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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,03 грн 

1 € = 28,69 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Передплатіть «Україну молоду» на другий квартал »СТОР. 9

Через нестабільність фінансової системи українці не наважуються тримати свої заощадження на банківських депозитах, відвідуючи касові зали лише для того, щоб оплатитити рахунки. ❙

Банки на лінії «Стоп»
Стан української банківської системи блокує відновлення вітчизняної 
економіки і є суттєвою перепоною для іноземних інвесторів
стор. 6 »

Бурштин 
утікає з-під 

Палиці? 
На Волині триває 

боротьба за надра
стор. 11 »

Ультиматум 
владі

Учора в столиці 

вiдбувся «Марш 

Національної 

гідності»
стор. 4 »

Савченко 
в законі

Верховна Рада планує 

переглянути скандальний 

закон, ініційований із 

російської в’язниці
стор. 4 »

п
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«Акція загального залякування триває. Тому, продовжуючи жити в 
окупованому Криму, потрібно  бути ще більш згуртованими».

Ільмі Умеров
заступник глави Меджлісу кримськота-

тарського народу

УКРАЇНА МОЛОДА

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків 

 Скоро мине тиждень, як 
у ході конфлікту між чле-
нами громадської організа-
ції «Східний корпус» та гру-
пою з умовною назвою «ве-
терани АТО» був тяжко по-
ранений 45-річний водій. 
Але до цього часу право-
охоронці не розкрили жод-
них подро биць резонансної 
справи. Саме тому харківсь-
кі журналісти написали 
листа міністру внутрішніх 
справ Арсену Авакову, голо-
ві Національної поліції Сер-
гію Князєву, Генпрокурору 
Юрію Луценку та іншим чи-
новникам дер жавного рів-
ня, аби ті допомогли отрима-
ти більш точні дані про хід 
розслідування. «Станом на 
21 лютого, — йдеться у пос-
ланні, — коли термін виз-
начення запобіжного термі-
ну підозрюваним сплив, iз 
власних джерел нам стало 
відомо, що жоден з учасни-
ків конфлікту не затрима-
ний, а кримінальну справу 
намагаються «зам’яти».  
 Представники ЗМІ також 
повідомили, що за цей час 
змогли отримати лише кіль-
ка скупих коментарів, але й 
досі, наприклад, не знають, 
чи пред’явлені підозри учас-
никам НП. Скажімо, право-
охоронці спочатку розповсю-
дили інформацію про затри-
мання 11 осіб, потім п’яти, 
але згодом пішли чутки, що й 
ті вже на волі. Який запобіж-
ний захід визначено підоз-
рюваним і чи отримав такий 

статус бодай хтось з учасни-
ків інциденту, теж невідо-
мо. Не озвучили правоохо-
ронці  також версії причин 
конфлікту, на основі яких 
ведеться слідство. У резуль-
таті соціальними мережами 
активно поширюються різні 
припущення без жодних під-
тверджень чи спростувань.
 Спроба журналістів 
домог тися спеціального 
брифінгу теж не увінчала-
ся успіхом, тому вони ско-
ристалися моментом, аби 
оцінити роботу прес-служ-
би відомства в цілому. «Ми 
не вперше стикаємося з від-
сутністю оперативних ко-
ментарів iз боку Голов ного 
управління Національної 
поліції в Харківській облас-
ті, — йдеться у відкритому 
зверненні. —  Як правило, 
ми отримуємо вже записані 
відділом комунікації корот-
кі інтерв’ю, які часто не міс-
тять повної інформації. За 
таких обставин журналісти 
не мають змоги поставити 
питання-уточнення компе-
тентній особі. Визнаємо, що 
кожен випадок залежить від 
різних обставин. Утім тен-
денцію до записів таких ко-
ментарів вважаємо загрозли-
вою для свободи слова і про-
симо керівництво Головно-
го управління Національної 
поліції в Харківській облас-
ті сприяти в отриманні ви-
черпної інформації під час 
брифінгів і прес-конферен-
цій. Остання велика прес-
конференція керівництва 
ГУ НП у Харківській облас-
ті відбулася у 2014 році». ■

Олена КАПНІК

 Минуло три роки з моменту 
анексії Криму сусідньою держа-
вою. За цей час узаконити цей 
акт Росії так і не вдалося. Утім 
вона почуває себе там повноправ-
ним господарем. Відтак разом із 
«руським міром»  у Крим при-
йшли тоталітарні методи управ-
ління та керування державою. 
Чи не найбільше від окупаційної 
влади потерпає корінний народ 
півострова — кримські татари.  
 Обшуки та переслідування 
кримських татар не припиня-
ються з моменту окупації. Дня-
ми y Криму затримали місцево-
го активіста Марлена Мустафає-
ва і відвезли його y центр про-
тидії екстремізму. Представники 
російських правоохоронних ор-
ганів звинуватили чоловіка y 
пропаганді та публічній демонс-
трації нацистської атрибутики та 
символіки. Причиною цього став 
запис y соціальній мережі триріч-
ної давнини із зображенням сим-
воліки організації Хізбут-Тахріх. 
У Росії ця організація заборонена 

