити 
промисловість, не дала суспіль-
ству втратити довіру. На почат-
ку 1940-х років частка держав-
них видатків (споживчих та ін-
вестиційних) в економіці США 
зросла втричі (!) — до 40-45% 
проти традиційних 14-15% по-
переднього десятиріччя. Завдя-
ки цим безпрецедентним захо-
дам економіка продовжувала 
зростати навіть під час війни. 
Але як тільки приватний сектор 
став піднімати голову, держава 
змінила економічну політику 
та стала поступово зменшувати 
власну роль в економіці, відда-
ючи збережене «поле гри» при-
ватним інвесторам та спожива-
чам. ВВП продовжив зростати, а 
держава сфокусувала подальші 
зусилля на глобальній торговій 
експансії.
 Ця державна інтервенція в 
економіку стала можливою за-
вдяки масштабній емісії держав-
них боргових цінних паперів 
Казначейства США. Уряд США 
зробив це цілеспрямовано, нез-
важаючи на «побічні наслідки» 
у вигляді рекордного дефіциту 
державного бюджету, який тоді 
перевищив 25%. 
 Україні сьогодні треба ско-
ристатися досвідом США і ви-
пустити нові державні серед-
ньотермінові боргові цінні па-
пери — облігації розвитку. І зро-
бити так, щоб корпоративний 
сектор та банки придбали їх, 
здійснивши свій внесок у поря-
тунок країни. Тоді не треба буде 
витискати останні соки з малих 
підприємців, обкладати працю-
ючих пенсіонерів податками чи 
ще глибше залазити в «боргову 
яму» закордонних кредиторів. 
Це реальна альтернатива «ста-
білізаційним» закордонним кре-
дитам, яку фракція Радикаль-
ної партії відстоює з першого 
дня своєї роботи в українському 
парламенті.

5) Обмеження інфляції як 
головна ціль монетарної 
політики
 Проект Меморандуму з МВФ 
передбачає інфляцію на рівні 
8%, 6%, 5% на найближчі три 
роки.
 Виглядає привабливо, хіба 
така низька інфляція це пога-
но?
 По-перше, це практично не-
досяжні показники навіть для 
найбільш жорсткої монетарної 
політики. По-друге, спроба до-
сягти таких рівнів інфляції з 
тих стартових позицій, на яких 
ми сьогодні перебуваємо, означа-
тиме штучне «заморожування» 
економіки. 
 На що схожа ця «політика»? 
Уявіть, що у хворого висока тем-
пература, він багато пітніє. І щоб 
він не пітнів, йому не дають пити 
води і взагалі збираються поміс-
тити в холодильник! 
 Краще мати інфляцію 10-
15% і розвивати промисловість, 
скорочувати безробіття, збільшу-
вати експорт, піднімати ВВП та 
доходи громадян, ніж, намагаю-
чись досягти 5%-ї інфляції, ста-
вити країну на коліна та нищи-
ти її промисловий і підприємни-
цький потенціал. 
 Подивіться на середньорічні 
показники (за даними Світового 
банку) Туреччини в 2002-2006 
рр. (початок нової економічної 
політики Ердогана): інфляція 
— 20%, ріст ВВП — 7,2%. Або 
візьміть ці ж показники в Поль-
щі 1994 — 1997 років (нова еко-
номічна політика Колодка): ін-
фляція — 24%, ріст ВВП 6,2%. 
Стартові умови у них тоді були 
схожі на наші теперішні.
 Монетарна політика Нацбан-
ку «висушує» українську еконо-
міку, перетворює її на фінансо-
ву пустелю. «Фінансова глиби-
на» економіки (співвідношення 
кредитів до ВВП) зменшилась у 
півтора рази — з 74% до 49%. 
 Кредити в Україні одні з най-
дорожчих у світі. В рейтингу Сві-
тового банку за вартістю кредитів 
ми восьмі з кінця, між Угандою 
та Гондурасом! Оновлений Мемо-
рандум iз МВФ, по суті, пропонує 
не тільки законсервувати, а ще й 
поглибити ці тенденції.
 Для кардинального виправ-
лення ситуації мандат НБУ має 
бути удосконалений, як це зап-
ропоновано нами у законопроек-
ті №5303. До речі, під запропо-
нованими РПЛ змінами до Кон-
ституції України в частині цілей 
діяльності НБУ поставили свої 
підписи 174 народнi депутата 
України. 
 Мета цієї фундаментальної 
законодавчої ініціативи — за 
кращим світовим досвідом спря-

мовувати монетарну політику 
НБУ на:
а) реалізацію потенціалу довго-
строкового економічного зрос-
тання;
б) забезпечення цінової і курсової 
стабільності гривні;
в) забезпечення помірного рівня 
довгострокових відсоткових ста-
вок;
г) сприяння максимальній зай-
нятості населення.
 Відставка голови Нацбанку 
Гонтаревої, безумовно, необхід-
на умова для відновлення нор-
мального функціонування бан-
ківської та фінансової системи, 
але цього недостатньо. Необ-
хідно закріпити правильні цілі 
грошово-кредитної політики на 
законодавчому рівні.
 Так, врешті-решт, ми законо-
давчо змусимо НБУ працювати 
на економіку, а економіку — на 
кожного громадянина України!

6) Економія на медицині та 
освіті для зниження державних 
видатків
 Проект Меморандуму з МВФ 
містить зобов’язання України: 
«...ми прискоримо фіскальні 
структурні реформи у т.ч. шля-
хом проведення медичної та ос-
вітньої реформи для зменшення 
розміру державного сектору».
 Іншими словами, влада 
обіцяє жорстко економити на 
медицині та освіті! Замість того, 
щоб перебудовувати і розвивати 
їх на ефективних засадах, буде 
на них економити. Взагалі-то, 
ті, хто вписав це в Меморандум 
— справжні манкурти!
 Треба раз і назавжди пере-
стати реформувати такі стра-
тегічні сфери, як освіта, наука 
чи медицина бюджетним зако-
нодавством та кредитними уго-
дами на кшталт Меморандуму з 
МВФ. Сьогодні видатки на охо-
рону здоров’я в Україні й так 
на одному з найнижчих рівнів 
у світі.
 Якщо відкладання вивчен-
ня таблиці множення в школі 
на кілька років, виключення з 
обов’язкової програми матема-
тики, фізики, хімії, зменшен-
ня навчального навантаження 
та послаблення системи оціню-

вання — це «освітні реформи», 
то мета їх тільки одна — посту-
пова деградація нації та закріп-
лення за Україною статусу сиро-
винної колонії. 
 Не можна в гонитві за «еко-
номією» руйнувати фундамент, 
бо потім не буде на чому дім бу-
дувати! Освіта має бути склад-
ною, цікавою та корисною, а не 
дешевою, спрощеною та вихоло-
щеною. Чи, може, компрадори 
від влади хочуть готувати в ук-
раїнській школі виконавців для 
сировинної економіки, не здат-
них системно та критично мис-
лити? Радикальна партія не до-
пустить такого сценарію!

7) Суттєвий перегляд/
ліквідація спрощеної системи 
оподаткування
 Насправді «спрощенка» — 
одна з найуспішніших законо-
давчих новацій України за всі 
часи незалежності, вона дала 
ковток свіжого повітря сотням 
тисяч малих підприємців та 
можливість постати на еконо-
мічній мапі країни і забезпечити 
роботою себе та багатьох навколо 
себе.
 Нам нав’язують міф, що 
«спрощенці» платять неспра-
ведливо низькі податки і подат-
кове поле треба «вирівнювати». 
Але якщо проаналізувати спла-
ту податків платниками ПДВ на 
загальній системі оподаткування 
та «спрощенців», що сплачують 
ПДВ (3 група: 3% від доходу та 
20% ПДВ), то виявляється, що у 
«спрощенців» відношення спла-
ченого ПДВ до валового доходу в 
середньому по економіці більш 
ніж УДВІЧІ вище у порівнянні 
з платниками на загальній сис-
темі. 
 Іншими словами, спрощена 
система вдвічі (!) ефективніша за 
загальну з наповнення бюджету, 
адже немає сенсу «роздувати» 
обороти підприємства (формую-
чи фіктивний податковий кре-
дит), коли за кожен оборот пла-
тиш 3%.
 Тому відміняти сьогодні 
«спрощенку» — безглуздя і зло-
чин проти економіки. Колись 
ми, безумовно, замінимо ниніш-
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ню «спрощенку» на більш комп-
лексну та ефективну систему: за-
провадимо спеціальну «кастомі-
зовану» систему оподаткування 
для креативних індустрій (у т.ч. 
ІТ); іншу, ще більш «легку» і зі 
стартовими податковими каніку-
лами — для мікропідприємців та 
самозайнятих; створимо потуж-
ні інвестиційні стимули, такі як 
звільнення від оподаткування 
реінве стованого прибутку та вве-
зення виробничого обладнання; 
введемо податкові стимули для 
інвесторів у нові виробництва, на-
уку та хай-тек через механізм ін-
дустріальних парків; установимо 
податкові вирахування на енерго-
ощадність, освіту та інші соціаль-
но бажані витрати для громадян. 
Усе це команда Радикальної пар-
тії вже давно пропонує владі. Але 
поки влада нас не чує і не запро-
ваджує комплексну радикальну 
податкову реформу в інтересах 
українських підприємців та ви-
робників, руйнувати «спрощен-
ку» наша команда не дасть!

8) Відмова від створення 
експортно-кредитного 
агентства у 2017 році
 Серед інших невигідних Ук-
раїні позицій у проект Меморан-
думу МВФ вписали зобов’язання 
української сторони утриматись 
від створення державного Ек-
спортно-кредитного агентства 
2017 року. Натомість протягом 
усього 2017-го вони планують 
лише розробку підзаконних ак-
тів для створення такої установи 
тільки 2018 року, причому лише 
для надання страхових послуг. 
 Така потенційна «обіцянка» 
української влади МВФ пря-
мо суперечить чинному Зако-
ну України 1792-VIII «Про за-
безпечення масштабної експор-
тної експансії українських ви-
робників шляхом страхування, 
гарантування та здешевлення 
кредитування експорту», який 
був ініційований фракцією Ра-
дикальної партії та розробляв-
ся спільно з кращими експерта-
ми і пройшов перед ухваленням 
у парламенті численні громадсь-
кі та експертні слухання. 
 Причому це зобов’язання Ук-
раїни перед МВФ суперечить за-
кону як у частині строків ство-
рення ЕКА, так і в частині видів 
діяльності установи. Якщо цей 
пункт усупереч законодавству 
України все ж залишать у Ме-
морандумі, ми подамо до суду на 
урядовців і докладемо максимум 
зусиль для відставки задіяних у 
цьому беззаконні високопоса-
довців, включно з профільними 
міністрами.

 Потенційне «зобов’язання» 
України перед МВФ щодо нест-
ворення ЕКА протирічить не 
тільки закону, а й національним 
економічним інтересам нашої 
країни. Адже Експортно-кре-
дитне агентство — ліки від си-
ровинної економіки, від закор-
донних боргів, від безробіття. 
Його місія — сприяти українсь-
кому несировинному експорту, 
збільшуючи як його обсяги, так 
і якість нашого «експортного ко-
шика». Саме тому з першого дня 
в парламенті фракція РПЛ від-
стоювала створення українсько-
го ЕКА.

9) Відмова від встановлення 
податкових стимулів для 
виробників в індустріальних 
парках
 Це не менше безглуздя, ніж 
спротив створенню українсько-
го Експортно-кредитного агентс-
тва. Індустріальні парки з потуж-
ними податковими та іншими ін-
вестиційними стимулами — ще 
одна фундаментальна ініціати-
ва Радикальної партії — один з 
кращих інструментів економіч-
ного розвитку. Він має більш ніж 
сторічну історію та широко вико-
ристовується. За даними UNIDO, 
у світі вже понад 15 000 індуст-
ріальних парків.
 Надзвичайно показовим є 
досвід нашого успішного сусіда 
Польщі, де, до речі, діють не тіль-
ки численні індустріальні техно-
парки та вільні економічні зони, 
а й Експортно-кредитно-страхо-
ва корпорація (KUKE), Агенція 
розвитку промисловості, Поль-
ська агенція розвитку підприєм-
ництва (PARP), державний банк 
розвитку Польщі (BGK). 
 Сьогодні в це важко повірити, 
але ще 25 років тому, в 1990 році, 
за рівнем економічного розвитку 
(ВВП на душу населення) Украї-
на була на одному рівні з Туреч-
чиною та випереджала Польщу, 
а зараз ми відстаємо від них май-
же втричі. 
 Внесок польських СЕЗів, де 
розташовані їх індустріальні пар-
ки, в історії економічного успі-
ху країни надзвичайно вагомий. 
Понад 100 млрд. злотих (близько 
25 млрд. євро) інвестицій та 300 
тисяч сучасних робочих місць 
— це тільки прямі результати 
діяльності цих територій у Поль-
щі, окрім інших величезних опо-
середкованих позитивних ефек-
тів для економіки.
 Коли при вступі до ЄС від 
Польщі вимагали відмовитись 
від СЕЗів, поляки вибороли влас-
не право зберегти їх, згодом на-
віть розширивши їхню тери-

торію втричі — з 6,5 тис. га до 
16,2 тис. га., та, нещодавно від-
святкувавши їхню 20-ту річни-
цю, вкотре продовжили функ-
ціонування польських СЕЗiв до 
2026 року, дійшовши згоди з ЄС. 
Цей приклад ще раз доводить, що 
той, хто хоче, знаходить можли-
вості, а той, хто не хоче, — вип-
равдання.
 Радикальна партія обов’яз-
ково доможеться законодавчо-
го встановлення інвестиційно-
привабливих умов для нових ви-
робництв через механізм індуст-
ріальних парків, що сприятиме 
реалізації програм регіонального 
розвитку, залученню інвестицій, 
розвитку промисловості та ство-
ренню нових високооплачуваних 
робочих місць.

10) Коригування вартості 
газу власного видобутку 
(«Укргазвидобування») на 
основі цін на імпортний газ
 Прибічники такого підхо-
ду стверджують, що тільки це 
дозволить забезпечити справж-
нє «ринкове ціноутворення», 
уникнути корупції та здобути 
енергонезалежність. Насправді 
це повне безглуздя мати держав-
ну компанію (УГД), здатну пов-
ністю забезпечити внутрішній 
попит населення на природний 
газ, і формувати ціну власного 
видобутку, виходячи не з реаль-
них витрат, а з так званого «ім-
портного паритету» — ціни газу 
на німецькому хабі NCG.
 Якщо прибічники «вільно-
го ринку» так борються за те, 
щоб ціна на природний газ в Ук-
раїні була встановлена на «сві-
товому рівні», то буде логічним 
піти далі і встановити в Україні 
заробітну плату та вартість кре-
дитів теж на «світовому рівні». 
Зрозуміло, що це нісенітниця, 
але не більша, ніж продаж насе-
ленню газу, видобутого держав-
ною національною компанією, 
за «світовими цінами».
 Тільки масштабна енергомо-
дернізація, а не свій газ по ціні 
імпортного та європейські тари-
фи при «африканських» заробіт-
них платах вирішить проблему 
енергозалежності країни і кож-
ного громадянина! Чи здатні на 
проведення такої енергомодер-
нізації ті, хто тепер навіть «ко-
муналку» без субсидії заплатити 
не може? Вже не кажучи про те, 
що левова частка втрат і неефек-
тивності — не на рівні квартир, а 
в ТЕЦ, тепломережах і теплопун-
ктах, на які громадяни не впли-
вають. 
 Тому фракція Радикальної 
партії послідовно розробляє та 
добивається прийняття в пар-
ламенті законодавства в сфері 
енергомодернізації та виступає 
за справедливий перерахунок та-
рифів на економічно обґрунтова-
них засадах і з врахуванням ре-
альної платоспроможності насе-
лення.

11) Легалізація грального 
бізнесу
 А чому тоді не легалізація 
наркотиків чи проституції, хіба 
«фіскальний потенціал» цих по-
тенційних ринків менший за 
гральний бізнес? Чи може, їх, 
залишили для наступного мемо-
рандуму?
 Як і переважна більшість ук-
раїнців, ми виступаємо проти ле-
галізації перетворення України 
на притон, навіть якщо дуже фе-

шенебельний. Україна має низку 
цивілізованих джерел доходів, 
які слід розвивати через держав-
ну політику на вищому рівні — 
різноманітне виробництво, кре-
ативні індустрії, інноваційні до-
слідження, високотехнологічні 
кластери. 
 Нашою візитною карткою у 
світі не повинні бути дешева ро-
боча сила та ліберальне законо-
давство, яке містить мінімум об-
межень. Інтелект нації, лідерс-
тво у виробництві, самобутня 
культура — ось що має нас ви-
різняти. І це точно історія не про 
легалізацію грального бізнесу.
 Більше того, на державну ло-
терею (це законний вид діяль-
ності) має бути невідкладно 
встановлена повна державна мо-
нополія, щоб за нею не ховали 
азартні ігри, і всі кошти йшли в 
бюджет — на освіту, медицину, 
культуру, науку. 
 Законопроект №2307а «Щодо 
запровадження повної держав-
ної монополії на здійснення ло-
терейної діяльності для захисту 
економічних інтересів України» 
вже з літа 2015 року в парламен-
ті. Але він i досі не розглядаєть-
ся, бо невигідний тим, хто «кри-
шує» нелегальну сферу і думає не 
про суспільство, а про власну ки-
шеню.

12) Масова приватизація 
державних підприємств, 
зокрема найбільших
 Деякі об’єкти приватизації 
навіть перелічено в проекті Ме-
морандуму з МВФ поіменно, у 
т.ч. харківський «Турбоатом». 
 Влада вважає приватизацію 
однією з головних економічних 
реформ. Прагнуть продати де-
ржавні підприємства під час еко-
номічної депресії та військової 
агресії, коли активи коштують 
найдешевше, коли навіть успіш-
на фабрика «Рошен» не продаєть-
ся вже кілька років, бо «ціни не-
має». А державне майно, значить, 
продасться нормально? 
 Внесок держпідприємств в 
економіку в Україні — 10%, у 
найбільш успішних країнах — 
15%, в країнах, що розвивають-
ся — 30%. Тобто в України не-
має зайвої державної власності. 
Є непрофесійне керівництво, ко-
румповані чиновники, відсут-
ність аналізу та контролю. Тож 
це треба виправляти, а не про-
давати майно, не давши йому 
ладу.
 Не створивши привабливого 
бізнес-клімату та не повернувши 
довіру інвесторів, годі й розрахо-
вувати на прихід реальних стра-
тегічних інвесторів, а не набли-
жених до влади «покупців» та 
адекватні умови приватизації.
 Особливо обурюють пла-
ни приватизувати харківський 
«Турбоатом». Це унікальне ви-
сокотехнологічне прибуткове де-
ржавне підприємство, яке не має 
кредитів, збільшує виробництво, 
забезпечує роботою майже 4 тис. 