і визнана екстремістською. 
 Крім Мустафаєва, затримали 
понад десяток інших активістів, 
що прийшли захищати його дру-
жину та маленьку доньку під час 
обшуків ФСБ. Перед затриман-
ням кримських татар співробітни-
ки поліції мегафоном оголосили, 
що присутні порушують законо-
давство про проведення масових 
заходів. Серед затриманих опини-
лися Осман Аріфм, Ремзі Бекіров, 
Руслан Сулейманов, Ізетов Різа, 
Алім Карімов, Валід Абу Фарід, 
Сейран Мартузаєв та інші. 
 Заступник глави Меджлісу 
кримськотатарського народу Іль-
мі Умеров вважає, що в окупова-
ному Криму проводиться черго-
ва акція залякування тих, хто 
веде ненасильницьку боротьбу 
проти обшуків і арештів. «Акція 
загального залякування триває. 
Тому, продовжуючи жити в оку-
пованому Криму, потрібно  бути 
ще більш згуртованими. Дізна-
лися, що в когось обшук, суд, 
арешт, затримання або ще щось 
— приходьте з підтримкою... Не-
насильницька боротьба крим-

ськотатарського народу за свої 
права триває у нових реаліях — 
в умовах окупації і повного пра-
вового беззаконня», — коментує 
Умеров. 
 А сьогодні, у день 99-ї річниці 
вбивства більшовиками першо-
го муфтія Криму, глави Курул-
таю і Кримської Народної Рес-
публіки Номана Челебіджиха-
на, відбудеться телемарафон на 
каналі АТR та спортивний тур-
нір iз національної боротьби ку-
реш (боротьба на поясах) за учас-
тю спортсменів iз Криму. До сло-
ва, до анексії півострова в Севас-
тополі, біля будівлі колишньої 
в’язниці, де російські матроси 
вбили Челебіджихана, кримські 
татари щороку проводили акції 
пам’яті свого національного ге-
роя.
 У неділю в Києві відбудеть-
ся марш Солідарності з українсь-
ким Кримом. Марш присвяче-
ний подіям трирічної давнини. 
Як відомо, 26 лютого 2014-го у 
Криму відбувся багатотисячний 
мітинг біля стін Верховної Ради 
АРК, в якому брали участь про-
українські активісти, які висту-
пали за цілісність України. Цьо-
го дня Верховна Рада АРК так і 
не змогла прийняти рішення про 
статус «російського Криму». На-
ступного дня російські військові 
захопили всі будівлі органів вла-
ди у Криму, піднявши над ними 
російські прапори. 26 лютого 
проголошено в Україні Днем опо-
ру окупації Криму. ■

ОТАКОЇ!

Хто боїться 
Фiрташа?
Небо вiдкрите не для всiх

■

Інф. «УМ»

 «Украерорух» i СБУ за-
крили повiтряний простiр 
України для приватних лi-
такiв, щоб не допустити по-
вернення Дмитра Фiрташа. 
Про це вчора на брифiнгу у 
Верховнiй Радi заявив нар-
деп Микола Скорик.
 «Ми пов’язуємо це рi-
шення з можливiстю по-
вернення в Україну вiдо-
мого пiдприємця Дмитра 
Фiрташа. Така ситуацiя 
вже була в 2015 роцi, коли 
Фiрташ збирався прилетi-
ти на з’їзд Федерацiї робо-

тодавцiв України».
 Як уже повiдомлялося, 
21 лютого Вищий земель-
ний суд Вiдня закiнчив роз-
гляд апеляцiї австрiйської 
прокуратури на рiшення про 
вiдмову в екстрадицiї Фiрта-
ша до США за запитом ФБР, 
задовольнивши скаргу сто-
рони обвинувачення.
 До речi, в оточеннi бiз-
несмена впевненi, що Фiр-
таш не буде екстрадийова-
ний до США. «Захист знай-
шов формулу апеляцiї в 
Австрiї на останнє рiшення 
суду», — сказав представ-
ник бiзнесмена. ■

РЕЗОНАНС

Стрілянина 
під грифом 
«секретно»
Журналісти вимагають від 
правоохоронців надати інформацію 
про  збройний конфлікт камуфляжників