осіб і платить до бюджету понад 
700 млн. грн. на рік у вигляді по-
датків та дивідендів!
 «Турбоатом» ще раз доводить, 
що держава може бути ефектив-
ним власником. Рiч не у формі 
власності, а в якості управління. 
Прикладів тому в світі безліч. Се-
ред підприємств, в яких державі 
належить контрольний пакет чи 
навіть 100% капіталу:
 — Китайська національна на-
фтогазова корпорація — 3-тє міс-
це в переліку найбільших ком-
паній світу Fortune Global 500;
 — Deutsche Bahn AG — одна з 
найбільших у світі транспортних 
компаній;
 — Japan Post Bank — японсь-
кий поштовий банк, який є най-
більшим у світі (!) за розміром де-
позитів;
 — Korea Electric Power 
Corporation — найбільша елек-
троенергетична компанія в Пів-
денній Кореї;
 — Proximus Group — най-
більша телекомунікаційна ком-
панія в Бельгії;
 — Польська LOTOS GROUP 
SA — лідер на польському рин-
ку мастильних матеріалів;
 — Чеська GEZ — компанія з 
виробництва, розподілу, торгів-
лі та збуту електричної та тепло-
вої енергії, що здійснює операції 
в Центральній та Південно-Схід-
ній Європі й Туреччині;
 — Telenor — найбільша нор-
везька телекомунікаційна ком-
панія, один iз провідних міжна-
родних інвесторів у секторі мо-
більного зв’язку...
 Більше того, згідно з дослі-
дженнями PwC, частка держав-
них підприємств у світово-
му ТОП-500 компаній Fortune 
Global 500 зросла з 9% у 2005 
році до 23% у 2014 році. Держав-
на власність нічим не гірша за 
приватну, якщо нею розпоряд-
жатися з розумом і в інтересах 
свого народу.
 Радикальна партія всіма 
можливими способами буде бло-
кувати приватизацію таких стра-
тегічних підприємств, як хар-
ківський «Турбоатом», які тре-
ба берегти як зіницю ока і розви-
вати, а не виводити з державної 
власності. До речі, ми зареєстру-
вали проект закону №5065 щодо 
збереження у державній влас-
ності ПАТ «Турбоатом».

* * *
 Вважаємо, що положення 
проекту оновленого Меморан-
думу з МВФ через високий рі-
вень суспільної значущості ма-
ють бути широко обговорені екс-
пертами та громадськістю. Тому 
вимагаємо від влади не прихову-
вати від українців проект Мемо-
рандуму, а негайно оприлюд-
нити його. Закликаємо Прези-
дента, уряд і Нацбанк уважно 
проаналізувати зазначені нами 
загрози та врахувати при по-
дальших перемовинах iз МВФ 
та іншими закордонними кре-
диторами. ■

ПРАВИЛА ГРИ

Співпраця з МВФ  блокує розвиток 
економіки України

■

стор.   4—5»
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Іноді трапляється так, що військовий, прий-
шовши з фронту, нормально повертається 
до звичного життя. Працює, спілкується з 
друзями, рідними. Проте минає 6 місяців, і 
колишнього солдата чи офіцера не впізна-
ти, з ним щось починає відбуватися. У науці 
це поняття називають посттравматичним 
стресовим розладом (ПТСР). Такий випадок 
стався з колишнім бійцем Олексієм Павло-
вим, який на собі відчув, що таке ПТСР.

Бачив, як щодня російські ешелони йдуть 
до України
 ■ Олексію, на війну ви пішли добро-
вольцем?
 — Так. Спочатку мене не хотіли брати 
в армію. До війни я працював у Росії, коли 
почався розстріл Майдану, я був у Калінін-
граді, потім повернувся у Воронеж, тоді ще 
повістки мені не було. Потім я прилетів в 
Україну, отримав повістку, це було 30-31 
березня 2014 року. Я десь півдня просидів 
на пункті збору, але зрештою там мені ска-
зали, що я не підходжу, телефонували в 
Київ, там сказали — у резерв. Тож мене 
спорядили в резерв і не взяли.
 Я ще тиждень ходив у військкомат, але 
нічого це не дало. І я знову поїхав до Росії, 
у Воронеж. У Воронежі завод є, тож під са-
мим містом розташована промислова зона 
— індустріальний парк, то весь березень, 
квітень, червень там удень і вночі ванта-
жили армійську техніку. У магазин захо-
диш — там вояки, були ешелони морської 
піхоти. І от вони й розповідали, що їх уже 
місяць із Далекого Сходу перекидають, а 
це вже був квітень. По роботі були об’єкти 
біля кордону, то поселитися в готелях було 
практично нереально — скрізь військові. 
Бачив спорядження ешелонів: ударні сили, 
танки, БМП, особистий склад, «інженер-
ка», госпіталі, дрова, — все йшло зрозумі-
ло куди. Причому вдень на кордоні стояли 
в тіні дерев, чекаючи сутінків. 
 Я щодня це бачив і було зрозуміло, що 
щось треба робити. Зрештою, коли почали-
ся зіткнення, я написав заяву і 1 липня вже 
приїхав в Україну, місяць ходив у військ-
комат. 5 липня пройшов медкомісію і на-
решті 1 серпня мене взяли в 92-гу механі-
зовану бригаду. 
 ■ Після таких поневірянь не було ба-
жання відмовитися від свого наміру?
 — Ні. Це було прийнято рішення одно-
значно, остаточно і не вогаючись, та ще я 
бачив, як щодня російські ешелони йдуть 
до України. 

 ■ Підготовка тоді була?
 — Дуже велике питання до підготовки, 
особливо 2014 року. Коли я приїхав після 
розподілу, то ніхто не знав, що з нами ро-
бити — суцільний безлад. Командир мені 
каже, — от нас тепер двоє в батареї. Ми на 
стрільби лише раз поїхали — отаке навчан-
ня. Наше готування — це готування ма-
шин, ми їх ремонтували, бо всі 6, що тоді 
мали, на 50% були робочі. Виникало по-
чуття образи за те, що відбувається, і ти-
хої ненависті, огиди до цих паркетних офі-
церів. Тоді рятувало лише те, що було бага-
то ідейних. І ніхто нікого не перевіряв на 
психологічний стан — перша, друга хвилі, 
я перед ними капелюха знімаю, бо вони ж 
навіть зброї не мали в повному обсязі — 
такі собі бандформування від імені держа-
ви. Де вже там перевіряти чийсь психоло-
гічний стан!
 ■ А як у вас було із забезпеченням?
 — У нас було все: медикаменти, продук-
ти, теплі речі, навіть машинка пральна, бо 
ж гігієна дуже важлива, особливо коли ти 
весь час на свіжому повітрі. Це й держава 
давала, допомагали волонтери, друзі, абсо-
лютно чужі люди. Ну і, повторю, головне, 
що були медикаменти, бо почалися моро-
зи, почалися хвороби.

«Я полишав армію з таким собі легіоном 
смерті»
 ■ Як довго воювали?
 — Я служив iз 1 серпня 2014 по жов-
тень 2015 року: Щастя, Станиця Лугансь-
ка, Трьохізбенка. Ми мали піти в Іловай-
ськ, але в нас тоді не вистачило людей для 
повної комплектації підрозділу особовим 
складом. Закінчив воювати, коли нас ви-
вели на ротацію. Але коли я звідти йшов, 
то думав: «Коли це закінчиться?» Як зда-
вав батарею, то командир уже перевівся в 
Нацгвардію, офіцери звільнилися раніше, 
тож я лишився один старшина і здавав усе: 
людей, матеріальні цінності. І поки не під-
пишеш кожного папірчика — нікуди не пі-
деш. Люди різні були, хтось щось загубив, 
хтось каже, що навіть не отримував цього, 
ну і так далі. Передача батареї затяглася на 
місяць, коли все завершилося, то я поли-
шав армію з останньою партією: алкоголі-

ками та рештою, хто «проявив себе», — 
очолював такий собі легіон смерті. Потім 
iще два дні до того, як мав їхати, йшов 
куди-небудь, щоб не потрапити комусь 
на очі й щоб ніхто не згадав iще про якісь 
чашки чи ложки. Навіть не пам’ятаю, як 
я звідти поїхав, немов телепортувався. То 
було таке щастя і така ейфорія. І не через 
те, що ти вижив чи додому повертаєшся, а 
що все здав і підписав.
 ■ От усі кажуть про пиятику у війську, 
як думаєте, там спиваються чи вже туди 
такими приходять?
 — Я думаю, що схильність була від по-
чатку. А тут стрес і 4 тисячі, які тобі пла-
тять, витрачати немає на що. Я свою кар-
тку одразу відіслав додому, бо справді, 
гроші на передовій не потрібні, там кіль-
ка разів на щось просив прислати і все. А 
хтось пропивав. Горілку купували в ма-
газинах, потім командування заборонило 
продавати військовим, але уявіть, який це 
обіг. Усі хочуть заробити — тож була купа 
схем, як усе працювало. А якщо команди-
ри самі напиваються, то про що може йти-
ся? 
 Ми якось намагалися виховувати ал-
козагони — споряджали копати ями, во-
зили на перевиховання, вони і в штабі під-
мітали, але нічого не допомагало. Я навіть 
колись священика просив iз ними погово-
рити — ніби якийсь відгук і був помітний, 
але... 
 У мене була «група здоров’я», то 75% 
цих людей жодні виховні заходи нічого не 
давали. І більшість проблем була через них. 
Сказати, що я зовсім не пив, — не можу. 
Але я розумів, що пиятика нічого не міняє, 
хіба кількість грошей у твоїй кишені. Я не 
бачив у цьому сенсу, тим паче це небезпеч-
но, а я за відсутності офіцерів був старшим, 
тож і через це не мав права.
 ■ Думаю, це проблема нашого суспіль-
ства, а не проблема армії.
 — Так. От у тих товаришів-алкоголіків, 
що в мене були, спитай, яку книжку ти вос-
таннє прочитав? Вони по життю такі. От 
вони потрапляють у таку ситуацію, коли 
треба діяти інакше, а вони не знають, як 
інакше, бо, щоб знати, треба читати. Люди 
не читають, забули, що це таке. Якщо ти не 
читаєш, то мозок не живе, не моделює си-
туації, а тут ти маєш це робити. У нас був 
коригувальник вогню Максим із Харкова, 
то він читав першоджерела англійською, 
і фільми дивиться так само. У нас був ма-
ленький літературний гурток. Цікаво було 
спостерігати за тими, для кого це здавало-
ся диким. Література там у мене була — на 
місцевому ринку купував. 

«За шiсть місяців після повернення в 
мене почався злощасний період»
 ■ От ви все здали і повернулися додому, 
складно було?
 — Мені не складно було. Я приїхав до-
дому радий, що нарешті все підписав. Пер-
ший місяць було відчуття відпустки — не 
працював. Зустрічався з друзями, спілку-

валися, місяць було з ким побачитися, бо 
багато чого пропустив. Я хотів вийти одра-
зу на роботу, але не склалося. Потім мені 
запропонували роботу на елеваторі, який я 
будував колись, я туди повернувся. Робота 
була нуднуватою, але потім мені запропо-
нували ще одну роботу, і потім ще, і так у 
мене вийшло, що було три роботи одночас-
но.
 ■ Чи держава пропонувала вам якусь 
психологічну допомогу по поверненні?
 — Після повернення, коли ставав на об-
лік у військкоматі, то там запропонували 
психологічну допомогу, але я навіть тоді 
сміявся. Багато хто їздив, причому бага-
то хто з «групи здоров’я», про якісь жахіт-
тя розповідали. Пропонували в санаторій, 
але це вже волонтери — я не їздив. «Гру-
па здоров’я» вся відпочила на мінеральних 
водах, ті хлопці, з якими я досі спілкуюся 
і хто був кістяком на фронті, — вони не хо-
дили до психологів, не їздили в санаторії, 
ті, хто був нормальний до, під час війни, то 
вони виявилися стійкими і після війни. ■

ПРЯМА МОВА

Олексій Павлов: Це немов 
якась ломка — тоді було все 
байдуже
Учасник АТО дiлиться 
досвiдом подолання 
посттравматичного 
стресового розладу

■ РЕАБІЛІТАЦІЯ

«Розповідати — нікому це не потрібно, 
ніхто не слухатиме»
 ■ Але до психолога ви таки були змушені 
звернутися?
 — Так, за шiсть місяців після повернення у мене 
почався злощасний період, одночасно з яким почав-
ся і конфлікт у сім’ї.
 ■ Він почався раптово, чи були якісь причи-
ни?
 — Мене почало тіпати психологічно. Я не можу 
навіть згадати й описати цього стану, я лише розумів, 
що зі мною щось не так. Почав пити, сваритися з дру-
жиною, що більше намагався помиритися, то менше 
виходило. Це немов якась ломка. Були навіть думки, а 
навіщо та робота. Тоді було все байдуже. 
 Я ні з ким не хотів спілкуватися — ані з друзя-
ми, ані з родичами, іноді просто вимикав телефон. 
Ти прокидаєшся, день ходиш, працюєш з якоюсь 
внутрішньою тривогою. Уже колеги почали поміча-
ти, питати, що сталося. Я зрозумів, що мої негаразди 
помітні збоку. Я тоді сів і подумав: щось почалося, я 
з цим упоратися не можу, все сиплеться, як варіант 
— звернутися до психолога.
 ■ Може, причина в недостатній увазі чи 
підтримці родини?
 — Якось я спіймав себе на думці, що, можли-
во, родина мала б підтримати, але для них не було 
вхідної інформації, щоб діяти адекватно. Були лише 
я і моя поведінка, все. Здогадуватися, що зі мною, 
рідні здогадувалися — хто як хотів. До того ж я 
досі поводився адекватно, а вже після війни півроку 
пройшло. 
 Тоді мені мій друг-волонтер Сніжана порадила 
звернутися до Олени — психолога. От я й звернув-
ся, що щось зі мною не так. Ми з нею спілкувалися 
кілька разів, і все якось раптово закінчилося. Це був 
кінець квітня, десь місяць це в мене тривало. Я вирі-
шив на дружину не тиснути, заспокоївся. 
 ■ Що тоді порадила психолог?
 — Психолог сказала, що це стандартна ситуація. 
Порадила більше спілкуватися з дітьми, чесно, вже 
навіть не пам’ятаю деталей. Цей період головне пе-
режити, я до кінця був упевнений, що обійду його, бо 
був на повному позитиві, звідки воно вистрелило, це 
вже неважливо. 
 Думаю, що треба уважно ставитися до тих, хто 
повернувся з фронту, можливо, якусь програму 
розробити і назвати її «6 місяців». Бо це добре, коли 
ти в місті, коли є до кого звернутися, порадитися, а 
хтось повернувся в село і не має такої можливості. У 
селі його просто не зрозуміють, ніхто навіть не нама-
гатиметься цього зробити, розповідати — нікому це 
не потрібно, ніхто не слухатиме. 
 У нас інститут психології ніколи не був розвине-
ним. У нас, якщо ти звернувся до психолога, то ка-
жуть: «Ага! Щось із тобою не так!». Ти відчуваєш себе 
неповноцінним. Проблема не з’являється зненацька, 
вона має свої причину і наслідок — і питання в тому, 
ти вчасно звернув на неї увагу чи пізно, і вона зростає. 
Зрозумів — зупинився, розв’язуєш. Якщо ти йдеш 
далі, ще гірше. Я не знаю, чи подолав би цей період 
сам і вирішив не перевіряти цього, лишив свою впев-
неність у собі і звернувся по допомогу. 
 ■ Що тепер робите?
 — Працюю, а ще в мене з’явилася можливість 
продовжити навчання, тож вступив у Сумський на-
ціональний аграрний університет на юридичний фа-
культет. Мене зарахували на стаціонар, щоправда, 
навчання за індивідуальним графіком. Із синами — 
старшому 15 років, меншому — 12, їздимо за місто, 
влітку шукаємо скарби. От книжку ще пишу, колись 
ще її почав, але торік влітку переглянув і почав писа-
ти наново — вона не про війну, вона для моїх дітей. 
 ■ Тож зустрінемося на презентації?
 — Так, сподіваюся, що колись-таки її видам. ■

■

Олексію Павлову допомогли поради психолога. 
Фото Марії СУЛИМИ.

❙
❙

КОМЕНТАР ПСИХОЛОГА■

«Воїнів не треба жаліти, 
їм треба допомогти»

 Олена НАГОРНА 

 ПТСР — посттравматичний стресовий розлад — 
не тотальний діагноз. За статистикою, зазвичай, він 
проявляється у 20-25% учасників бойових дій. Але це 
американська статистика. Серед воїнів в Ізраїлі ПТСР 
діагностують у 4,6-5% учасників бойових дій. 
 У нашому випадку статистика лише напрацьо-
вується. Але є підстави вважати, що вона тримати-
меться на рівні 20-25% учасників війни. Але ПТСР 
проявляється лише не раніше, ніж через півроку. 
 Одразу після демобілізації ветеран (і то не ко-

жен) має розлади адаптації. Тобто, як раніше його 
психіка включалася в режим війни, то тепер має по-
волі вийти з нього. У цей період варто працювати з 
тілом, щоб зняти напругу, набуте навантаження, за-
пустити механізм реадаптації. Фізичні навантаження, 
режим дня допоможуть пом’якшити симптоми пос-
твоєнних розладів психіки. 
 Надзвичайно важлива підтримка родини, близь-
ких. Воїнів не треба жаліти. Їм треба допомогти знай-
ти і застосувати особистий внутрішній ресурс. Вони на-
були такого досвіду і навичок, які можуть забезпечи-
ти посттравматичне зростання. Вони не хворі, не чужі, 
не інші. Вони отримали новий життєвий досвід. Знай-
ти можливість використати його в плюс собі і суспіль-
ству — завдання, яке краще вирішується гуртом.
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ПОПУЛІЗМ

Якщо я стану 
президентом...
Марін Ле Пен обіцяє 
«розлучити» Францію з ЄС 
та повернути країні власну 
валюту — франк
Ігор ВІТОВИЧ

 Французький крайньо-правий політик 
Марін Ле Пен минулої суботи оприлюднила 
свою виборчу програму зі 144 пунктів, а в не-
ділю з мітингу в місті Ліон офіційно запусти-
ла свою президентську кампанію.
 У своїй програмі лідер правих радикалів 
виступає за збільшення самостійності Фран-
ції у відносинах з Євросоюзом. Пані Ле Пен 
обіцяє, що у випадку перемоги скоротить взає-
модію з органами ЄС і докладе всіх зусиль, щоб 
вийти з єврозони, повернувши франк як на-
ціональну валюту. Крім того, вона виступає 
за виведення французьких збройних сил з-під 
командування НАТО, обмеження імміграції 
(зокрема з країн, населених, в основному, му-
сульманами), а також скорочення легальної 
міграції з інших країн ЄС. Оскільки у Франції 
мешкає близько п’яти мільйонів мусульман — 
найбільша ісламська меншина у Західній Єв-
ропі, — прихильників у Ле Пен не бракувати-
ме.
 Партія Марін Ле Пен традиційно вважаєть-
ся радикально правою. Однак останнім часом 
експерти все частіше говорять, що і «Націо-
нальний фронт», і сама пані Ле Пен сильно 
змінилися. На їхню думку, вона зуміла успіш-
но дистанціюватися від «неонацистської» ре-
путації, яку політсила отримала під керівниц-
твом Жана-Марі Ле Пена, що дозволило партії 
набрати нових прихильників із числа помірко-
ваного правого табору. Зараз, відзначають ек-
сперти, Марін Ле Пен намагається залучити 
на свою сторону навіть частину лівого електо-
рату, а також використовує досить ліберальну 
риторику.
 Водночас Марін Ле Пен вважають проросій-
ським політиком. Вона називала безглуздими 
санкції, введенi країнами Заходу щодо Росії 
через анексію Криму та конфлікт на Донбасі, 
і виступала за покращення відносин iз Моск-
вою. Також «Національний фронт» звинува-
чують у отриманні фінансування від Росії. У 
партії це заперечують. «Національний фронт» 
намагається позиціонувати себе як партію ан-
тиістеблішменту, а її лідер — використати ба-
жання виборців до змін, що з’явилося після 
перемоги Дональда Трампа у США та голосу-
вання за Брекзит у Британії. 
 Під час першого виборчого мітингу в місті 
Ліон Ле Пен пообіцяла провести переговори 
про нові умови членства Франції в ЄС, а якщо 
вони проваляться — організувати референдум 
щодо виходу з Євросоюзу. За її словами, ЄС — 
це «провал», який «не здійснив жодної зі своїх 
обіцянок». Послухати Ле Пен у Ліоні зібрали-
ся тисячі людей. Після референдуму у Бри-
танії чимало французів переконані, що їхня 
країна має «подати на розлучення» з ЄС, тоб-
то здійснити, за прикладом британців, Фрек-
зит.
 Нагадаємо, що перший тур виборів прези-
дента Франції запланований на 23 квітня. А 
другий відбудеться 7 травня, якщо в першо-
му жоден iз кандидатів не зможе набрати біль-
ше половини голосів виборців. За даними соц-
опитувань, наразі рейтинг Ле Пен становить 
близько 25%. Цього достатньо, аби вийти в 
другий тур виборів. Але ці ж опитування свід-
чать, що вона програє у другому турі. Друге 
місце у першому турі прогнозують незалеж-
ному кандидату, екс-міністру економіки Ем-
манюелю Макрону, рейтинг якого на цей час 
становить 21-22%. Кандидат від правих Фран-
суа Фійон, якого ще недавно вважали майже 
повним переможцем виборів, після скандалу 
з шахрайським працевлаштуванням власної 
дружини має лише 18% підтримки і ризикує 
не потрапити в другий тур. 
 Нинішні президентські перегони у Фран-
ції є одними з найбільш непередбачуваних за 
десятиліття. Чинний глава держави Франсуа 
Олланд украй непопулярний і балотуватися на 
другий термін не буде. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Лайнер авіакомпанії 
«Катар Ейрвейз» (Qatar 
Airways) вчора успішно за-
вершив найтриваліший у 
світі прямий політ зі столи-
ці Катару — Дохи — до но-
возеландського міста Ок-
ленд, повідомляє Бі-Бі-Сі. 
Політ тривав 16 годин 15 
хвилин. За цей час лайнер 
перетнув 10 часових поясів 
і пролетів над територіями 
п’яти країн. Літак «Боїнг 
777-200» у цілому подолав 
відстань у 14,5 тисячі кіло-
метрів і прибув в аеропорт 
Окленда на 15 хвилин рані-
ше графіка. Це найтривалі-

ший безперервний комер-
ційний рейс у світі. Через 
зустрічний вітер зворотний 
шлях може тривати понад 
18 годин.

 Як повідомив голова 
Qatar Airways Акбар аль-
Бакер, підвищення цін на 
пальне не має вплинути на 
рішення авіакомпанії за-

пустити регулярний рейс 
за цим маршрутом. Дирек-
тор аеропорту Окленда за-
значив, що рейс QR920 Ок-
ленд-Доха може стати попу-
лярним серед новозеланд-
ців, які часто подорожують 
до Європи. За інформацією 
видання «Нью Зіланд Ге-
ральд», з нагоди успішно-
го завершення рейсу в Ок-
ленді проведуть урочистий 
банкет. 
 Рекорд на найдовший 
безпосадочний політ на-
далі залишається за авіа-
компанією «Ейр Індія» 
(Air India) — її рейс iз Делі 
до Сан-Франциско долає 15 
298 кілометрів, але на цей 
політ iде «лише» 14 з поло-
виною годин. А наступним 
рекордсменом може ста-
ти авіакомпанія Singapore 
Airlines, яка планує відно-
вити прямі польоти в Нью-
Йорк у 2018 році. Цей рейс 
триватиме близько 19 го-
дин. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Учора королева Великої Британії 
відзначила сапфіровий ювілей. Єли-
завета II перебуває на престолі вже 65 
років. Вона стала першим британсь-
ким монархом в історії, що святкує 
таку дату. Проте відзначали її скром-
но — королева перебувала у цей день у 
своїй зимовій резиденції у Сандрінгхем 
у графстві Норфолк, де, за її словами, 
вона віддалась спогадам про батька. А 
в Лондоні «сапфіровий ювілей» учора 
відзначили 41-м почесним гарматним 
залпом опівдні. Гармати були встанов-
лені в Зеленому парку (Green Park) поб-
лизу королівського Букінгемського па-
лацу. Рівно через годину подібна цере-
монія, але з 62-ма пострілами, відбу-
лася біля Лондонського Тауеру (Tower 
of London). Гучніших святкувань очі-
кують 2022 року, коли королева буде 
святкувати платиновий ювілей — 70-
річчя перебування на троні. Британці 
навіть думки не допускають, що їхня 
королева може не дожити до цієї дати. 
 Єлизавета ІІ посіла трон 6 лютого 
1952 року у віці 26 років, після того 
як несподівано від раку горла помер 
її 56-річний батько, король Георг VI. 
Урочиста коронація юної королеви 
відбулася 2 червня 1953 року, після 
закінчення жалобного терміну за по-
мерлим монархом. 2015 року Єлиза-
вета побила рекорд перебування на 
британському троні, який до цього 
належав королеві Вікторії і становив 
63 роки. 
 Із нагоди ювілею британська скар-
бниця випустила пам’ятний значок 
вартістю п’ять фунтів та спеціальні 
монети з зображенням 91-річної Єли-
завети ІІ. Монети мають номінали 5, 
10, 500 та 1000 фунтів стерлінгів. На 
всіх є зображення королеви, але ди-
зайн кожного номіналу — різний. 
Особливо цікавою є монета номіналом 
5 фунтів — на її реверсі обабіч корони 

фігурує цитата з промови Єлизавети, 
яку вона, тоді ще принцеса, виголоси-
ла під час відвідин міста Кейптаун у 
Південно-Африканській Республіці. 
Це був її перший закордонний візит. 
Там, у Кейптауні, вона 1947 року від-
значила свій 21-й день народження і 
виголосили славетну фразу, яка тепер 
викарбувана на монеті: «Я присвячу 
все своє життя, буде воно довгим чи 
коротким, службі вам». 
 Номінали спеціальних монет не 
означають, що вони будуть за ними ж 
продаватися. Монета найнижчого но-
міналу 5 фунтів коштує 13 фунтів, а 

найвищого — 1000 фунтів — 50 тис. 
фунтів стерлінгів (58 тис. євро чи 62,4 
тис. доларів)! І розкуповуються вони 
миттєво, бо це — чудова інвестиція. 
Надалі вони продаватимуться серед 
колекціонерів-нумізматів у рази до-
рожче. 
 До речі, 65 років перебування на 
троні — це британський рекорд, але 
не світовий. Світовий належить коро-
лю Людовіку XIV, який правив Фран-
цією 72 роки. Єлизавета також ще не 
досягла результату недавно померло-
го короля Таїланду Бхуміпола, який 
перебував на троні 70 років. ■

Європейський тиждень у Грузії
 Грузія гучно святкує надання їй безвізового 
режиму з ЄС. З цієї нагоди в країні проходить Єв-
ропейський тиждень iз цілою низкою заходів, у 
святковому вбранні — міста і села країни. 3 лю-
того Європарламент 553 голосами з 647 проголо-
сував «за» надання Грузії «безвізу». 66 європар-
ламентаріїв голосували «проти» та 28 утрималися 
від голосування. Відразу кілька грузинських теле-
компаній вели пряму трансляцію обговорення та 
голосування питання про «безвіз». 

Колишній глава Каталонії 
відповість за незалежність 
 Екс-очільник Каталонії Артур Мас учора пос-
тав перед судом у Барселоні. Політика звинувачу-
ють у непокорі Конституційному суду Іспанії. Всу-
переч його забороні Мас у листопаді 2014 року ор-
ганізував символічний референдум про незалеж-
ність Каталонії. Тоді на дільниці прийшла третина 

виборців, і 80% iз них висловилися за повне від-
окремлення від Іспанії. Окрім Маса, на лаві під-
судних ще кілька чиновників його колишньої ад-
міністрації.

Жертви снігових лавин 
 Близько сотні людей стали жертвами по-
тужних снігопадів, які не вщухали в Афганістані 
останні три дні. Влада попереджає, що ця кіль-
кість може суттєво зрости, адже до віддалених 
районів рятувальники дістатися не можуть. Зок-
рема, у провінції Бадахшан, де щонайменше 18 
осіб поховала під собою лавина. Внаслідок стихії 
зруйновано більше півтори сотні будинків, а рух 
транспорту паралізовано. Аеропорт Кабула при-
пинив роботу. Дісталося і сусідньому Пакистану. 
Там повідомляють про щонайменше 13 загиблих 
під час сходу лавини. Загалом у цих двох країнах 
станом на вчорашній день нараховувалося що-
найменше 108 загиблих. Десятки снігових лавин 

зійшли в Таджикистані. Залишається засипаною 
головна траса, яка поєднує північ і південь краї-
ни. Серед загиблих — восьмеро водіїв, чиї маши-
ни потрапили під завали. 

Академіки визнали гомеопатію 
лженаукою
 Комісія з боротьби з лженаукою та фальси-
фікацією науковох досліджень Російської ака-
демії наук визнала лікування гомеопатичними 
препаратами таким, що «не має наукових під-
став». При цьому в документі РАН наголошуєть-
ся, що гомеопатія не така вже й безневинна забав-
ка: «Хворі витрачають значні суми на препарати, 
що не діють, та ігнорують засоби лікування з під-
твердженою ефективністю. Це може призвести до 
несприятливих наслідків, включно зі смертю па-
цієнтів». Відтак у своєму меморандумі РАН «кон-
статує, що у науковому співтоваристві гомеопатія 
на цей час розглядається як лженаука». ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

РЕКОРДИ

16 годин над рівнем моря
Літак Qatar Airways здійснив найтриваліший рейс у світі

■

«Боїнг»-рекордсмен. ❙

ЮВІЛЕЙ

Сапфіри в короні
Британська королева Єлизавета ІІ відзначила 
65-річчя перебування на троні

■

Ювілейні монети — чудова інвестиція. ❙
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«Агресивність саме тому і виникає, що люди втрачають відчуття життя як 
такого, втрачають зв’язок із найпростішими цінностями життя».

Генріх Белль
німецький письменник, лауреат Нобелівської премії.

УКРАЇНА МОЛОДА

Держпродспоживслужбу 
розширили 
 Розпорядженням Кабміну «Про від-
несення цілісних майнових комплексів 
державних підприємств до сфери уп-
равління Міністерства аграрної політи-
ки та продовольства» до Держпродспо-
живслужби передано ДП «Держреєст-
ри України» та ДП «Київський обласний 
виробничо-технічний центр стандарти-
зації, метрології та якості продукції». 
Цим самим розпорядженням до Мін-
агрополітики передано ДП «Українсь-
кий науково-виробничий інженерний 
центр із хорони праці у сільському гос-
подарстві «Укрсільгоспохоронпраці».
 Така передача має розв’язати про-
блеми реєстрації та обліку сільгоспма-
шин, а також контролю за якістю зерна 
та інші питання. Перепідпорядкування 
цих підприємств зумовлено тим, що до 
Держпродспоживслужби раніше пере-
дано низку функцій від Держсільгосп-
інспекції. Зокрема — здійснення 
реєстрації та обліку машин, державно-
го контролю за якістю зерна та продук-
тів його переробки, державного нагля-
ду за додержанням заходів біологічної 
і генетичної безпеки щодо сільськогос-
подарських рослин, радіаційного конт-
ролю за рівнем радіоактивного забруд-
нення сільськогосподарської продукції 
і продуктів харчування.

Цукровий конкурс
 Із 6 лютого 2017 року Мінагро-
політики розпочало прийом докумен-
тів на участь у конкурсі з розподілу між 
суб’єктами господарювання обсягів ви-
робництва цукру квоти «А» у період iз 
1 вересня 2017 року до 1 вересня 2018 
року. Конкурс також стосується пере-
розподілу обсягів виробництва цукру 
квоти «А» у період iз 1 вересня 2016 
року до 1 вересня 2017 року. Прийом до-
кументів триватиме до 17 лютого 2017 
року. Для їх подачі необхідно звернути-
ся до Мінагрополітики (м. Київ, 01001, 
вул. Хрещатик, 24, кім. 818). Телефон 
для довідок: (044) 226-27-72.

Земельний кадастр 
реформується
 Уряд схвалив законопроект «Про 
внесення змін до Закону України «Про 
Державний земельний кадастр — 
щодо порядку оскарження рішень, дій 
або бездіяльності у сфері ведення Де-
ржавного земельного кадастру».Доку-
мент передбачає удосконалення пра-
вового регулювання розгляду скарг 
щодо інформації, яка міститься у Де-
ржавному земельному кадастрі, че-
рез механізм оскарження рішень, дій 
або бездіяльності державних кадаст-
рових реєстраторів у досудовому по-
рядку. Зокрема, проектом закону про-
понується надати повноваження Держ-
геокадастру та його територіальним 
органам щодо скасування рішень де-
ржавних кадастрових реєстраторів, 
прийнятих iз порушенням норм чинно-
го законодавства. Це має значно спро-
стити процедуру розгляду відповідних 
скарг від фізичних та юридичних осіб 
та сприятиме прискоренню виправлен-
ня помилкових даних Державного зе-
мельного кадастру, залишаючи мож-
ливість оскарження відповідних рі-
шень, дій або бездіяльності у суді. Осо-
ба, яка вважає, що її права порушено, 
зможе оскаржити відповідні дії чи рі-
шення безпосередньо у територіаль-
ному органі Державної служби України 
з питань геодезії, картографії та када-
стру. У разі незгоди з рішенням вказа-
ного органу, його можна буде оскаржи-
ти вже у зазначеній Державній службі. 
Виняток складають вердикти стосовно 
скасування рішення про відмову в де-
ржавній реєстрації земельної ділянки 
та проведення державної реєстрації зе-
мельної ділянки, які можна буде оскар-
жити лише у Державній службі України 
з питань геодезії, картографії та када-
стру або в суді. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Оксана СОВА

 За підсумками року продаж 
української аграрної продукції 
до країн Європи збільшився на 
1,6 відсотка і перевищив 4 міль-
ярди 242 мільйони доларів. Як 
повідомила заступник мініст-
ра агрополітики з питань євро-
пейської інтеграції Ольга Тро-
фімцева, у 2016 році європейсь-
кі держави посіли друге місце 
серед регіонів-імпортерів ук-
раїнської аграрної та харчової 
продукції з часткою 27,5 відсо-
тка, поступившись лише краї-
нам Азії. У загальному ж това-
рообігу сільськогосподарською 
продукцією частка ЄС минуло-
го року становила 31,5 відсо-
тка. До топ-п’ятірки європейсь-
ких країн-імпортерів українсь-
ких продуктів увійшли Іспанія, 

Польща, Нідерланди, Італія та 
Німеччина.
 За словами заступника міні-
стра, головними продуктами 
українського експорту до країн 
Європи за вартісними показни-
ками минулого року стали зер-
нові злаки, олія, насіння олій-
них, плоди та горіхи. Також се-
ред європейських споживачів 
великий попит мають українсь-
кий мед, м’ясо, кондитерські 
вироби та соки.
 «Сьогодні ми бачимо зро-
стання вітчизняного аграрно-
го експорту за рахунок збіль-
шення постачань таких товар-
них груп, як олія соняшникова 
— на $505 млн., насіння соняш-
нику — на $36,1 млн., цукор — 
на $16,5 млн. Найбільш ціка-
вим для нас стало значне зрос-
тання експорту «нішевих» сві-