■

«КРИМНАШ»

Облави агресора
У  Києві відбудеться марш Солідарності 
з українським Кримом

■

Іван БОЙКО

 Окупанти вкотре намагали-
ся зламати українську оборо-
ну в районі Авдіївки, втім зно-
ву «спіймали облизня» і добряче 
отримали по зубах від бійців 72-ї 
бригади ЗСУ, яку ворог називає 
«чорною».
 Активізацію ворога на цій ді-
лянці фронту констатують у шта-
бі АТО і додають, що найзапек-
ліші бої відбулися на околицях 
Авдіївки, зокрема в Кам’янці.  
 «Ворог активізувався на цій 
ділянці фронту після обіду у вів-
торок і з перервами проводив ак-
тивні обстріли тамтешніх пози-
цій до пізнього вечора. На цих 
рубежах за добу бандформування 
випустили понад 150 мінометних 
мін, більше 65 разів відкривали 
вогонь iз танків та широко засто-
совували легке озброєння, включ-
но зі снайперською зброєю. Поп-
ри намагання противника злама-
ти українську оборону, наші за-
хисники надійно закріпилися на 
своїх позиціях i відкривають во-
гонь у відповідь на найдошкуль-
нішi ворожі провокації», — за-
значив речник Міноборони Олек-
сандр Мотузяник.
 На інших ділянках фронту 
поблизу окупованого Донецька 
— на Світлодарській дузі, у Зай-
цевому і в районі Донецького ле-
товища — бойовики, в основно-
му, відкривали вогонь iз вели-
кокаліберних кулеметів i грана-
тометів різних систем, а також 
періодично використовували мі-
номети. Кожен з обстрілів тривав 
не більше 30 хвилин. 

 За минулу добу жоден захис-
ник України не загинув, але саме 
під час обстрілу Донецького аеро-
порту було поранено одного воїна. 
 На маріупольському напрям-
ку ворог гатив iз мінометів по по-
зиціяз ЗСУ в районі  Водяного та 
Широкиного. Тоді як на лугансь-
кому напрямку основні бойові дії 
і мінометні обстріли відбулися в 
Попаснянському районі.
 За даними керівника групи 
«Інформаційний спротив» депу-
тата Дмитра Тимчука, одразу на 
кількох ділянках лінії фронту на 
донецькому напрямку помічено 
появу розвідпідрозділів (до 20-
25 осіб) спецпризначенців росій-
ського ГРУ. Ці підрозділи «роз-
бивають» на групи по 5-6 чоловік 
задля диверсій. 
 «Чудово екіпіровані, дис-
ципліновані, на передовій «пра-
цюють» наїздами, всі переміщен-
ня — в обстановці максимально 
можливої утаємниченості (при-

ховують обличчя, жодних від-
знак, один одного називають ви-
нятково позивними, а то й номе-
рами», — стверджує Тимчук.
 За його даними, в район ви-
конання завдань на передовій 
російські розвідники  прибува-
ють власним автотранспортом, 
iз «місцевим» командуванням і 
бойовиками спілкуються тiльки 
за службової необхідності, про-
являють винятковий інтерес до 
способів інфільтрації в найбли-
жчі тактичні тили українських 
військ (дуже ретельно й потай-
ки вивчають передній край на 
цілій низці дільниць), викорис-
товують для ведення розвідки 
найширший арсенал технічних 
засобів.
 За низкою ознак і розвідда-
них, ці «відряджені» на Донбас 
окупанти готують «гучні» ди-
версії й навіть планують «полю-
вання» на окремих військових 
начальників сил АТО. ■

НА ФРОНТІ

Ворог готується до «полювання»
На Донбасі помічено підрозділи високопрофесійних і засекречених 
спецпризначенців російського ГРУ 

■

Російські спецпризначенці ГРУ приховують обличчя і не мають відзнак.❙
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Олена КАПНІК

 Ще y грудні минуло-
го року депутат Муста-
фа Найєм підготував за-
пит про кримінальне пра-
вопорушення проти двох 
членів Державного бюро 
розслідувань. Активісти 
вимагали звільнити Івана 
Стойка та Владислава Бу-
харєва, які не мають вищої 
юридичної освіти. A це су-
перечить закону. Крім 
того, пропонували замі-
нити цих людей на пред-
ставників громадянсько-
го суспільства, яке досі 
не представлене в комісії. 
Саме тому «комісія стала 
місцем політичних домо-
вленостей, у рамках яких 
ДБР повинен відійти під 
кураторство команди Пре-
зидента», заявив депутат. 
 Оскільки на скарги 
Найєма не відреагували 
ні в уряді, ні в Генераль-
ній прокуратурі, після 
двох повторних звернень 
до ГПУ і двох відмов депу-
тат пішов до суду. Днями 
Печерський районний суд 
Києва задовольнив скаргу 
народного депутата Мус-
тафи Найєма про бездіяль-
ність Генпрокуратури. 
 За словами депутата, 
при формуванні комісії, 
яка повинна обрати гла-
ву ДБР, було порушено за-