жих та перероблених продуктів. 
Таких як, наприклад, консер-
вовані томати — удвічі, овочів 
свіжих та охолоджених — вчет-
веро, огірків — майже втричі, 
свіжих плодів — у два з полови-
ною рази, маргаринової продук-
ції — у дев’ять разів. З’явився 
експорт какао-пасти та какао-
масла, а також морозива, які 
в 2015 році до ЄС узагалі не по-
стачались. Для нас це — пози-
тивна тенденція диверсифіка-
ції товарної структури експор-
ту», — підкреслила Ольга Тро-
фімцева.
 Тим часом імпорт європей-
ських продуктів до України, за 
даними Мінагрополітики, теж 
зріс,сягнувши за минулий рік 
1904,5 мільйона доларів. Основ-
ними продуктами імпорту ста-
ли харчові продукти, такі як со-

уси, кава, чай та інші ($ 233,6 
млн.), какао-боби та шоколад 
($113,7 млн.), а також зернові 
злаки ($105,6 млн.).
 Загалом позитивне сальдо 
двосторонньої аграрної торгів-
лі між Україною та ЄС у 2016 
році склало понад 2,3 мільярда 
доларів США. А зовнішньотор-
говельний обіг сільськогоспо-
дарською продукцією між Ук-
раїною та країнами Євросою-
зу становив майже 6 млрд. 183 
млн. доларів. Основні торго-
вельні партнери за найбільшою 
ча сткою у торгівлі: Іспанія — 
15,3 відсотка, Польща — 14,3, 
Нідерланди — 14, Італія — 
12,6, Німеччина — 10,1, Фран-
ція — 8,4, Бельгія — 3,2, Вели-
кобританія — 3, Португалія — 
2,7, Румунія 2,2 , Греція — 2, 
Угорщина — 1,96 відсотка. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Фонд «Чотири лапи» активно співпра-
цює з Мінприроди шостий рік. Почалася 
співпраця з  облаштування реабілітаційно-
го центру для бурих ведмедів на території на-
ціонального природного парку «Синевир». 
На сьогодні у тому першому центрі утриму-
ють 19 ведмедів різного віку. Це — гранично 
допустима кількість тварин при проектова-
ному навантаженні подібного реабілітацій-
ного центру.
 «Для Мінприроди важливо продовжи-
ти черговий етап співпраці з міжнародним 
благодійним фондом «Чотири лапи», який 
зробив значний внесок у справу порятун-
ку та гуманного регулювання чисельності 
безпритульних тварин в Україні, — вважає 
міністр екології та природних ресурсів Ос-
тап Семерак. — Порятунок диких тварин 
важливий і для виховання гуманного став-
лення українського суспільства до наших 
співмешканців на планеті — тварин. Адже 
агресія, яку люди демонструють щодо дикої 
природи, зрештою перетворюється на аг-
ресію до суспільства. Ми маємо пам’ятати, 
що гуманне поводження з тваринами, особ-
ливо без притульними, завжди було озна-
кою цивілізованого суспільства».
 Минулого тижня в Охруському інфор-
маційно-просвітницькому центрі підпи-
сано черговий Меморандум про взаєморо-
зуміння  між Мінприроди та Фондом «Чоти-
ри лапи iнтернешнл», а також Меморандум 
про співпрацю між Міністерством екології та 
природних ресурсів України i міжнародним 
благодійним фондом «Чотири лапи», які 
дозволять продовжити благородну справу 
порятунку й адаптації рідкісних зараз для 
України бурих ведмедів.
 Важливо, що в порятунку бурих вед-
медів природоохоронців підтримують гро-
мадськість та міжнародні організації. Адже 
в нашій країні ще багато тварин утримують 
у цирках та не надто цивілізованих приват-
них зоопарках. Нині триває декілька судо-
вих слухань щодо вилучення ведмедів із  та-
ких закладів і переселення їх до спеціаль-
но облаштованих притулків. У Мінприроди 
впевнені, що, саме об’єднавши зусилля, вдас-
ться виправити ситуацію.
 Враховуючи суттєві темпи збільшення 
кількості безпритульних тварин, що вже 
спричинило чимало негативних екологіч-
них наслідків і навіть стало реальною за-
грозою для життя та здоров’я людей, реалі-
зація програми допомоги таким тваринам 
дуже важлива. Порятунок бурих ведмедів, 
які зазнають жорстокого поводження, — 
одна зі складових цієї програми. Будівниц-
тво вже третього в Україні притулку для 
ведмедів у максимально комфортних для 
них природних умовах цього разу запла-

новано біля села Домажир Яворівського 
району Львівської області.
 Фонд «Чотири лапи» за підтримки про-
фільного міністерства запровадить сте-
рилізацію, догляд, ідентифікацію та реєст-
рацію безпритульних тварин. Передбаче-
но також проведення освітніх програм та 
розробка законопроектів щодо вдоскона-
лення української нормативної бази. Впро-
ваджується вперше облік ведмедів, що пот-
ребують негайної допомоги. Передбачаєть-
ся вживати заходів, якщо тварини потре-
буватимуть вилучення або конфіскації, а 
також надання повної ветеринарної допо-
моги врятованим бурим ведмедям.
 «Сьогодні важливий день для зоозахис-
ного руху в Україні, — зазначив під час 

підписання меморандуму президент та за-
сновник благодійного фонду «Чотири лапи 
Інтернешнл» Хельмут Дунглер. — Після 
кількох років плідної роботи для поліп-
шення умов утримання бурих ведмедів та 
проведення успішних проектів допомоги 
безпритульним тваринам ми з радістю про-
довжуємо співпрацю з Міністерством еко-
логії та природних ресурсів. Останні кіль-
ка років плідно спілкуємося з владою Ук-
раїни. Тому розраховуємо на активізацію 
та посилення співпраці, яка дозволить ря-
тувати ведмедів і поселяти їх у нашому но-
вому притулку бiля села Домажир, де вони 
будуть жити в умовах, наближених до при-
родних. Разом покладемо кінець ланцюгам 
i кліткам для ведмедів в Україні». ■

ПІДСУМКИ

Агроекспорт підкоряє Європу
Продаж української сільгосппродукції до європейських країн знову підріс

■

У природному центрі біля карпатського озера Синевир врятовані бурі ведмеді почуваються
цілком безпечно.

❙
❙

РЕАБІЛІТАЦІЯ

Оселя для ведмедів
У Біосферному резерваті «Розточчя» організовують третій 
притулок для бурих ведмедів

■



10 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 7 ЛЮТОГО 2017 ЗДОРОВ’Я

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Йод, як відомо, — один 
із найважливіших мікроеле-
ментів, який бере участь у 
багатьох фізіологічних про-
цесах. Брак цього мікроеле-
мента призводить до серйоз-
них порушень і вимагає 
своєчасного лікування. Лі-
карі називають сім основ-
них ознак того, що вашому 
організму не вистачає йоду.
 1. Хронічна втома.
 Одним із перших симпто-
мів при хронічному дефіциті 
йоду є занепад сил, млявість 
і сонливість. Однією з основ-
них функцій гормонів щи-
топодібної залози є забезпе-
чення організму енергією. У 
більшості випадків хронічну 
втому при дефіциті йоду суп-
роводжує м’язова слабкість. 
 2. Набряки.
 Цей симптом йододефі-
циту можна помітити неоз-
броєним оком. Найчастіше 
при нестачі йоду набряклість 
проявляється під очима, на 
ногах і руках. Сечогінні за-
соби в такій ситуації не тіль-
ки не справляють ефекту, а 
й шкодять: при прийомі цих 
препаратів з організму ви-

миваються корисні речови-
ни, що призводить до пору-
шення водно-сольового ба-
лансу.
 3. Порушення менстру-
ального циклу.
 У жінок дефіцит йоду 
часто супроводжується по-
рушеннями менструально-
го циклу, оскільки при цьо-
му порушується загальний 
гормональний фон. При три-
валій нестачі йоду можли-
вий розвиток безпліддя і пе-
редчасний клімакс.
 Якщо йододефіцит вини-
кає у період вагітності, це 
негативно позначається на 
розвитку плода. Можливі 
вро джені патології і навіть 

викидень.
 4. Зниження імунітету.
 Часті застуди можуть 
бути одним із симптомів де-
фіциту йоду. Цей елемент 
відіграє важливу роль у під-
тримці нормальної опірності 
організму. При нестачі йоду 
організм стає більш вразли-
вим до вірусних, бактеріаль-
них і грибкових інфекцій.
 5. Залізодефіцитна ане-
мія.
 Зниження метаболічної 
активності через йододефі-
цит часто супроводжується 
недостатністю заліза в крові. 
У таких випадках анемія, як 
правило, має виражений ха-
рактер і проявляється вже 

на пізніх стадіях гіпотиреозу 
(зниження активності щито-
подібної залози, пов’язаної з 
нестачею йоду). Хворого тур-
бують шум у вухах, слабкість, 
бліда шкіра і запаморочення.
 6. Зайва вага.
 Йод необхідний для нор-
мальної діяльності щито-
подібної залози, яка ви-
робляє гормони тироксин 
і трийодтиронін. Вони бе-
руть активну участь у ме-
таболізмі. При нестачі йоду 
знижується вироблення гор-
монів, отже, знижується ме-
таболізм. Усе це призводить 
до накопичення жирової тка-
нини. А проблема набряк-
лості, яка також характер-
на при йододефіциті, тільки 
ускладнює ситуацію, сприя-
ючи появі зайвої ваги.
 7. Зниження інтелекту.
 Нестача йоду в організмі 
призводить до зниження ува-
ги, погіршення пам’яті та ін-
телекту. Йододефіцит приз-
водить і до зниження мета-
болізму в клітинах мозку, 
через що втрачається здат-
ність запам’ятовувати дати, 
обробляти інформацію і ви-
рішувати складні завдання. 
Якщо йододефіцит не усуну-
ти, то можливий розвиток 
глибокої депресії.
 Висновок? Подбайте, аби 
у вашому раціоні були про-
дукти, багаті на йод: морська 
капуста, морська риба, мо-
локо, йодована сіль. Якщо 
дефіцит йоду вже спровоку-
вав порушення в організмі, 
не намагайтеся вирішити 
проблему самотужки. Кон-
сультація лікаря в такій си-
туації — обов’язкова.■

Мирослава КРУК

Хто ж не хоче мати красиві та здорові 
зуби? Риторичне питання. Проте не всі 
знають, що від стану зубів залежить не 
лише наш зовнішній вигляд, а й здоров’я, 
адже багато недуг провокує карієс. 
«Непорядок» у роті може спровокува-
ти запальні процеси в кістках, органах 
травлення, ускладнити функцію органів 
виділення. Тому лікарі нагадують: аби 
уникнути неприємностей, слід доглядати 
за зубами регулярно і — правильно. 

Допоможіть язику очиститися
 Столичний лікар-стоматолог Миро-
слава Савченко каже: три хвилини — не-
обхідний оптимальний час, аби ретельно 
почистити зуби. «Але з досвіду своїх па-
цієнтів знаю, що на цю процедуру люди 
зазвичай виділяють не більше хвилини. 
Кілька секунд та горизонтальних рухів 
щіткою — і все, справу «зроблено», вва-
жають вони. Однак чистити потрібно всю 
поверхню зубів — рухами, які «виміта-
ють» — зверху-вниз і знизу-вверх. Спо-
чатку зубна щітка повинна опрацювати 
зовнішню поверхню лівих зубів, далі — 
правих. Потім переходьте до передніх, 
далі почистіть жувальні поверхні верх-
ніх, потім нижніх зубів, — радить лікар. 
— Далі опрацьовуємо внутрішні поверх-
ні зліва, спереду, справа, верхніх зубів, 
так само нижніх. Але «ретельно» не оз-
начає, що ви маєте стирати зубну емаль. 
Чистіть старанно, але лагідно, без над-
мірної сили». 
 Чистити зуби, нагадує Мирослава Ва-
лентинівна, потрібно щодня — зранку і 
ввечері. «До речі, зранку братися за щіт-
ку слід після того, як уже поснідали. Бо 
дехто чистить під час ранкового умиван-

ня. А це недоцільно. Адже чистимо для 
того, аби позбутися решток їжі і помаса-
жувати десна. Інакше на зубах формува-
тиметься наліт, який провокує розмно-
ження бактерій. А вони, у свою чергу, 
«запускають» у дію карієс і пародонтоз. 
Якщо не маєте можливості почистити 
зуби після обіду — не біда. З’їжте яблу-
ко чи морквинку. Ефект відчутний. Час 
від часу (не постійно) варто також очис-
тити язик — на деяких зубних щітках 
для такої процедури передбачена спе-
ціальна нерівна поверхня».
 Білий наліт на язиці, за словами лі-
каря, часто виникає через хворий шлу-
нок чи підвищену температуру тіла. 
У такому разі маємо допомогти язику 
очиститися. Хоча коли в організмі все 
гаразд, ниткоподібні сосочки, які є на 
язиці, оновлюються самостійно. Але мо-
жуть бути індивідуальні особливості бу-
дови язика — глибокі складки, скажімо. 
Тоді таке чищення має бути щоденним.

Пасти, що відбілюють, швидко 
«випалюють» емаль
 Сьогодні виробники пропонують ве-
лике розмаїття зубних паст: відбілюю-
чі, ті, що містять екстракти лікувальних 
трав, солі, фтор чи кальцій. Вибираючи 
з-поміж них «свою», враховуйте пораду 
лікаря-стоматолога.
 — Ми поділяємо пасти на гігієнічні — 
ті, що підтримують гігієну здорової по-
рожнини рота, профілактичні — для про-
філактики хвороб пародонта або твердих 
тканин зубів, — пояснює Мирослава Сав-
ченко. — А ось лікувальні має призна-
чати стоматолог лише у разі певної про-
блеми: кровоточивість ясен, чутливість 
емалі. Якщо у вас підвищена чутливість 
шийок зубів, вибирайте пасту з пониже-

ним ефектом стирання емалі. Але ліку-
вальними, як і профілактичними паста-
ми, користуються лише певний період. 
Для щоденного «умивання» зубів виби-
райте лише гігієнічні пасти.
 До речі, паста із підвищеним вмістом 
фтору задовольняє лише третину потре-
би організму в цій речовині. Решту фто-
ру, як і кальцію, людина має отримува-
ти з їжею. «А якщо ви вирішили відбіли-
ти зуби, то пам’ятайте: більшість відбі-
лювачів містять агресивні сполуки, вони 
«випалюють» емаль і негативно вплива-
ють на ясна, — застерігає лікар. — До 
того ж білизна зубів зовсім не свідчить 
про їх добрий стан. Багата на кальцій 
емаль має жовтуватий відтінок».

Зубні щітки: жорсткість має значення
 Вибір щіток нині також великий: ви-
робники навчилися оснащувати цей не-
хитрий засіб гігієни рухливими та змін-
ними головками, індикаторами, оригі-

нальними ручками. Але стоматологи ка-
жуть: від форми зубної щітки насправді 
залежить небагато. Головне, аби зруч-
но було тримати її в руках. Лікар каже: 
обіцянки, що «просунута» щітка очис-
тить навіть важкодоступні місця, — 
лише рекламний хід. «Що справді важ-
ливо — це жорсткість волосинок на щіт-
ці, — зауважує Мирослава Віталіївна. — 
Існує п’ять ступенів жорсткості щітки: 
дуже м’яка, м’яка, середньої жор сткості, 
жорстка і дуже жорстка. Якщо людина 
має захворювання пародонта і слизової 
оболонки рота — краще вибирати м’яку 
чи дуже м’яку щітку. Дуже жорстку за-
стосовують лише в окремих випадках, 
скажімо, для гігієни зйомник протезів. 
Для щоденного використання раджу щіт-
ку середньої жорсткості або жорстку».
 Стоматолог нагадує також, що кож-
ні три-чотири місяці зубну щітку пот-
рібно замінювати новою. До речі, флоси 
(спеціальні нитки для зубів) слід вико-
ристовувати обережно, щоб не пошкоди-
ти ясна. Якщо таке травмування відбу-
вається постійно, між зубами у яснах 
може утворитися «кишеня» — усклад-
нення, якого не так просто позбутися.

Із трьох років дитина чистить зуби 
самостійно
 Багатьох батьків турбує питання — 
коли починати привчати малюка чисти-
ти зуби. Олена Савченко каже, що опти-
мальний вік для «старту» — півтора-два 
роки. Навчати краще у формі гри. Спо-
чатку — як полоскати і спльовувати во-
дичку, далі — як тримати щітку і руха-
ти нею в ротику, як накладати пасту. З 
трьох років, переконана лікар, дитина 
має чистити зуби самостійно.
 Те, яку щітку і пасту обрати для ма-
люка, вирішують батьки. Головне, щоб 
дитині було зручно тримати щітку. Як 
правило, дитячі зубні щітки мають вели-
кі зручні ручки. А пасти — різнокольо-
рові й «присмачені» фруктовими арома-
тами. «Хвилюватися, якщо дитина рап-
том заковтнула трохи пасти, не варто, 
— заспокоює Мирослава Віталіївна. — 
Дитячі пасти безпечні, оскільки вироб-
ники враховують, що малюк може нена-
роком їх ковтнути». ■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Карієс та інші неприємності
Регулярне дотримання гігієни порожнини рота 
попередить багато стоматологічних проблем

■

ДО РЕЧІ

 Крім індивідуальної гігієни порожнини рота, 
буває ще й професійна. Її виконує лікар-стома-
толог у стоматкабінеті за допомогою спеціаль-
них інструментів, паст. Таку процедуру зазвичай 
роблять раз на рік. Мирослава Савченко нагадує: 
кожна здорова людина має двічі на рік звернути-
ся до фахівця і отримати консультацію: в якому 
стані її зуби і як потрібно за ними доглядати.