кон, але Генпрокуратура це 
ігнорувала. «Підконтроль-
на Президенту Генпрокура-
тура не бачила порушень у 
тому, що склад комісії з об-
рання керівництва ДБР 
не відповідає вимогам за-
кону. При цьому десять iз 
дев’ятнадцяти кандидатів, 
які пройшли на наступний 
етап конкурсу, — це спів-
робітники органів прези-
дентської вертикалі: ГПУ, 
ДФС і СБУ. Цих кандидатів 
не мали права ні висувати, 
ні вносити, ні допускати до 
роботи в комісії. А ті, хто це 
зробили, очевидно, вчини-
ли правопорушення, яким 
має бути дана оцінка», — 
заявив Найєм. 
 Держбюро розсліду вань 
має повноцінно запрацю-
вати в листопаді 2017 року. 
Ідеологія відомства поля-
гає в тому, що воно розслі-
дуватиме кримінальні про-
вадження, y яких  фігуру-
ють правоохоронці, судді й 
найвищі службовці.
 Крім цього, орган може 
ініціювати розслідуван-
ня корупційних діянь що-
до керівника НАБУ, САП, 
переважної більшості керів-
ного та особового складу 
правоохоронних органів, 
податківців, митників. ДБР 
остаточно перебере на себе 
функцію досудового слід-
ства від прокуратури. ■

Людмила СТРИГУН

 Працівники СБУ спільно з 
Держслужбою фінансового моні-
торингу, прокуратурою, фіскаль-
ною службою та поліцією припи-
нили діяльність конвертаційно-
го центру, який виводив «у тінь» 
кошти, у тому числі й державних 
підприємств. Про це повідомляє 
прес-служба СБУ.
 «Правоохоронці встанови-
ли, що «конверт» обслуговував 
декілька десятків підприємств 
з Києва та Черкаської області. 
Через фіктивні безтоварні опе-
рації ділки впродовж 2016 року 
перевели в готівку понад 600 
мільйонів гривень», — розпові-
дають правоохоронці. 
 Обшуки у фігурантів цієї 
справи пройшли в головному 
офісі «конверта» у Києві та в 
одного з його учасників у Черка-
сах. Там, а ще за місцем прожи-
вання, в автомобілях ділків, опе-

ративники спецслужби виявили 
банківські картки, чекові книжки, 
ноутбуки з програмою «клієнт-
банк», флеш-накопичувачі, мо-
більні телефони з перепискою, 
блокноти із записами та печат-
ки суб’єктів господарської діяль-
ності, які підтверджують прове-
дення нелегальних оборудок. 
 «Співробітники спецслуж-
би також вилучили майже пів-
мільйона гривень готівкою. На-
разі заблоковано видаткові опе-
рації на суму понад п’ятсот ти-
сяч гривень фірмам, задіяним 
у діяльності конвертцентру», — 
наголошують працівники СБУ. 
 За їхніми словами, вирішують 
питання щодо накладення арешту 
на рахунки, відкриті в одній із бан-
ківських установ iз російським ка-
піталом. Відкрито кримінальне 
провадження за ч. 5 ст. 191 Кримі-
нального кодексу України. Трива-
ють невідкладні оперативно-слід-
чі дії. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Конотопі 71-річну жінку 
обібрали шахраї: забрали майже   
30 тисяч гривень. «Назвавшись 
представниками відомого супер-
маркету,  аферисти під приводом 
розіграшу побутової техніки вима-
нили у конотопчанки всі її заоща-
дження. Жінка навіть не здогадува-
лась, що подібна участь у «безкош-
товній лотереї» може коштувати їй 
майже 30 тисяч гривень», — пові-
домили «Україні молодій» у прес-
службі сумської обласної поліції.
 Постраждала, розповідають сум-
ські правоохоронці, поверталася до-
дому,  коли до неї підійшла невідо-
ма жінка та запропонувала взяти 
участь в лотереї, де розігрується по-
бутова техніка. За кілька хвилин до 
розмови приєднався ще й чоловік, 
який назвався представником су-
пермаркету та запитав, чи купує 
вона продукти харчування або ж 
інші товари в цьому магазині. Коли 
жінка відповіла ствердно, незнайо-
мець комусь зателефонував на мо-
більний, після чого повідомив, що 
вона виграла мікрохвильову піч. І 
запропонував «спіймати» машину 
та хутко їхати по товар.
 «Зрадівши такому виграшу, 
жінка без вагань сіла у незнайому 
автівку. А так звані представник 
магазину та представниця ком-
панії озвучили старенькій єдину 
умову по вказаній лотереї — засвід-
чити свою платоспроможність», — 
говорять у сумській поліції.
 І додають, оскільки бабуся не 
мала з собою необхідної суми кош-

тів, то домовилася зі своїми новими 
знайомими про те, щоб дорогою по 
«приз» заїхати до будинку, де вона 
мешкає. Вдома пенсіонерка показа-
ла свої заощадження — 20 тисяч гри-
вень, 100 доларів США та 200 євро. 
Перерахувавши купюри, працівни-
ця організаторів лотереї поклала їх 
до конверта, запакувала його та від-
дала бабусі у руки. Старенька уваж-
но слідкувала за діями незнайомки, 
тож коли їй здалося, що конверти 
підмінили, почала вимагати повер-
нути свої гроші назад. На що зло-
вмисниця дістала з кишені ще один 
такий конверт і кинула його потер-
пілій, після чого втекла.
 Шокована конотопчанка хутко 
відкрила обидва конверти. Але за-
мість усіх своїх заощаджень поба-
чила  звичайні газетні згортки. Зро-
зумівши, як її обвели навколо паль-
ця, жінка й подзвонила у поліцію.
 Аферистів тепер шукають. У 
сумській поліції кажуть, що дії 
зловмисників поки що кваліфі-
кували за ознаками ч. 1 ст. 185 
Кримінального кодексу України 
(крадіжка). У ході досудового роз-

слідування співробітники поліції 
проводять  оперативно-розшукові 
заходи зi збору доказів, необхідних 
для перекваліфікації даного злочи-
ну за ст. 190 Кримінального кодек-
су України (шахрайство), а також 
встановлення і затримання осіб, 
причетних до скоєння цього кримі-
нального правопорушення. 
 Водночас поліція вкотре закли-
кає українців не вестися на подібні 
«розводи», не довіряти незнайом-
цям, які представляються праців-
никами торговельних фірм та про-
понують взяти участь у безплат-
ному розіграші призів. Адже така 
«безпрограшна лотерея» може 
обернутися для довірливих людей 
втратою усіх їхнiх заощаджень.
 До речі,  останнім часом шахраї 
«розперезалися» і на Черкащині. 
Вони дзвонять людям і кажуть, 
що їхній син, брат, сват потрапив 
у поліцію і, аби їх визволити, пот-
рiбнi гроші. Дійшло до курйозу: 
днями вони подзвонили матері на-
чальника Тальнівського райвідді-
лу поліції Ігоря Голоти і сказали, 
що її син потрапив до поліції... ■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 На засіданні третього туру кон-
курсного відбору серед літератур-
но-мистецьких творів, висунутих 
на здобуття Шевченківської премії 
2017 року, таємно проголосували і 
після підрахунку голосів оголоси-
ли свій вердикт переможців. Усьо-
го цьогоріч претендували отрима-
ти Національну Шевченківську 
премію 46 робіт, а до третього туру 
були допущені 13 — у чотирьох но-
мінаціях. 
 Нагадаємо, майже рік роботу  ко-
мітету очолює письменник, публі-
цист, екс-дипломат Юрій Щербак. 
Офіційно з’явилися кваліфіковані 
експерти у кожній номінації, які 
не лише розглядали і рекомендува-
ли членам комітету кандидатури на 

здобуття Національної премії, а й 
отримали право самостійно висува-
ти претендентів на найвищу держав-
ну відзнаку у гуманітарній сфері. 
 За результатами голосування, от-
римає Національну премію України 
імені Тараса Шевченка поет та вида-
вець Іван Малкович за книгу вибра-
них творів «Подорожник із новими 
віршами». Художній скульптурний 
проект «Лінія» Миколи Малишка пе-
реміг у категорії «Візуальні мистец-
тва». Львівська композиторка Бог-
дана Фроляк отримає премію за такі 
твори: симфонія-реквієм «Праведна 
душа ...», хорова кантата «Колір», 
музичний твір «Насниться сон мені». 
Анімаційний серіал «Моя країна — 
Україна» Степана Коваля вiдзначи-
ли у категорії «Кіномистецтво». Пе-
реможців у театральному жанрі ко-