■

Вибір зубної щітки і пасти — надзвичайно 
важливий для здоров’я зубів.
Фото з сайта makiageblog.com.ua

❙
❙
❙

ВІДКРИТТЯ

Сам собі 
стоматолог
Британські вчені знайшли 
спосіб лікувати зуби без 
пломб
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Зуби можна змусити самостійно відновлюва-
ти пошкодження — і таким чином покласти край вико-
ристанню пломб, переконані британські вчені, про ре-
зультати досліджень яких повідомляє Бі-Бі-Сі. Команда 
з Королівського коледжу в Лондоні з’ясувала, що хіміч-
на речовина Tideglusib може змушувати клітини в зубній 
пульпі заліковувати невеликі отвори в зубах у мишей.
 У дослідженні, опублікованому в ScienceReports, 
iдеться, що цей метод приводить «до повного і ефектив-
ного натурального відновлення». У зубів дуже обмежені 
можливості до регенерації. Якщо внутрішня зубна пуль-
па оголюється, організм людини здатний виробляти тон-
ку смужку твердої зубної тканини дентину — шару, що мi-
ститься безпосередньо під емаллю. Однак великі пошко-
дження так не заліковуються.
 Зазвичай стоматологи лікують карієс за допомогою 
пломб iз металевої амальгами або композиту з порошко-
подібного скла і кераміки. Однак пломби потрібно регу-
лярно замінювати, і дослідники сподіваються посилити 
природну регенеративну здатність зубів, щоб вони мог-
ли самі заліковувати великі пошкодження.
 Препарат Tideglusib збільшує активність стовбурових 
клітин у пульпі зуба, що дозволяє відновити пошкодження 
діаметром 0,13 мм в зубах у мишей, розповіли вчені. Під 
час експериментів науковці помістили біорозчинну губ-
ку, просочену препаратом, у пошкоджену частину зуба, 
а зверху нанесли захисне покриття. У міру того, як губка 
розкладалася, її замінював дентин, і зуб гоївся.
 Наразі британські вчені досліджують, чи можна так 
само відновлювати більші пошкодження зубів. ■

■ ВАЖЛИВО

То не життя — без йоду
Які ознаки найчастіше свідчать про брак цього важливого 
мікроелемента і чому важливо вчасно попередити такі 
ситуації

■

Одна з ознак нестачі йоду в організмі — хронічна втома...
Фото з сайта traffic-moscow.ru

❙
❙
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Перешкоди і перші перемоги
 У дитинстві, коли відкрива-
лися тисячі шляхів-доріг, мог-
ла стати ким завгодно! Тетянчи-
на мама бачила доню економіс-
том, а численні знайомі проро-
кували: бути їй дизайнером. Але 
доля вперто підказувала зовсім 
інше призначення. Тетяна зрос-
тала у родині військовослужбов-
ців, а це означало, що на тебе че-
кають постійні роз’їзди — пере-
їзди. 
 «Моя перша школа — то пів-
ніч Комі АРСР, — пригадує Те-
тяна Вікторівна. — Потім була 
школа у селищі Білореченсь-
кому Іркутської області — там 
вчилася з 5-го по 8-й класи. А 
завершувала навчання у місті 
Кіров — колишній В’ятці». Там 
Тетяна вступила до Кіровсько-
го педагогічного інституту. Бо, 
зізнається, у дитинстві її вчили 
такі вчителі, яких хотілося на-
слідувати і брати приклад. 
 Утім, то лише розповідати 
про пережите легко, але на жит-
тєвому шляху бувало по-всяко-
му. «За конкурсом я не пройш-
ла до ВНЗ, — пригадує вчитель-
ка. — Мене «завалили» на творі. 
Та я не відступила, подала на 
апеляцію». І хоча граматичних 
помилок у творі не виявилося, 
«знайшли» синтаксичні огрі-
хи. Здавалося, із мрією можна 
було попрощатися раз і назавж-
ди. Та юнка виявила характер, 
недаремно у дитинстві серйозно 
займалася гімнастикою. Спор-
тивний гарт знадобився, коли 
йшлося про омріяне навчання. 
Керівництво вишу взяло Тетя-
ну на випробувальний термін. 
«А це означало, що мені дозво-
лили вчитися, і це була перемо-
га, — згадує Тетяна Вікторівна. 
— Першу сесію склала на «від-
мінно», була активним учасни-
ком студентського життя, висту-
пала у танцювальному колек-
тиві». Тож про випробувальний 
термін настав час забути, адже у 
студентському середовищі Тетя-
на була своєю. 
 Однокурсники обрали дів-
чину старостою, і вона навіть 
не уявляла, як це можна пасти 
задніх, адже студентське жит-
тя неповторне! Влітку, як і біль-
шість тогочасних студентів, ви-
рушала до будівельного загону. 
Дорога вабила студентів, які 
охоче влаштовувалися працю-
вати провідниками у поїздах. У 
сучасних студентів — інші пріо-
ритети, а для покоління Тетяни 
Мартиник це були звичні речі. 
«Разом з групою ми об’їздили 
Урал, Прибалтику, Кольський 
півострів, Архангельську об-
ласть, — пригадує Тетяна Мар-
тиник. — За гарне навчання 
мене залишили працювати на 
кафедрі викладачем, я навча-
ла студентів-заочників». І зно-
ву поїздки, адже зі студентами 
довелося побувати на Одещині, 
в Кілії та Ізмаїлі. Стаж роботи у 
вищій школі пані Тетяни дорів-
нював семи рокам. 

 А потім — переїзд до Льво-
ва разом із сім’єю, і... пошу-
ки роботи, що тривали протя-
гом десяти років. Спроби діста-
ти місце викладача у Львівсь-
кому університеті імені Івана 
Франка успіхом не увінчалися; 
не знайшлося місця і в загаль-
ноосвітніх школах... Та, напев-
но, так мало судитися, що Те-
тяна Вікторівна потрапила до 
спеціалізованої школи №5. І 
знову повторилася історія, як 
і в юності, коли студентку Те-
тяну взяли на випробувальний 
термін, а невдовзі вона сама 
викладала. Тетяна Вікторівна 
починала працювати у школі на 
групі продовженого дня, потім 
педагогом-організатором.

Успішний педагог
 Нині пані Тетяна — вчитель 
першої категорії, викладає гео-
графію та біологію. Уже в пер-
ший рік роботи у школі Тетяна 
Вікторівна, як кращий педагог-
організатор, отримала нагороду 
від мера Андрія Садового. А нині 
Тетяну Мартиник названо одним 
із переможців програми «Успіш-
ний педагог» (її другий рік пос-
піль втілює у життя Львівська 
міськрада). 
 Тетяна Мартиник є автором 
інноваційної методики «Органі-
зація проектної діяльності учнів 
на уроках географії, біології, еко-
номіки, природознав ства та в по-
заурочний час». Педагог вважає, 
що створення учнями проектних 
робіт стимулює практичну діяль-
ність школярів, формує їхні со-
ціальні, комунікативні, творчі 
навички. Тетяна Вікторівна пе-
реконана, що сучасна школа має 
усіляко допомагати учням від-
чувати себе впевненими, вміти 
адаптуватися до соціальних змін 
і криз у суспільстві. 
 Цьому вчителю не ціка-
во працювати за шаблонами та 

трафаретами. Тетяна Вікторів-
на Мартиник використовує у 
своїй роботі, зокрема, методику 
музейних уроків. Вона встигає 
не лише блискуче провести уро-
ки, а й взяти участь у міських 
семінарах. Та хіба лише у місь-
ких? Тетяна Мартиник — учас-
ник міжнародних проектів «Ос-
віта для сталого розвитку в дії» 
2014-2015 рр. (Швеція); «Освіта 
сталого розвитку та демократії 
для населення» 2014-2015 рр. 
(Естонія — Україна). 
 Утім найбільшим досягнен-
ням Тетяна Вікторівна вважає 
своїх талановитих учнів. Щоро-
ку її вихованці вступають на гео-
графічний факультет Львівсь-
кого університету імені Іва-
на Франка. «Найкоштовнішою 
перлинкою» називає свою уче-

ницю Юлію Облогіну, випуск-
ницю 2015 року. Юля — пере-
можниця усіх олімпіад, МАН, 
відмінниця. Педагог перекона-
на, що зовсім скоро про дівчин-
ку говоритимуть як про успіш-
ного науковця-географа. 
 А взагалі, зізнається пані Те-
тяна, любить усіх своїх вихован-
ців-бешкетників. «Сучасні діти 
непередбачувані, — розмірко-
вує Тетяна Вікторівна. — Вони 
не такі, як ми. Вони розумні, 
прагнуть знати більше. Раді-
тиму, якщо вдасться прищепи-
ти їм любов до рідного краю, до 
своєї країни. Не важливо, ким 
вони стануть, яку професію обе-
руть. Головне, щоб вони стали 
людьми з великої літери». 

 «Кожен її урок — це цікава 
подорож, — так характеризує 
улюбленого педагога учениця 
Ольга Лек. — Тетяна Вікторівна 
шукає ідеї для проведення своїх 
уроків в iнтернеті, художній лі-
тературі та різних наукових ви-
даннях. Тому що це набагато ці-
кавіше, ніж постійні зубріння 
параграфів. Нам сподобалася її 
пропозиція: робити плани-кон-
спекти замість звичайних, про-
водити уроки-конференції, му-
зейні уроки, захисти проектів. 
Багато однокласників відчу-
ло, що матеріал і справді краще 
запам’ятовується: цікаво, зміс-
товно, ефективно». 
 А ще діти називають пані Те-
тяну чудовим організатором. 
Ніхто не може з нею конкурува-
ти, коли йдеться про організацію 

різноманітних акцій, екскурсій, 
майстер-класів, міні-конкурсів.

Славні традиції Кокорудзів
 Напевно, не є випадковим, 
що пані Тетяна викладає саме 
у школі №5 імені Іллі та Іван-
ни Кокорудзів, що має славну 
історію. З ініціативи Українсь-
кого педагогічного товариства, 
завданням якого була освітньо-
виховна робота серед молоді, 
у 1923 році організовано ді-
вочі приватні гімназійні курси 
«Рідної школи», яку потім пе-
ретворено на дівочу українську 
приватну гуманітарну гімназію 
«Рідна школа». Впродовж 10 
років гімназія розташовувалась 
у непристосованих для навчан-
ня приміщеннях. 27 липня — 
1 серпня 1934 року директор І. 
Винар перевів гімназію у нове 
приміщення по вулиці Мод-
жеєвській, 9. То був щедрий дар 
фундаторів Іллі та Іванни Коко-
рудзів, які придбали земельну 
ділянку, збудували і передали 
дівочій гімназії добре обладна-
не шкільне приміщення. 
 8 вересня 1934 року гімназії 
надали ім’я Іллі та Іванни Ко-
корудзів. І хоча ім’я подружжя 
Кокорудзів тривалий час було в 
тіні, нині інформація про їхню 
меценатську діяльність одер-
жала розголос. Ілля Кокорудз 
(1859—1933) родом з Яворо-
ва, що на Львівщині. Закінчив 
Львівську академічну гімназію 
та філологічний факультет 
Львівського університету. Опіс-
ля працював україністом у Бро-
дах, Станіславові та директором 
Академічної гімназії у Львові. 
Був членом багатьох українсь-
ких товариств, довголітнім го-
ловою «Рідної школи». З дру-
жиною Іванною були скромни-
ми у побуті, проте щедрими ме-

ценатами. За заощаджені гроші, 
окрім будинку гімназії, купили 
кам’яницю на вулиці Листопа-
да, 40, яку подарували товарис-
тву «Рідна школа». 
 У збірнику «Рідна школа» 
вміщено спогади колишніх уч-
нів — «рідношкільників». Саме 
вони через багато років із вдяч-
ністю промовляють: «Нехай 
знає світ довкола, що нас вчила 
«Рідна школа». Випускники за-
значають, що у школах вихован-
ців навчали кваліфіковані педа-
гоги з глибоким почуттям на-
ціональної свідомості. Це були 
жертовні люди, віддані справі, 
які ставили перед собою велику 
мету — дати дітям знання і ви-
ховати їх у патріотичному дусі. 
Колишня «рідношкільниця» 
Стефанія Юсько у своїх спогадах 
так відгукувалася про педагогів: 
«Це були люди високої ерудиції 
та високої культури, українсь-
кі патріоти. Були вимогливи-
ми, але оцінювали своїх учени-
ць справедливо, не існувало про-
текцій. Відмінну і добру оцінку 
було нелегко заслужити». 
 Наприкінці кожного навчаль-
ного року відбувалося спортивне 
свято на площі «Сокола-Батька», 
у якому брали участь вихованці 
всіх навчальних закладів «Рідної 
школи». Свято, за спогадами су-
часників, відбувалося у присут-
ності великої кількості гостей та 
починалося з молитви і благосло-
вення Андрея Шептицького. 
 «Сумлінне ставлення викла-
дачів до своїх обов’язків, гар-
монійне естетичне, релігійне, 
культурне, громадське вихован-
ня, національна спрямованість 
педагогічного процесу формува-
ли характери й особистості кож-
ної з нас, — згадувала Стефанія 
Юсько. — Цьому значною мірою 
сприяв спортивний і патріотич-
ний вишкіл у пластовому курені 
ім. О.Кобилянської та в підпіль-
них гуртках ОУН, до яких на-
лежало багато гімназисток. У 
школі також активно працював 
спортивний гурток «Чорномор-
ка», учасниці якого займалися 
вправами, гімнастикою, а взим-
ку — санкуванням, ковзанами і 
лещетами». Гімназистки відві-
дували театри, концерти, літе-
ратурний гурток. 
 Колишня гімназистка Марія 
Крилошанська-Орач пригадува-
ла, що вільного часу майже не 
було: «Перед Зеленими святами 
ми упорядковували могили Сі-
чових стрільців. Готували кон-
церти до дня Шевченка, Фран-
ка, 1 листопада, Крутів і База-
ру. Нас виховували свідоми-
ми українками, і ми займалися 
усім від щирого серця». 
 Марія Крилошанська-Орач 
у спогадах згадувала своїх това-
ришок, які загинули у сталінсь-
ких катівнях. Рідну сестру пані 
Марії — колишню «рідношкіль-
ницю» — заарештували у 1947 
році, а звільнили у 1955-му, піс-
ля смерті «батька Сталіна». До 
того ж тривалий час не дозволя-
ли повернутися до Львова... 
 ...Змінюються покоління, 
приходять нові наставники, та 
місія «Рідної школи» лишаєть-
ся незмінною. Славні традиції 
«рідношкільників» продовжу-
ють сучасні вчителі, і серед них 
— Тетяна Мартиник. Вона нав-
чає з любов’ю, і діти це відчува-
ють. А як може бути по-іншому? 
Адже у справжнього вчителя пе-
рерв не буває. ■

ЗНАЙ НАШИХ!

У вчителя перерв не буває
■

Тетяна Вікторівна Мартиник.
Фото з власного архіву.

❙
❙

«Це були люди високої ерудиції та високої культури, 
українські патріоти. Були вимогливими, але оцінювали 
своїх учениць справедливо, не існувало протекцій».

Тетяна Мартиник — успішний педагог 
не лише у грамотах і дипломах
Наталія ОСИПЧУК 

Нині Тетяна Вікторівна Мартиник — шановний педагог, учитель гео-
графії та біології Львівської середньої спеціалізованої школи №5 
імені Іванни та Іллі Кокорудзів. А свого часу її «завалили» на творі, 
вона подала апеляцію, і керівництво вишу взяло Тетяну на випробу-
вальний термін. І вже першу сесію вона склала на «відмінно»...



12 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 7 ЛЮТОГО 2017 КУЛЬТУРА

Хочеться поблукати вуличками 
Астрограда...
 ■ Наталю, якщо говорити 
про такий літературний жанр, 
як підліткова фантастика, які 
зміни, як автор, ти відчуваєш 
упродовж останніх років?
 — Я завжди хотіла писати 
для підлітків. Діти — не лише 
найчеснішi, а й найвдячнішi чи-
тачі. Їх важко здивувати, вони 
завжди відчують фальш. Але 
якщо вони повірять у твої історії, 
то повірять по-справжньому.
 Ще кілька років тому жодне 
видавництво не хотіло працюва-
ти з нашою підлітковою літера-
турою. Пригадую, як відгукува-
лися про «Часодіїв»: «Гарна іс-
торія, але видавати комерційно 
невигідно». 
 П’ять років минули в пошу-
ках видавництва. Тоді брали іс-
торії «про вампірів» або ж про-
понували писати для «проек-
тів», оригінальних історій боя-
лися, як вогню. Коли я побачила 
умови конкурсу «Нова дитяча 
книга», який проводило видав-
ництво «Росмен» у 2010 році, то 
подякувала небесам — нарешті 
стали потрібними герої-підліт-
ки, неординарний фантастич-
ний світ і велика історія. Сьогод-
ні я розумію, що в кожної кни-
ги є свій час, своя точка відліку: 
треба рухатися до мрії, але не 
прискорювати події. Якщо твоя 
мрія справжня, вона здійснить-
ся. З часом.
 ■ Цикл «Часодії» завершено. 
Чи просять читачі про продов-
ження і чи думаєш ти над тим, 
щоб написати ще одну книгу в 
цій серії?
 — Читачі, звісно, просять. І 
навіть самі пишуть продовжен-
ня — виявляється, існують ти-
сячі фанфіків на одному лише 
«фікбуці». Але я переконана, 
що кожна історія має закінчити-
ся вчасно, тим паче історія про 
Час. Хоча, зізнаюся, я сумую за 
часовим світом, іноді хочеться 
побувати в гостях у персонажів, 
знову поблукати вуличками Ас-
трограда... Проте, якщо таке і 
станеться, це вже буде інша іс-
торія.