місія не визначала.
 Журналістка і письменниця На-
талія Дзюбенко-Мейс у соціальній 
мережі написала: «Нічого не маю 
проти Івана Малковича. Він великий 
трудяга на видавничій ниві. Я щиро 
вітаю Івана з Премією. Щодо поезій 
його — я не є її фанатом, втім розум-
ним головам Шевченківського комі-
тету видніше. Гірко, образливо, що 
знову цю престижну премію вкотре 
не отримав Андрій Содомора, ліпше 
би його взагалі не номінували, аніж 
знову відхилити кандидатуру цьо-
го видатного українського перекла-
дача Менандра, Арістофана, Софок-
ла, Есхіла, Евріпіда, творів Горація, 
Овідія, Лукреція, Сенеки, римсь-
ких елегійних поетів; автора прозо-
вих творів «Жива античність», «На-
одинці зі словом», «Під чужою тін-
ню», «Сивий вітер», «Лініями долі», 
«Студії одного вірша»; поетичної 
збірки «Наодинці зі Львовом».Та 
ще Василь Портяк. З його глибокою, 
неймовірною прозою. Звісно, премія 
одна, а кандидатур чимало». 
 Указ про нагородження має під-
писати Президент України, після 
чого лауреати премії отримають ви-
нагороду в розмірі 240 тисяч гри-
вень. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах днями відкрили 
новий сервісний центр МВС. Він 
прийшов на заміну колишньому 
МРЕВ. Наразі тут працюють 12 
спецiалiстiв. Новий черкаський 
сервісний центр в Україні 15-й 
за лiком, у якому людину обслу-
говують за принципом «єдиного 
вікна». Він оснащений усіма су-
часними технологіями, обладна-
ний камерами спостереження. 
 «Незалежно від місця реєст-

рації тут можна швидко та комфор-
тно замінити та отримати посвід-
чення водія, зареєструвати й пере-
реєструвати авто, отримати довід-
ку про відсутність судимості, а 
також інші послуги сервісних цен-
трів МВС», — розповідає «УМ» 
Дмитро Грищенко, прес-секретар 
черкаської обласної поліції. У цен-
трі запроваджено найсучаснішу 
систему інформаційних техноло-
гій та комунікативного обладнан-
ня, працює електронна черга, пе-
редбачено зручності для людей з 

особливими потребами — є кноп-
ка виклику адміністратора та обла-
штовані пандуси.
 «Вважаю відкриття такого 
центру в Черкасах спільною пе-
ремогою МВС і черкаської грома-
ди. Оскільки основними одержу-
вачами послуг будуть саме жителі 
Черкас, з міського бюджету на 
відкриття центру було виділено 3 

мільйони 366 тисяч гривень», — 
говорить черкаський міський го-
лова Анатолій Бондаренко. І за-
певняє, що з настанням тепла до 
нового центру зроблять дорогу та 
вуличне освітлення.
 До речі, оригінальне гра-
фічне зображення у черкасько-
му сервісному центрі створила 
художниця Марія Гаврилюк. ■

НЕ ДУРІТЬ!

Тест на 
доброчесність
Суд зобов’язав Генпрокуратуру 
розслідувати порушення при 
обранні керівництва Державного 
бюро розслідувань

■

КРИМІНАЛ

Із «тіні» 
вивели гривні
У столиці та Черкасах через 
конвертаційний центр перевели 
у готівку 600 млн. грн.

■

ШАХРАЙСТВО

Програшна лотерея
Видурили у пенсіонерки  30 тисяч гривень, 
«розвести» хотіли і матір начальника 
райвідділу поліції

■

ПРЕМІАЛЬНІ

Античність не перемогла
Іван Малкович і Степан Коваль стали 
лауреатами Шевченківської премії

■

ПОСЛУГИ

Єдине вікно №15
Новий сервісний центр МВС 
і працює по-новому

■

Фото надане сервісним центром. ❙
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Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Відома льотчиця і депутатка від 
«Батьківщини» Надія Савченко 
знову потрапляє під пильну 
увагу преси. Одним із перших 
пунктів сьогоднішнього поряд-
ку денного сесії парламенту 
стоїть перегляд її найпершого 
законопроекту, ініційовано-
го ще у листопаді 2015 року, 
коли сама Надія перебувала в 
російській в’язниці. Тоді цей 
закон трактували як вершину 
гуманізму і механізм приско-
рення слідчих дій (мовляв, при-
пиниться практика затягування 
слідчих дій, коли підозрюваних 
роками тримали в СІЗО без 
передачі справи до суду). Втім 
після повернення льотчиці 
додому і її подальших неод-
нозначних кроків ставлення до 
нардепа змінилося від ейфорії 
до обструкціонізму. Зокрема, 
виплив і «закон Савченко», на 
який почали списувати всі біди 
правоохоронної системи та по-
гіршення криміногенної ситуа-
ції. Зрештою, почали говори-
ти, що закон потрібно якщо не 

скасовувати зовсім, то серйоз-
но змінювати. «УМ» вирішила 
розібратися в ситуації.

За що голосували? 
 Проект Закону «Про внесення зміни 
до Кримінального кодексу України щодо 
вдосконалення порядку зарахування су-
дом строку попереднього ув’язнення в 
строк покарання», названий пізніше «за-
коном Савченко», було проголосовано 26 
листопада 2015 року. Парламент тоді про-
явив дивовижну одностайність — зелену 
кнопку натиснули 255 народних депутатів, 
64 не голосували. Крім Надії Савченко, ав-
торами законопроекту значилися нарде-
пи від «Батьківщини» Андрій Кожем’якін, 
Іван Крулько, від БПП — Микола Пала-
марчук, від «Народного фронту» — Ле-
онід Ємець та позафракційний Олег Осу-
ховський. 22 грудня його підписав Прези-
дент України Петро Порошенко, а 24 груд-
ня закон набув чинності.
 Прийнятим законом було змінено ч. 5 ст. 
72 Кримінального кодексу України. Якщо ко-
ротко, то суть змін полягала в тому, що один 
день попереднього ув’язнення при визначен-
ні міри покарання рахували за два дні позбав-
лення волі. Причому дія цих норм поширюва-
лася не тільки на тих, хто входив у конфлікт 
із законом після вступу його в дію, а й на тих, 

які ще не повністю відбули покарання.
 Ось тут і виявилися ті деталі, в яких 
заховався нечистий. Бо значна части-
на засуджених за тяжкі злочини, слідс-
тво щодо яких тривало не один місяць, от-
римали несподівану можливість вийти на 
волю раніше. Серед таких виявилося і чи-
мало одіозних особистостей. Зокрема, в 
січні 2016-го з в’язниці вийшов екс-голова 
Львівського апеляційного адмінсуду, «ко-
лядник» Ігор Зварич, якого в 2011 р. було 
засуджено до 10 років позбавлення волі з 
конфіскацією майна. У квітні — колишній 
депутат Верховної Ради Віктор Лозінсь-
кий, засу джений за вбивство жителя Го-
лованівського району Кіровоградської об-
ласті Валерія Олійника. У червні звільнили 
з-під варти Андрія Слюсарчука, відомого 
як «Доктор Пі» — його справу відправили 
на дорозслідування, а самого Слюсарчука 
відпустили під особисте зобов’язання. 
 Правоохоронці зазначають, що дія цьо-
го закону практично не вплинула на заван-
таженість СІЗО. Більше того — й адвока-
ти, і підозрювані стали свідомо затягувати 
розгляд справи, щоб потім «скостити» тер-
мін. Зате місця відбування покарань дещо 
звільнилися. «До чого призвів цей закон? 
Ми почали зараховувати тим, хто сидить у 
СІЗО, це, як правило, за тяжкі злочини — 
вбивства, пограбування, рік за півроку. Під-
сумок: вийшли одіозні корупціонери, одіоз-
ні шахраї», — обурювався в ефірі 112-го 
каналу ще в січні радник міністра внутріш-
ніх справ Антон Геращенко, який свого часу 
сам голосував за цей закон.

Що робити?
 Наразі у Верховній Раді зареєстрова-
но три законопроекти. Перший, за ініціати-
ви Кабміну, пропонує вираховувати пока-
рання за формулою «день за два» лише 
за правопорушення невеликої та серед ньої 
тяжкості, а до рецидивістів і тих, хто вчи-

нив серйозні злочини, підходити «з усією 
суворістю закону». Законопроект екс-опо-
блоківця Євгена Мураєва також не перед-
бачає жодних поблажок для важких зло-
чинів, а для середніх і невеликих пропо-
нується положення, згідно з яким «суд, 
враховуючи попереднє ув’язнення, може 
пом’якшити покарання або повністю звіль-
нити засудженого від його відбування». 
 Ініціатором третього законопроекту 
виступила сама Надія Савченко разом iз 
депутатами Віталієм Купрієм, Єгором Со-
болєвим, Андрієм Денисенком, Дмитром 
Ліньком, Юрієм Бубликом та іншими. Цей 
законопроект передбачає, що «правило 
співвідношення видів покарань не поши-
рюється на перші чотири місяці поперед-
нього ув’язнення засуджених або осіб, котрі 
підозрюються у вчиненні злочинів середньої 
або невеликої тяжкості, на перші шість міся-
ців попереднього ув’язнення засуджених або 
осіб, котрі підозрюються у вчиненні тяжких 
або особливо тяжких злочинів, та осіб, які 
повторно скоїли злочин». Сама Надія Сав-
ченко переконана, що її закон є корисним, 
і готова всіляко відстоювати його. «Я про-
ти того, щоб змінювати цей закон, я буду по-
яснювати, що в ньому дозволено змінити, а 
що не дозволено... Я буду захищати цей за-
кон, тому що він як аксіома, він ідеально пра-
вильний, він на захисті людини», — заявля-
ла Савченко у вересні минулого року.
 Водночас юристи, які детально про-
аналізували цей закон, переконані, що най-
кращий вихід із ситуації — взагалі скасу-
вати його і повернутися до того, як усе було 
раніше.
 «Парламентарії не розуміють простої 
логіки: не можна застосовувати до одно-
го положення різні критерії підходу. Я би 
в цій ситуації повернувся до старої норми, 
без будь-яких пільг. А проблеми, як стиму-
лювати слідчі органи швидше розслідувати 
справи, потрібно вирішувати іншим спосо-