 ■ «Часодії» розпочиналися 
як книга для підлітків. Але її по-
любило й чимало дорослих.
 — Кожна історія у своїй ос-
нові має певну надідею. Певне 
питання, на яке хочеться отри-
мати відповідь. Скажімо, «Часо-
дії» — це історія про Час. Голо-
вна ідея — Час, як чаклунство, 
магія. В більшості фантастич-
них романів Час є сліпою, руй-
нівною силою, темною і байду-
жою. Мене це зацікавило. Адже 
Час, перш за все, творча, спог-
лядальна сила... Магія? От і ви-
никло бажання розібратися.
 Окрім головної ідеї, в «Часо-
діях» наявні свої важливі теми 
— дружба, довіра, вибір між про-
стим і правильним, дорослішан-
ня, як прийняття відповідаль-
ності за свої вчинки. Ці теми 
зрозумілі як дорослим, так і ді-
тям. Але для підлітків вони важ-
ливішi, адже підлітковий вік — 
це межа між дитячим і дорослим 
світом. Це час яскравої індиві-
дуальності, формування харак-
теру, світобачення. Час визна-
чення пріоритетів, життєвого 
вибору. Ось чому так важливо 
розмовляти з підлітками однією 
мовою, на рівних. Діти тонше 
відчувають світ. Вони не все зна-
ють, але добре відчувають. Це ве-
лика відповідальність — писати 
для дітей. Але вдячність, віддача 
та довіра є значно вищими.
 ■ Ти отримуєш багато листів 
від фанів?
 — Як тільки світ побачив пер-
ший «Часовий ключ», я одразу 
почала збирати малюнки чита-
чів до окремих альбомів — завж-
ди цікаво, як читачі сприймають 
твою книгу, якими бачать героїв. 
Малюнків ставало дедалі більше, 
з’явилися саморобні ляльки Ва-
силини і Феша, часові стріли та 
часолисти. Цікаво, що мої чита-
чі ростуть, змінюються, підрос-
тають нові, але й перші читачі 
залишаються. До речі, я підтри-
мую зв’язок iз багатьма з них.
 А традиція писати листи ви-
никла випадково: коли в соціаль-
ній мережі мені почало приходи-
ти по триста повідомлень на день, 
я зрозуміла, що відповідати всім 

не зможу, та й половина листів — 
прохання на зразок «убийте цьо-
го героя», «назвіть героїню моїм 
іменем», «напишіть ще 20 книг 
продовження», або просто праг-
нення поговорити.
 Нарешті я повідомила чита-
чів, що кожен, хто хоче запитати 
про щось справді важливе, може 
написати мені справжнього па-
перового листа, а я постараюся 
відповісти. Навіть не сподіва-
лася, що прийде така кількість 
листів! Саме в них добре видно 
«моїх» читачів, адже вони пи-
шуть дуже щиро, старанно, ви-
гадливо. Надсилають малюнки, 
ключики, поробки, різноманіт-
ні секретики, навіть пакетики 
чаю. Розповідають про себе та 
своїх рідних, про друзів, шко-
лу, рідне місто, але переважно 
це листи про книги, про те, як 
прочитали «Часодіїв» або «Ча-
роділ», або «Лунастри». Став-
лять цікаві запитання, і мене ті-
шить, що з моїх книг вони зро-
били для себе висновок: Час 
потрібно цінувати і поважати, 
справжня дружба завжди щира, 
і в житті важливо вміти вибира-
ти між простим і правильним.

«Ми не звикли пишатися своїми 
авторами, художниками, 
видавничими проектами»
 ■ А ти відписуєш читачам?
 — Звісно! Стараюся відпові-
дати на листи. Напередодні но-
ворічних свят, як у найчасодій-
ніший час, обов’язково відсилаю 
понад сотню листів. На подарун-
ки намагаюся відповідати пода-
рунками, часто дарую книги, ці-
каві листівки, закладки. Радію, 
що спілкування з читачами вже 
стало доброю щорічною тради-
цією.
 ■ Твої книги виходять за кор-
доном. Як сприймають твоїх 
персонажів в інших країнах? 
Чи відрізняються читачі?
 — «Часодії» вийшли в Поль-
щі, Чехії та Словаччині. Є ці-
каві пропозиції з інших країн. 
Упевнено скажу, діти — такі 
ж, як у нас, навіть запитання 
ставлять такі самі — і про про-
довження, і про звички героїв, 
і про книги в цілому. Дуже ці-
каво спілкуватися з польськи-
ми та чеськими читачами поль-
ською та англійською (вивчаю 
ці мови), незвичний пласт спіл-
кування. Читачі дуже ввічливі, 

дякують за відповіді.
 Перше, що здивувало за кор-
доном, — безумовне прийнят-
тя «Часодіїв» як казки у стилі 
clockpank. У нас чомусь усі ди-
тячі та підліткові фантастич-
ні книги звалюють до умовної 
купи «фентезі» (можливо, через 
відсутність цікавої критики).
 У Польщі на літературному 
фестивалі в Сопоті відбулися уні-
кальні «Часочитання», коли ак-
тори в стимпанкових костюмах 
— на ходулях, iз крилами та ле-
тючими механічними ранцями 
читали вголос уривки з книги, 
проводили конкурси і розважа-
ли гостей. А зараз у Польщі го-
тують неймовірно фантастичну 
чародійну інсталяцію на дуже 
популярному в Європі фестивалі 
«Пиркон» (аналог ComicCon).
 Ще одне спостереження: іс-
торично склалося так, що ми не 
звикли пишатися своїми авто-
рами, художниками, видавни-
чими проектами. У Варшаві до 
мене підходило дуже багато лю-
дей iз різних видавництв, а ще 
блогери, бібліотекарі та пере-
кладачі — запитували, цікави-
лися книгами, багато купували 
— якийсь неймовірний кредит 
довіри автору з-за кордону. Це 
було дивовижно! Адже в наших 
авторів і навіть видавців склало-
ся враження, ніби «там» ми ні-
кому не цікаві. Насправді існує 
значне зацікавлення, багато хто 
розпитує про нашу книговидав-
ничу галузь, просять порекомен-
дувати книги.
 ■ Над чим працюєш зараз? 
Чи багато ідей для нових книг?
 — Маю задум великої но-
ворічної казки. І ще є ідея чарів-
ної історії на неймовірну тему, 
яка мені завжди була цікавою. 
Така сама iдея, як Час, звичай-
на і незвична водночас. Назву 
вже давно придумала, але про 
неї поки що ніхто не знає, навіть 
найближчі люди. Адже створен-
ня історії є дуже особистим про-
цесом. ■

Інна УСТИЛОВСЬКА

 «Тепер ви знаєте, що кохання — це ілюзія», — 
говорить чоловік до дівчини, виходячи з показу ме-
лодрами «Ілюзія кохання» французької режисерки Ні-
коль Гарсії. Цією стрічкою нещодавно компанія «Арт-
хаус Трафік» відкрила в Києві «Вечори французького 
кіно». В український прокат картина вийде 9 лютого. 
Світова прем’єра відбулася на Каннському кінофести-
валї, де стрічка була номінована на «Золоту пальмову 
гілку». Минулого тижня мелодрама була номінована 
на національну кінопремію Франції «Сезар» у восьми 
категоріях: за найкращий фільм, найкращу режисуру 
та найкращу жіночу роль, а також за адаптований сце-
нарій, операторську роботу, монтаж, роботу художни-
ка по костюмах і звук. Головну роль у картині «Ілюзія 
кохання» виконує володарка премії «Оскар» Маріон 
Котіяр, відома за стрічками «Закохайся в мене, якщо 
наважишся» Яна Самюеля та «Початок» Кристофера 
Нолана.
 Південна провінція Франції наповнена напругою 
після Другої світової, солдати продовжують помира-
ти у В’єтнамі, але ця далека суспільна реальність не 
торкається особистої дійсності головної героїні стріч-
ки Габріелли. Вона дорослішає, незалежно від усього, 
і жадає кохати настільки пристрасно, що бажання пере-
ходить у хворобу не лише нервову, а й фізичну. «Кля-
нуся, вона не зійшла з глузду, в її житті просто не вис-
тачає чоловіка», — говорить мати Габріелли, видаю-
чи її заміж за першого стрічного чесного чоловіка. 
 Але для Габріелли занадто прісно кохати когось 
реального і дозволеного, тому вона продовжує пи-
сати своє кохання сама, створюючи образи та почут-
тя ілюзорно. Цю антитезу грубої реальності та витон-

ченої ілюзії Ніколь Гарсія вдало розкриває в епізо-
дах справжнього статевого життя з чоловіком, якому 
не потрібно навіть знімати джинси для цього, та при-
страсної, красивої ночі головної героїні з лейтенантом 
у санаторії.

 Насправді, суспільні події стають реальними для 
героїні лише тодi, коли вона закохується в лейтенанта, 
який отримав тяжкі поранення на війні. Про те, що поза 
її власним світом існує інший — дещо побільший світ 
— Габріелла здогадується лише тоді, коли хвилюєть-

ся, що її коханого могли знову забрати на війну, і в ць-
ому якоюсь мірою проявляється людська природа.
 Гра акторів — Маріон Котіяр,  Алекса Бренде-
мюля, Луї Гарреля, Бріжіт Роюан та інших — створює 
ефект повного занурення, коли після 116 хвилин філь-
му, герої залишаються у свідомості глядача як реаль-
ні особи. Розв’язка фільму повністю перевертає його 
сприйняття, хоча несподіваний фінал врешті не здаєть-
ся алогічним завдяки натякам на нього впродовж усієї 
картини.
 Окремо варто відзначити операторську роботу в 
процесі зйомки та монтаж. Команді надзвичайно точно 
вдалося зняти те, що потрібно для презентації кожної ло-
кації та події — з усіма єдино правильними ракурсами, 
планами, тощо. Немає затягнутих панорам, кожен окре-
мий епізод — як вишивка, з добре обробленими края-
ми, в якої по боках ніде немає дрібних ниток, які можна 
було б обрізати. Починаючи від епізодів, коли в перші 
хвилини фiльму вже доросла Габріелла в машині роз-
кладає на голих колінах серветку, від малювання лаван-
дових полів, на яких важко працюють французи, і потім 
— маленької гілочки лаванди, якою мати головної ге-
роїні прикрашає величезний святковий стіл, — кожна 
картинка має значення для цілісності сюжету та ідеї.
 Мелодрама «Ілюзія кохання» — надзвичайно зво-
рушлива картина, з темпераментною та вільною духом 
жінкою в центрі. Для режисерки Ніколь Гарсії карти-
на стала третім повнометражним фільмом-учасником 
Каннського кінофестивалю. В творчому доробку Ні-
коль — шість власних фільмів, її вважають однією з 
найталановитіших жінок у французькій кінорежисурі. 
Якщо для жінок «Ілюзія кохання» — насолода краси-
вою пристрастю у кіно, для чоловіків це — хороший 
ілюстрований посібник із жіночої свідомості. ■

ПРОКАТНИЙ СТАН

В її житті не вистачає чоловіка
Мрії про кохання на тлі напруги після Другої світової 
та смертей солдат у В’єтнамі

■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Наталія Щерба: Діти завжди 
відчувають фальш
«Часодії» письменниці вийшли в Польщі, Чехії та Словаччині

■

Наталія Щерба.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Любов ЗАГОРОВСЬКА 

Цикли фантастичних романів «Часодії», «Чароділ», «Лунастри» 
вже кілька років вважають улюбленими читачі не лише в Україні, 
а й за кордоном. Про те, які теми є важливими у літературі, про 
спілкування з читачами та про майбутні книги розповідає пись-
менниця Наталія Щерба.

«Ілюзія кохання»
Фото з сайта kinoafisha.ua.

❙
❙
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Відмінні результати 
 Відкривав Євгена Маланюка ук-
раїнцям у 90-х літературознавець із 
Кіровоградщини Леонід Куценко. 
«З’являлися стаття за статтею, книга 
за книгою. Леонід Васильович букваль-
но ліпив скульптурний образ чи не най-
більш енергетичного українського поета 
ХХ століття, який, водночас, був і чи не 
найбільш проникливим нашим інтелек-
туалом, до розуміння якого нам ще підні-
матися і підніматися», — вважає доктор 
філологічних наук Григорій Клочек. 
 Народився Євген Маланюк у сели-
щі Новоархангельськ, яке розкинуло-
ся над річкою Синюхою Херсонської гу-
бернії (тепер Кіровоградської області)1 
лютого (20 січня за старим стилем) 1897 
року. Його батько Филимон Васильович 
працював учителем, а згодом повіреним 
у містечковому суді, захоплювався про-
світницькою діяльністю, був режисером 
аматорських театральних вистав, співав 
у церковному хорі, друкувався у часопи-
сах, був серед ініціаторів відкриття гім-
назії. Мати Гликерія Яківна — донька 
військовика, чорногорця з роду осад-
чих на землях Нової Сербії, заснованої 
за часів Катерини ІІ. Власне Євген Мала-
нюк родину описував як таку, що мала 
деяку «роздвоєність». 
 Навчався Євген Маланюк спочатку в 
Новоархангельській початковій школі. 
Як і його молодші брати, Онисим та Сер-
гій, блискуче демонстрував знання. Втім 
лише найстарший Євген продовжив здо-
бувати освіту в Єлисаветградському зем-
ському реальному училищі (Єлисавет-
град — нині Кропивницький). Навчання 
в підготовчому класі хлопець завершив 
із відмінними результатами. Здібний 
учень стає стипендіатом Єлисаветград-
ського земства. 
 Свого часу Леонід Куценко в архівах 
Єлисаветградського реального училища 
знайшов рукопис твору 16-річного Євге-
на Маланюка, учня 6-го класу реально-
го училища. У письмовій роботі 1913 ро-
ку про значення Жуковського у росій-
ській літературі, зрозумiло, написаній 
російською мовою, юнак блискуче спра-
вився із завданням. Коли дослідник Ле-
онід Куценко дав роздрукований текст 
без зазначення автора доценту кафедри 
російської літератури, та резюмувала: 

такий твір міг би написати талановитий 
випускник філологічного факультету. 
 В Єлисаветградському училищі Євген 
Маланюк навчався із 1906-го по 1914 р. 
До речі, у різні роки у цьому навчально-
му закладі здобували знання Євген Чика-
ленко, Панас Саксаганський, Микола Са-
довський, Юрій Яновський, Гнат Юра. 

«Було щось несамовито страшне 
в тім добровільнім роззброєнні»
 Із початком світової війни Євген Ма-
ланюк став слухачем Військової школи 
в Києві, після закінчення якої його на-
правили на Південно-західний фронт. 
Там молодого чоловіка доля звела з на-
чальником штабу першої Туркестанської 
дивізії полковником Євгеном Мєшковсь-
ким, який після Жовтневого перевороту 
переконує Євгена повернутись в Україну, 
щоб обороняти власну державу. 
 «Учасник першої світової війни Єв-
ген Маланюк у лютому 1918 року став 
на захист Української держави, — пише 
краєзнавець Ганна Черкаська. — Три 
роки майже безнадійної війни: тричі 
здавав ворогові Київ; потім — неоголо-
шена бактеріологічна війна («кривавий 
листопад» 1919 року), замовчувана й по-
нині, коли від боїв і тифу сотні мали 5 — 
10 бійців, а полки по 50 — 60 багнетів». 
Євген Маланюк працював у Генштабі, 
пізніше стає ад’ютантом генерала Ва-
силя Тютюнника — командуючого Над-
дніпрянською армією УНР. 
 Ще у 1919 році Євген Маланюк пе-
ребував у польському полоні у місті Рів-
не та таборі Ланцут. У жовтні наступ-
ного року поет-патріот разом з іншими 
захисниками УНР потрапив до таборів 
у  Стшелкові та Шипіорні, а згодом у 
Каліші (Польща). 
 Та найстрашнішим було інше: 21 лис-
топада 1920 року 35-тисячне українське 
військо після 10-денних запеклих боїв 
віддало останній салют рідній землі і пе-
рейшло польський кордон. «Безнадійно 
імлистий листопадовий день над Збру-
чем. День, коли армія — згідно з якимсь 
там параграфом «міжнародного» пра-
ва — віддавала зброю, — згадував Єв-
ген Маланюк. — Було щось несамовито 
страшне в тім добровільнім роззброєнні, 
щось значно гірше від звичайного обез-
зброєння покопаних і щось дуже близьке 

до страшної процедури деградації вояка. 
Це був символ як би прилюдного позбав-
лення народу його мужескості. І — що 
найстрашніше — вояки у більшості були 
свідомі справжнього сенсу події: якийсь 
юнак плакав вголос, не стидаючись, як 
жінка; хтось, гарячий і лихий на все, — 
дзвінко ламав гнучку крицю і з прокльо-
нами кидав уламки в Збруч; хтось по-
божно цілував святе залізо, прощаючись 
з ним, як з нареченою». 
 Три наступні роки у польських табо-
рах інтернованих — це аж ніяк не рай-
ське життя: гниди і воші в одязі, тиф і 
туберкульоз — навколо. У 1922-23 ро-
ках Євген Маланюк з іншими видає 
журнал «Веселка». Екс-вояки заснува-
ли аматорський театр і чоловічий хор, 
влаштовували культурно-освітні акції. 
Утім, Євген Маланюк не припиняв роз-
мірковувати про поразку. «Ми не захис-
тили УНР, бо ми її майже не захищали. 
Чому не захищали? Бо були засліплені 
примарним блиском «вождів», вірили 
їм, ішли за ними, а ці «вожді» тим ча-

сом переймалися дріб’язковими питан-
нями і догматично намагалися втілити 
то ту, то іншу запозичену з книжок ідео-
логію», — писав Євген Маланюк. 
 Або. Чи не актуально нині? «Але ніх-
то з того покоління не розповів «масам», 
що таке Москва. Ані Польща, ані Туреч-
чина, ані «Схід» і «Захід» — за винят-
ком єдиного Донцова. Ми програли Виз-
вольну війну. Підкреслюю — ми, хорун-
жі і поручники 1918-19 років, бо ми му-
сили «пазурями й зубами» робити те все, 
що війна вимагала. Але ми, бачачи, хто 
були ті міністри й ідеологи, відчуваючи 
трупний сморід драгоманівщини, ми — з 
морального ледарства нашого — ми волі-
ли в них вдивлятися, як у справжніх лю-
дей і виконувати їх отруєні рабством на-
кази». 
 До речі, родинні стосунки братів Євге-
на й Сергія Маланюків, які в роки грома-
дянської війни опинилися в різних полі-
тичних таборах, стали фактом художньої 
літератури. Відгомін цієї сімейної драми 
вчувається у колізіях роману в новелах 
«Вершники» Юрія Яновського. 

Стилет і стилос
 Євген Маланюк шукав причини слаб-
кодухості українців і створюючи поезії. 
Роздумував про призначення поетів. У 
1925 році з’явилася збірка поезій «Сти-
лет і стилос». Поет зобразив два чіткі 
образи. Стилет  — холодна зброя, кинд-
жал — символ боротьби за волю, за іде-
али. А стилос  — паличка для писання у 
давнину — інструмент фіксування дум-
ки та краси, символ мистецтва. Меч во-
яка за державність України поет змінив 
на перо. Але мирний стилос у його руках 
стає стилетом. А збірка «Земля й залізо» 
(1930 р. ) починається коротким словом 
автора: «Книга, висушена гарячим віт-
ром історії. У ній розкривається сучас-
на і темна історія України: 1918, 1919, 
1920 роки».  
 Загалом, за життя Євгена Маланю-
ка, до 1968 року, вийшло 11 окремих 
збірок поезій. Уже після смерті пись-
менника у мюнхенському видавниц-
тві «Сучасність» з’явилася впорядкова-
на ним самим збірка поезій «Перстень і 
посох» (1972). Емігрант з України пере-
кладав французьких, польських, чесь-
ких поетів. До речі, мав інженерну осві-
ту. Коли перебрався у 1923-му до Чехо-
словаччини, там у Подєбрадах закінчив 
гідротехнічне відділення інженерного 
факультету  Української господарської 
академії. 
 У 1962 та 1966 роках Євген Мала-
нюк упорядкував два томи своїх літе-
ратурознавчих, культурологічних та іс-
торіософських статей, розвідок, есе, на-
рисів. Вони побачили світ у видавниц-
тві «Гомін України» в Канаді. «Два томи 
його «Книги спостережень», що були ви-
дані в Торонто, лише частково відтво-
рені у нас, — уточнює Григорій Клочек. 
— До того ж більшість творів його «про-
зи» (так він називав свою есеїстику) не-
достатньо проінтерпретовані, фактично 
не прочитані літературознавчою наукою 
— нам узагалі ще треба навчатися роз-
поряджатися нашими духовними скар-
бами, доносити до суспільної свідомості, 
робити їх активними чинниками нашо-
го духовного життя». ■

ДО ДАТИ

Євген Маланюк:
«Ніхто з того покоління 
не розповів «масам», 
що таке Москва...»

■

Валентина САМЧЕНКО

Євген Маланюк — його 120-річчя від дня народження минуло 1 лютого — ук-
раїнський поет, культуролог, літературний критик і громадський активіст, бо-
рець за незалежність України упродовж усього життя. Довгий час його називали 
«націоналістично-фашистський поет і публіцист», «один з ідеологів українсь-
кого буржуазного націоналізму», «активний учасник націоналістичної контрре-
волюції», «білоемігрант». І не вгодив Євген Маланюк не лише більшовикам і 
«совєтам». Дух максималізму і прагнення чітко розділяти добро і зло подо-
балися не багатьом. У Другу світову прізвище Євгена Маланюка було внесено 
контррозвідкою «Смерш» до списків «антирадянських» діячів з числа українсь-
ких емігрантів, котрі підлягали депортації або фізичному знищенню. 
Євген Маланюк, залишивши Україну, загалом 48 років жив у Польщі, Чехії, Ні-
меччині та США. І весь час був «станцією, яка постійно висилала на Батьківщину 
національну енергію». У Євгена Маланюка один адресат і один герой — Україна, 
пише Леонід Куценко в передмові до видання його творів. А дослідниця Тетя-
на Шептицька наголошує: «Митцю часто дорікали за войовничу політизованість, 
ідеологічну заангажованість його творів, але саме в цьому виявляється одна з 
ознак української літератури загалом, яка протягом двох останніх століть мусила 
бути і політикою, і філософією, й ідеологією, й освітою для народу». 

Про засліплення примарним блиском «вождів» 
попереджав поет із 48-річним емігрантським стажем

Родина Маланюків у Кунштаті, Чехія. 
Фото 40-х років. 
Фото з сайта library. kr. ua. 

❙
❙
❙

ДОСЛІВНО

Малоросійство як хвороба
 «Малоросійство бо — наша історична хво-
роба (В. Липинський називав її хворобою безде-
ржавности), хвороба многовікова, отже хронічна. 
Ні часові застрики, ні навіть хірургія — тут не по-
можуть. Її треба буде довго—довгі десятиліття 
— ізживати. 
[...] всупереч популярній у нас думці, малоросій-
ство то не москвофільство і не ще яке-небудь 
фільство. То — неміч, хвороба, каліцтво внутріш-
ньонаціональне. Це — національне пораженство. 
Це, кажучи московською урядовою мовою XVII 
століття, — шатость черкасская, а кажучи мо-
вою такого експерта, як цариця Катерина Друга, 
це — самоотверженность малороссійская; отже, є 
то логічне степенування: хитливість, зрадливість, 
зрада і агентурність. Аж до часів наступних і нам 
найближчих. 
[...] В нормальній, незмалоросійщеній психіці 
кожного сина народу існують своєрідні «умов-
ні рефлекси» національного інстинкту: чорне — 
біле, добре — зле, вірне — невірне, чисте — не-
чисте. Боже — диявольське. 
 У малоросійстві ці рефлекси пригасають і 
слабнуть, часом аж до повного їх занику». 

Євген МАЛАНЮК, 1959 рік. 

■

ОСОБИСТЕ

 Євген Маланюк був красивим чоловіком. 
У 1925 році в Подєбрадах він познайомив-
ся зі студенткою медицини Зоєю Равич з Пол-
тавщини і невдовзі одружився з нею (зару-
чини відбулися 5 липня, а вінчання 12 серп-
ня в церкві святого Миколая у Празі). Проте 
вже 1929 року подружжя розлучилося. Євген, 
завершивши академію, подався на заробіт-
ки до Варшави. А Зоя залишилася навчатись у 
Празі. 
 У Варшаві (у Польщі поет із 1929 року) 
доля звела Євгена Маланюка зі співробітни-
цею чеського посольства Богумілою Савиць-
кою, що з часом стала його другою дружи-
ною. У 1933 році в подружжя народився син 
Богдан. Друга світова війна порушила сімейну 
ідилію. Богуміла все частіше виїздить із си-
ном до рідних у Прагу, а Євген підзаробляв, 
де міг: учителем у Варшавській православній 
семінарії, перекладачем текстів до кінохронік, 
часто жив надголодь. 

■
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Англія
 У центральному матчі уїк-енду — 
лондонському дербі між «Челсі» та «Ар-
сеналом» — перемогу здобули «аристок-
рати» завдяки голам Маркоса Алонсо, 
Азара та Фабрегаса.
 Переграли своїх опонентів минуло-
го тижня й інші претенденти на високі 
місця: «Тоттенхем» був сильнішим за 
«Мідлсбро», три очки «Манчестер Сіті» 
приніс «дубль» новачка Габріеля Жезу-
са, а «Манчестер Юнайтед» на виїзді 
впевнено розгромив «Лестер».
 Натомість знову не зумів порадува-
ти своїх прихильників «Ліверпуль» — 
підопічні Юргена Клоппа продовжили 
свою серію без перемог до п’яти матчів, 
програвши «Халлу».
 Прем’єр-ліга. 24-й тур. «Челсі» — 
«Арсенал» — 3:1 (Маркос Алонсо, 13; 
Азар, 53; Фабрегас, 85 — Жиру, 90+1), 
«Халл Сіті» — «Ліверпуль» — 2:0, «Саут-
гемптон» — «Вест Хем» — 1:3, «Евертон» 
— «Борнмут» — 6:3 (Лукаку, 1, 29, 83, 85; 
Маккарті, 24; Барклі, 90+4 — Кінг, 60, 
70; Артер, 90), «Уотфорд» — «Бернлі» — 
2:1, «Вест Бромвіч» — «Сток Сіті» — 1:0, 
«Крістал Пелас» — «Сандерленд» — 0:4, 
«Тоттенхем» — «Мідлсбро» — 1:0, «Ман-
честер Сіті» — «Суонсі» — 2:1, «Лестер» 
— «Манчестер Юнайтед» — 0:3 (Мхіта-
рян, 43; Ібрагімович, 44; Мата, 49).
 Лідери: «Челсі» — 59, «Тоттенхем» 
— 50, «Манчестер Сіті» — 49, «Арсенал» 
— 47, «Ліверпуль» — 46, «Манчестер 
Юнайтед» — 45.
 Бомбардир: Лукаку («Евертон») — 
16. 

Іспанія 
 Представники національної збірної 
у Ла Лізі — Денис Бойко та Роман Зозу-
ля — знову не отримали ігрових хвилин 
у матчах своїх команд. І якщо з Бойком 
усе зрозуміло — екс-гравець «Дніпра» 
залишається другим воротарем «Мала-
ги» після камерунця Камені, то майбут-
нє Зозулі туманне — після зриву транс-
феру з «Бетіса» у «Райо Вальєкано» на-
падник поки не може грати у жодній з 
команд.
 Прімера. 21-й тур. «Малага» — «Ес-
паньйол» — 0:1, «Барселона» — «Атле-
тик» — 3:0 (Алькасер, 18; Мессі, 40; Ві-
даль, 67), «Атлетико» — «Леганес» — 
2:0 (Торрес, 15, 51), «Валенсія — «Ейбар 
— 0:4 (Серхі, 28, 77; Гонсалес, 45 (пен.); 
Дані Гарсія, 57), «Севілья» — «Вільяр-
реал» — 0:0, «Спортинг» — «Алавес» 
— 2:4, «Реал Сосьєдад» — «Осасуна» — 
3:2.
 Лідери: «Реал Мадрид» — 46 (19 мат-
чів), «Барселона» — 45, «Севілья» — 43, 
«Атлетико» — 39, «Реал Сосьєдад» — 
38, «Вільярреал» — 35.
 Бомбардири: Мессі, Суарес (обидва 
— «Барселона») — 16.

Італія
 У черговому — 221-му за ліком дербі 
Італії між «Ювентусом» та «Інтером» 
— сильнішими були туринці: перемогу 
«старій синьйорі» приніс єдиний гол ко-
лумбійця Куадрадо.
 Головними ж героями минулого тиж-
ня стали гравці «Наполі» Марек Гамшик 
та Дріс Мертенс, «хет-трики» яких до-
помогли підопічним Мауріціо Саррі роз-
громити «Болонью».

 Серія А. 23-й тур. «Болонья» — «На-
полі» — 1:7 (Торосідіс, 36 — Гамшик, 4, 
70, 74; Інсіньє, 6; Мертенс, 33, 43, 90), 
«Мілан» — «Сампдорія» — 0:1, «Ата-
ланта» — «Кальярі — 2:0, «Пескара» — 
«Лаціо» — 2:6 (Беналі, 29; Бругман, 41 
— Пароло, 10, 14, 49, 77; Кейта, 57; Ім-
мобіле, 69), «Емполі» — «Торіно» — 1:1, 
«Дженоа» — «Сассуоло» — 0:1, «К’єво» 
— «Удінезе» — 0:0, «Палермо — «Кро-
тоне» — 1:0, «Ювентус» — «Інтер» — 
1:0 (Куадрадо, 45).
 Лідери: «Ювентус» — 54 (22 матчі), 
«Наполі» — 48, «Рома» — 47 (22), «Ла-
ціо» — 43, «Інтер», «Аталанта» — 42. 
 Бомбардир: Мертенс («Наполі») — 
17.

Німеччина
 У 19-му турі німецької першості 
«Шальке» Євгена Коноплянки ство-
рило сенсацію, зігравши внічию з «Ба-
варією». Але український хавбек на полі 
так і не з’явився.
 Не грали минулого тижня і пред-
ставники «Байєра» і «Дармштадта» — 
Владлен Юрченко та Денис Олійник. 
А одноклубник Олійника Федецький 
цього разу відбігав за «лілій» повний 
матч.
 Перша Бундесліга. 19-й тур. «Гам-
бург» — «Байєр» — 1:0, «Хоффенхайм» 
— «Майнц» — 4:0 (Ют, 5; Терраццино, 
82, 86; Салаї, 90+1), «Боруссія» (М) — 
«Фрайбург» — 3:0, «Баварія» — «Шаль-
ке» — 1:1 (Левандовський, 9 — Налдо, 
13), «Герта» — «Інгольштадт» — 1:0, 
«Боруссія» (Д) — «РБ Лейпциг» — 1:0 
(Обамейянг, 35), «Аугсбург» — «Вер-
дер» — 3:2, «Айнтрахт» — «Дармштадт» 

— 2:0 (Федецький («Д») — 90 хв.).
 Лідери: «Баварія» — 46, «РБ Лейп-
циг» — 42, «Айнтрахт» — 35, «Борус-
сія» (Д), «Хоффенхайм» — 34, «Герта» 
— 33.
 Бомбардир: Обамейянг («Боруссія» 
(Д)) — 17.

Франція
 Після кількатижневого двовладдя на 
вершині турнірної таблиці лідер у фран-
цузькому чемпіонаті тепер один — «Мо-
нако», розгромивши «Ніццу», відірва-
лось від конкурентів на три пункти. А 
чинний чемпіон — «ПСЖ» — поки йде 
другим: минулого уїк-енду парижани 
впевнено переграли «Діжон».
 Ліга 1. 23-й тур. «Мец» — «Мар-
сель» — 1:0, «Монако» — «Ніцца» — 3:0 
(Жермен, 47; Фалькао, 60, 81), «Мон-
пельє» — «Бастія» — 2:1, «Лілль» — 
«Лор’ян» — 0:1, «Бордо» — «Ренн» — 
1:1, «Діжон» — «ПСЖ» — 1:3 (Тавареш, 
31 — Лукас Моура, 29; Тьяго Сілва, 81; 
Кавані, 84), «Генгам» — «Кан» — 0:1, 
«Тулуза» — «Анже» — 4:0, «Нант» — 
«Нансі» — 0:2, «Сент-Етьєн — «Ліон» 
— 2:0 (Монне-Паке, 9; Амума, 23).
 Лідери: «Монако» — 52, «ПСЖ», 
«Ніцца» — 49, «Ліон» — 40 (22 матчі), 
«Сент-Етьєн» — 36, «Марсель» — 33. 
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 22. 

 Кубок Африканський націй 
 Збірна Камеруну вп’яте в своїй іс-
торії виграла континентальний форум, 
який цього року приймав Габон.
 Фінал. Єгипет — Камерун — 1:2. 
Матч за 3-тє місце. Буркіна-Фасо — 
Гана — 1:0. ■          

Григорій ХАТА

 Дивлячись на те, як окремі 
команди Української хокейної 
ліги, котрі перед стартом сезо-
ну формували «фаворитський 
пул», змушені переформато-
вуватися під тиском фінансо-
вих негараздів, здавалося, що 
у чинного чемпіона країни — 
«Донбасу» — проблем із захис-
том титулу взагалі не буде. 
 Після того як столичні 
«Дженералз», здійснивши то-
тальне омолодження, повніс-
тю розпрощалися з чемпіонсь-
кими амбіціями, а «Кривбас», 
який жваво взяв старт у дебют-
ному для себе чемпіонаті, піс-
ля розриву контрактів iз низ-
кою провідних виконавців сут-
тєво здав у турнірній таблиці, 
конкурентів у донецького клу-
бу в боротьбі за «золото» прак-
тично не залишилося. Відра-
зу потужний квартет претен-
дентів на медалі зменшився 
вдвічі. При цьому на тлі «Дон-
баса» останній із «мисливців 
за чемпіон ством» — «Кремен-
чук» — здавався скромним і 
мало досвідченим конкурен-
том. 
 На тлі загалом неспокійно-
го хокейного «вулика» «Дон-
бас» зберігав реноме стабіль-
ного колективу з потужним 
потенціалом. Натомість ко-
лектив із Полтавщини, яким 
уже не перший рік керує 
Дмитро Підгурський, в образі 
вітчизняного хокейного вболі-
вальника залишався молодим 
клубом, який змагається в 
Юніорській лізі Білорусі.
 Довго перебуваючи в ста-
тусі прихованого лідера, пе-
ред новорічною паузою підо-
пічні Анатолія Степанищева, 
порівнявшись з конкурентами 
в кількості проведених мат-
чів, захопили одноосібне лі-
дерство в ЧУ, після чого сум-
ніватися, що на чолі турнір-
ної таблиці можуть відбутися 
якісь зміни, ніяких підстав, 
не було. На той час усе вигля-
дало так, що спокійне прогно-
зоване буття УХЛ може бодай 

якось оживитися хіба що у фі-
налі «плей-оф».
 Утім змінюватися ситуація 
почала значно раніше. Важко 
сказати, що призвело до збою 
в роботі донецького механіз-
му, проте після нового року 
«Донбас» провів серію невда-
лих поєдинків із представни-
ками лідерського «пулу» і, як 
наслідок, втратив чільну пози-
цію. Загалом, у двох протисто-
яннях з «Кременчуком» та ду-

елі з «Кривбасом» підопічні 
Степанищева не набрали жод-
ного очка, при тому що кри-
воріжці відстають від «черво-
но-чорних» у турнірній табли-
ці більш ніж на 20 очок.
 Подібного проколу тре-
нерському штабу керівництво 
«Донбасу» пробачити не мог-
ло. Щойно в Дружківці суд-
дівська бригада зафіксувала 
домашню поразку команди 
Анатолія Степанищева «Крив-

басу», власник «Донбасу» Бо-
рис Колесников розірвав кон-
тракти з усім тренерським 
штабом команди. За обопіль-
ною згодою сторін табір чин-
ного чемпіона залишили голо-
вний тренер та його помічни-
ки — Євген Бруль та Андрій 
Срюбко. Обов’язки ж керма-
нича поклали на Сергія Віте-
ра, котрий раніше займав у 
клубі посаду спортивного ди-
ректора. ■

Олексій ПАВЛИШ

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■

ХОКЕЙ

Програли і тренера «спалили»
Після серії поразок головний фаворит чемпіонату України втратив лідерство

■

Відстаючи від суперника на два десятки очок, «Кривбас» завдав поразки головному фавориту ЧУ й залишив його без головного тренера.
Фото hcdonbass.com.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. «Донбас» 
— «Кривбас» — 2:3, «Дженералз» 
— «Витязь» — 4:0 і 8:1, «Кремен-
чук» — «Білий барс» — 5:2, «Дже-
нералз» — «Кременчук» — 0:2, «Бі-
лий барс» — «Кривбас» — 3:4 ОТ.
 Турнірне становище: «Кремен-
чук» — 87 (35 матчів), «Донбас» — 
84 (35), «Кривбас» — 61 (34), «Дже-
нералз» — 41 (34), «Білий барс» — 
24 (34), «Витязь» — 12 (34).

■
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«До Тайбею я приїхала покращити свою гру й подивитися, на що я здатна. 
Це був дуже позитивний тиждень».

Еліна Світоліна
українська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Дві нагороди у фігурному 
катанні, п’ять — у біатлоні. 
Саме такий, відверто, не над-
то великий, ужинок зроби-
ли українські спортсмени за 
час своїх виступів на зимових 
олімпіадах. Відтак закономір-
но, що саме представники цих 
двох видів спорту поповнили зо-
лотими нагородами скарбничку 
нашої студентської збірної на 
«білій» Універсіаді в Алмати.
 Першою з наших співвіт-
чизників на найвищу сходинку 
п’єдесталу піднялася біатлоніс-
тка Надія Бєлкіна. Її ж золоту 
естафету підтримали фігуристи 
Олександра Назарова/Максим 
Нікітін.
 Перемагати на студентсь-
ких Іграх для наших «стріляю-
чих лижників» — звична спра-
ва. Успіх Бєлкіної, котрий вона 
відсвяткувала в гонці переслі-
дування, став уже сьомим ук-
раїнським тріумфом в історії 
Універсіад.
 Щоправда, за словами 
Надії, цілеспрямовано до золо-
того фінішу вона не готувалася.  

«Хотіла просто доїхати цю гон-
ку», — зазначила спортсмен-
ка, котра на старт «персьюту» 
вийшла шостою.
 Проте, коли після штраф-
ного кола, котре довелося біг-
ти після заключного вогнево-
го рубежу, почула, що йде пер-
шою, щосили рушила до фіні-
шу. Якщо на виході зі стадіону 
Надія випереджала найближчу 
переслідувачку з Росії — Оль-
гу Шестерикову — на десять се-
кунд, то на фініші перевага Бєл-
кіної становила 21 секунду.
 Близькою до п’єдесталу в 
гонці переслідування була й 
Яна Бондар. Другий стартовий 
номер, здобутий за підсумками 
спринту, давав їх чудову нагоду 
на медальний «дубль». Проте 
все перекреслили її чотири про-
махи під час останньої стрільби. 
На заключну «стійку» вона при-
йшла в якості лідера, виграючи 
в опонентки близько півхвили-
ни. Натомість фініш перетну-
ла лише четвертою. Утім, трохи 
покращити психологічний стан 
Бондар удалося у змішаній еста-
феті, де вона разом iз Бєлкіною, 
Максимом Івком та Артемом Ти-

щенком виграли «бронзу».
 Для вітчизняної танцювальної 
пари Назарової та Нікітіна Уні-
версіада в Алмати стала своєрід-
ним продовженням дорослого 
чемпіонату Європи, де харківсь-
кий дует вперше за сім років пода-
рував Україні місце в «топ-10».
 Розім’явшись, так би мови-
ти, в Остраві, чемпіони України 
в танцях на льоду в Казахстані 
зачарували всіх своїм прока-
том, набравши, в підсумк»у, ре-
кордну для себе суму балів. «У 
нас був чіткий план, і ми раді, 
що не підвели нашу команду», 
— зазначила Назарова. Поп-
ри те, що в короткій програмі 
український дует припустив-
ся помилки, виконуючи «твіз-
ли», в підсумку, своїх основ-
них конкурентів з Росії — Єв-
докімову/Базіна — харків’яни 
випередили на вісім балів. До 
речі, ставши чемпіонами Уні-
версіади, Назарова та Нікітін 
пішли шляхом призерів Олім-
піади-2006 — Олени Грушиної 
та Руслана Гончарова, котрі та-
кож свою успішну карєру роз-
почали зі «студентського» «зо-
лота» в 2001 році. ■

Григорій ХАТА

 Узявши за орієнтир пер-
шу «десятку» світового рейтин-
гу WTA, 22-річна одеситка Елі-
на Світоліна активно працює  над 
тим, аби забезпечити рейтингове 
«зростання». 
 Коли на дебютному в сезоні 
турнірі найсильніша тенісист-

ка України перемогла на той час 
першу ракетку планети — німке-
ню Ангелік Кербер, здалося, що 
«дорога до зірок» занадто багато 
часу не займе. Проте виступ Сві-
толіної на «Аустреліен оупен» 
показав її слабкі місця. Най-
більше, чого бракує талановитій 
спортсменці — стабільності та 
досвіду. Одна справа штампува-

ти перемоги над «середняками», 
інша річ — стабільно вигравати 
матчі у приблизно рівних за си-
лою суперниць.
 Минулими вихідними в Тай-
вані Еліна Світоліна виграла свій 
п’ятий за ліком турнір WTA, про-
те ніякої «прибавки» в рейтингу 
зробити їй не вдалося. Як і на по-
чатку року, вона залишилася на 

13-й сходинці. У цілому не див-
но, адже на змаганнях в Тайбеї зі 
скромним призовим фондом 227 
тисяч доларів, наша співвітчиз-
ниця мала перший номер посіву, 
тож, по суті, лише захищала свою 
позицію в рейтингу. 
 І, варто сказати, зробила це 
вона доволі впевнено. Хоча не-
сподівано головні проблеми на 
шляху до тріумфу в Еліни виник-
ли в чвертьфіналі, де їй протисто-
яла, загалом, найскромніша з 
опоненток — «кваліфаєр» Онс 
Жабер iз Тунісу. Прикметно, що 
саме їй українка й програла єди-
ний на турнірі сет. Решту ж мат-
чів, зокрема, й фінальний — про-
ти китаянки Пен Шуай (6:3, 6:2), 
Світоліна виграла за пришвид-
шеною програмою. Утім, як свід-
чить останній очковий перераху-
нок WTA, подібних тріумфів для 
рейтингового зростання Еліні 
буде замало. Бажання ж проби-
тися до світової «топ-10» потріб-
но підкріплювати відчутними 
здобутками на більш рейтинго-
вих турнірах. По суті, подібного 
роду «200-тисячники» Світоліна 
вже переросла. Необхідний крок 
нагору — туди, де «обертаються» 
дівчата з елітної обойми.
 А наскільки готовою до штур-
му нових висот є перша ракетка 
нашої країни, думається, пока-

жуть її поєдинки в Кубку феде-
рації, котрі наша жіноча збір-
на найближчих вихідних зіграє 
в матчі з командою Австралії. 
Після кількарічної перерви наші 
дівчата повертаються до когор-
ти найсильніших збірних світу. 
Протистояння з представницями 
Зеленого континенту стане хоро-
шим тестом не тільки для всієї 
синьо-жовтої команди, а й для її 
лідера. 
 Обоє лідерів австралійсь-
кої команди — Саманта Стосур 
(23-тя ракетка планети) і Дар’я 
Гаврилова (26-а) — тенісистки 
з серйозними амбіціями. У свої 
кращі часи 32-річна Стосур була 
четвертою ракеткою WTA, тож, 
без сумніву, буде хорошим екза-
менатором для українських майс-
тринь великої ракетки. ■

УНІВЕРСІАДА

Традиційний «дубль»
Завдяки старанням фігуристів та біатлоністів українські студенти 
здобули два «золота» на Універсіаді в Алмати

■

Найсильніша танцювальна пара України та Універсіади-2017 — 
Олександра Назарова та Максим Нікітін.
Фото з сайта ufsf.com.ua.

❙
❙
❙

ТЕНІС

Позиційний «захист» 
для прогресу
Переконливо виступивши на турнірі в Тайбеї, Еліна Світоліна 
виграла п’ятий у кар’єрі турнір WTA

■

Еліна Світоліна — переможниця «200-тисячника» в Тайбеї.
Фото з сайта www.wtatennis.com.

❙
❙

ТАБЛО

 Турнір WTA в Тайбеї (Тайвань, 
призовий фонд — 227 тисяч доларів.). 
Фінал. Світоліна (Україна, 1) — 
П. Шуай (Китай) — 6:3, 6:2. Півфінал. 
Світоліна — Мінеллі (Люксембург) — 
6:3, 6:2. Чвертьфінал. Світоліна — 
Жабер (Туніс, Q) — 6:1, 3:6, 7:6 (7:4). 
Друге коло. Світоліна — Градецька 
(Чехія) — 6:4, 7:5. Перше коло. Сві-
толіна — Родіна (Росія) — 6:3, 6:0.

■

Біатлон
 Збірна України оголосила склад на чемпіонат світу, що 9-19 лютого пройде в австрій-
ському Хохфільцені. Словенець Урош Велепець до жіночої команди включив: Юлію Джи-
му, Олену Підгрушну, Анастасію Меркушину, Ірину Варвинець та Валентину Семеренко. 
Очільник чоловічого колективу — словак Юрай Санітра — заявив Сергія Семенова, Ар-
тему Приму, Дмитра Підручного, Володимира Семакова та Олександра Жирного.

Бокс
 Свій наступний бій, який носитиме статус об’єднавчого, чемпіон світу WBO у другій 
напівлегкій вазі Василь Ломаченко проведе 8 квітня проти регулярного чемпіона світу 
за версією WBA Джейсона Соси. ■

ХРОНІКА■
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«Я довго шукав свою трембіту у горах»
Микола Василевич виконує на гуцульському інструменті навіть Гімн України
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Шихман поїхав до будинку від-
починку. Йому сподобалася молода 
жінка. Він підходить.
 — Дозвольте з вами познайо-
митися?

 — А ми з вами, Ароне Моїсейо-
вичу, знайомі. У нас дачі поруч.
 — Поверніться до мене спиною, 
будь ласка, і нагніться. Маріє Ісаків-
но, голубонько.

По горизонталі:
 1. Офіційна назва кіосків та тор-
гових точок, з якими інтенсивно бо-
реться київська влада. 5. Фаворит 
російської імператриці Анни Йоанів-
ни, герцог Курляндії і Семигалії. 8. 
Тин, паркан, сітка, частокіл, ворина. 
9. «Марширують наші добровільці 
у кривавий ... Визволяти братів-ук-
раїнців з московських кайдан». (Піс-
ня). 11. Невеличкий парк. 12. Дав-
ня назва вовняної тканини полот-
няного переплетення з камвольної 
вовни і ангорської кози, переваж-
но турецького виробництва. 13. Ос-
танній сніп на ниві, який не обмоло-
чують, а зберігають до Різдва. 14. 
Вовк-одинак, вожак вовчого пле-
мені із «Книги джунглів» Редьяр-
да Кіплінга. 17. Низький чоловічий 
голос. 19. Абхазька гостра аромат-
на пастоподібна приправа з черво-
ного перцю, часнику і  пряних трав. 
20. «... мене, ... мене, ... так лагідно, 
і не пускай. ... мене, ... мене, ... Твоя 
весна прийде нехай». («Океан Ель-
зи»). 21. Хмільний напій, який дуже 
полюбляли пірати. 23. Традиційний 
викуп за наречену у народів Сходу. 
26. Невловимий турецький шпи-
гун, герой роману Бориса Акуніна 
«Турецький гамбіт». 27. Ім’я донь-
ки новообраного президента США 
Дональда Трампа. 28. Сторона пря-
мокутного трикутника, прилегла до 
прямого кута. 29. Морська тварина, 
на якій, за уявленнями древніх, три-
мався світ. 31. Ім’я героїні гуморес-
ки Остапа Вишні «Зенітка». 32. Гу-
мова насадка на пляшку для году-
вання немовлят та дитинчат тварин. 
33. Один з міфічних братів-заснов-
ників Риму.
По вертикалі:
 1. Спеціальний матрац для за-
нять спортом. 2. Частка перед ні-
мецьким прізвищем, що вказує 
на дворянське походження. 3. Лі-
карська рослина з широким листям 

і чіпкими плодами. 4. Священна тва-
рина в Індії. 5. Місто в Іраку, голо-
вний порт країни.  6. Обласний центр. 
7. Орган в тілі людини, через який 
з організму виділяються надлишок 
води та розчинені в ній кінцеві про-
дукти обміну речовин. 10. Донька 
царя Міноса, яка закохалася в Те-
сея і допомогла йому знайти шлях 
із лабіринту Мінотавра. 12. «Ви, 
..., грайте, а ви, люди, чуйте. А ви, 
старі, йдіть додому, молоді — тан-
цюйте» (народна пісня). 15. Одна з 
іпостасей Бога в індуїзмі, найвищий 
Бог, якого зображують блакитними 
чи синіми барвами. 16. Кольорова 
смужка на штанах, початково війсь-
кового, а пізніше — спортивного та 
іншого одягу. 17. Райцентр на Він-
ниччині. 18. Річкова риба. 22. Неве-
личкі млинці, які замішують на кис-
ляку. 23. Екзотичний плід пальми, 
який містить всередині молоко. 24. 
Надзвичайно шанована в буддизмі 
квітка. 25. Знаряддя праці двірни-
ка. 26. Гармонійне поєднання кіль-
кох музичних звуків або голосів. 
29. Римський поет і философ-ма-
теріаліст, автор трактату «Про при-
роду речей». 30. Ім’я голлівудсько-
го кота, який впродовж багатьох де-
сятиріч ганяється за мишкою. 
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від 1 лютого

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -8…-13

 -3…-8

Північ -14…-19

 -10…-15

Центр -12…-17

 -8…-13

Схід -21…-26

 -12…-17

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -6…-11

 -2…-7

Ната НЕТУДИХАТА

 Кілька років тому в Одесі 
з’явився незвичний товар — кон-
серви з «Одеським повітрям». 
Товар користувався неабияким 

попитом, хоча і продавці, і покуп-
ці до такої ідеї поставилися з гу-
мором, адже «Одеське повітря» 
стало одним з атрибутів знаме-
нитої одеської «Гуморини».
 А от у Китаї на повному 

серйозі нещодавно надійшли у 
продаж пластикові банки з чис-
тим повітрям із гір Цинь Лін, 
зібраним у лісопарку Ніньдун. 
І попит на них перевершив усі 
сподівання: перші 800 семи-
літрових пляшок ціною у 20 юанів 
(близько 3 доларів) у провінції 
Шенсі були розпродані вмить. 
 У цьому нічого дивного не-
має — загазованість у китайсь-
ких містах зростає такими тем-
пами, що люди в респіраторах 
там стають звичним явищем. І 
хоч яким би дивним нам не ви-
давався б новий товар, не факт, 
що за кілька десятків років, а то 

й раніше, до нього звикнуть, як 
звикли ми до бутильованої дже-
рельної води, яка тепер є тради-
ційним товаром будь-якого су-
пермаркету. Мабуть, «чисте 
повітря з Китаю» скоро замо-
влятимуть і у нас через попу-
лярні інтернет-магазини.
 Водночас стає сумно. Сто 
років тому фантаст Олександр 
Бєляєв у романі «Продавець 
повітря» описав ситуацію, коли 
чисте повітря стає товаром. Тоді 
це видавалося фантастикою, а 
тепер... «Футурологія стає ре-
альністю», зазначають користу-
вачі соцмереж. ■

ОТАКОЇ!

Дихайте глибше!
У Китаї почали продавати чисте 
повітря з гір

■

Аліса КВАЧ

 Здавалося б, відомій авс-
тралійській співачці Кайлі 
Міноуг гріх скаржитися на 
долю. І вродлива, і популяр-
на, і від залицяльників від-
бою немає. А от в особистому 
житті — як наврочив хтось. 
 Співачка завжди мріяла 
про велике і світле кохання. 
Першим її великим захоплен-
ням став музикант рок-гурту 
INXS Майкл Хатченс, із яким 
Кайлі зустрічалася на початку 
своєї кар’єри. «Саме з ним я 
зробила вперше багато речей. 
Я ніколи не зустрічала нікого, 
схожого на нього, — це була 
велика любов і болісне роз-
ставання», — зізналася Міно-
уг в одному з інтерв’ю. Пара 
зустрічалася два роки, доки 
Майкл не попрощався з Кай-
лі по телефону, зізнавшись, 
що вибрав іншу, модель Хеле-
ну Крістенсен. Кайлі болісно 
переживала розрив, а в 1997 
році Хатченса знайшли пові-
шеним в одному з готелів Сід-
нея. 
 Після цього співачка ки-
нулася з головою в кар’єру, 

потім їй довелося пережити 
тривалу боротьбу з раком гру-
дей, унаслідок чого пережи-
ла іще одну втрату — після 
численних хіміотерапій вона 
втратила можливість мати 
власних дітей. Аж тут, після 
40 років, вона зустріла нове 
кохання — молодшого за неї 
на 19 років актора Джошуа 
Сасса. Роман між ними спа-
лахнув у 2015 році на зйом-
ках комедійного серіалу «Га-
лавант», а вже за два місяці 
актор запропонував зірці ста-
ти його дружиною. 
 Здавалося б, усе вже йшло 
до весілля, і Кайлі радо діли-
лася з усіма своїми весільни-
ми планами, зокрема, про те, 
що хоче взяти прізвище чо-
ловіка, оскільки «кращого 
сценічного імені й не приду-
маєш». І раптом, як грім се-
ред ясного неба, — звістка про 
те, що весілля скасовується і 
пара розлучається.
 За інформацією таблоїда 
The Sun, причиною стала ін-
трига Джошуа з 34-річною 
іспанською акторкою Мар-
тою Міланс, з якою актор поз-
найомився минулого року на 

ПОБИТІ ГОРЩИКИ

Завтра не настане
Кайлі Міноуг розірвала заручини 
напередодні весілля

■

знімальному майданчику серіалу «Завтра 
не настане». Дізнавшись про це, Кайлі 
влаштувала коханому грандіозний скан-
дал, а тоді вигнала його з дому. «Дякую 
всім за любов і розуміння саме зараз, коли 
я і Джош вирішили далі йти кожен влас-
ним шляхом», — написала зірка в «Інстаг-
рам».
 Тепер Кайлі буде ще важче знайти чо-
ловіка, якому вона зможе беззастережно 
довіритися. А так хочеться вірити в кохан-
ня, велике і чисте! ■

Кайлі Міноуг.❙

8 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. На дорогах 
ожеледиця. Вiтер схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -13...-
15, удень -11...-13.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних 
опадiв. Славське: вночi -6...-8, удень -1...-3. Яремче: вночi -
4...-6, удень -1...-3. Мiжгiр’я: вночi 0...-2, удень +1...+3. Рахiв: 
уночi 0...-2, удень +2...+4.

6 лютого висота снігового покриву становила: Славсь-
ке — 11 см, Плай — 35 см, Мiжгiр’я — 8 см, Рахiв — 17 
см, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — 1 см, Поже-
жевська — 49 см.
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