бом», — переконаний експерт центру полі-
тико-правових реформ Микола Хавронюк. 

А чи в Савченко справа?
 У всій цій історії впадає в око одна 
деталь. Найбільше з приводу «зако-
ну Савченко» б’є на сполох міністр внут-
рішніх справ Арсен Аваков. «За даними 
Національної поліції, тільки цього року 
вже звільнено майже 9 тисяч засудже-
них. Кожен десятий повторно здійснив 
важкі чи особливо важкі злочини: зу-
мисні вбивства, грабунки і розбійні напа-
ди. А найближчим часом під дію закону 
підпадають іще 34 тисячі засуджених», 
— заявив міністр, додавши, що найбли-
жчі рік-півтора ми будемо мати серйоз-
ний сплеск злочинності. Як приклад, на-
водиться історія, яка сталася в Ладижині, 
коли маніяк, який відсидів 8 із 10 років за 
зґвалтування і вбивство, після виходу на 
свободу за «законом Савченко» за кілька 
тижнів після звільнення за одну ніч здій-
снив зґвалтування і вбивство ще двох жі-
нок. Щоправда, при цьому лишається від-
критим питання: чи справді тут винен за-
кон і чи змінилася б його поведінка, якби 
згаданий манiяк відсидів додаткові два 
роки?
 Сама Надія Савченко теж переконана, 
що в усій цій інформаційній хвилі проти її 
закону більше політики, ніж правових мо-
ментів. «Є статистика, аналітика, де зро-
зуміло, що виходять iз різних причин. Тобто 
за амністією і в інші роки, коли не було «за-
кону Савченко», виходило набагато більше 
злочинців. Чому вони зайнялися «законом 
Савченко»? Тому що впав рівень життя лю-
дей, а це — саме проблема уряду», — пе-
реконана вона.
 Зрозуміло одне: і пенітенціарна, і пра-
воохоронна системи в Україні потребують 
кардинальних змін. І одним законом, на 
жаль, справи не вирішити. ■

Петро НЕСТЕРЕНКО

 Після закінчення засідан-
ня фракції Олег Ляшко заявив 
журналістам, що народного де-
путата Андрія Артеменка, який 
запропонував план здачі Криму, 
виключили з фракції Радикаль-
ної партії та вимагатимуть від 
нього складання мандата. «Він 
позиціонує себе як відповідаль-
ний політик, «миротворець» 
тому ми пропонуємо йому вчи-
нити по совісті і відмовитись від 
мандата. Я чекаю від нього цьо-
го рішення. Він нам сказав, що 
хоче порадитись із дружиною, 
колегами. Із совістю треба ра-
дитись, а не з дружиною!» — за-
значив нардеп. Ляшко запев-
нив, що позиція Артеменка ка-
тегорично суперечить позиції 
Радикальної партії. «Будь-які 
заяви про легалізацію анексії 
Криму та зняття санкцій зара-
ди «миру» — неприйнятні  для 
нас. Хай ті, хто пропонують зда-
ти в оренду Крим, свою кварти-
ру грабіжникам здають. А ми 
повинні докласти всіх зусиль, 
щоб повернути Крим політико-
дипломатичним шляхом. Зок-
рема, вимагаючи від держав-
підписантів Будапештського 
меморандуму виконання своїх 
зобов’язань. А будь-які «миро-
творчі» ідеї Пінчука та інших — 
це реалізація плану Кремля і до-
рога до поразки», — підкреслив 
нардеп.
 Політик зазначив, що 
нинішня ситуація — це черго-
вий спосіб дискредитувати Ра-

дикальну партію. «За справа-
ми судіть! Ми послідовно від-
стоюємо у парламенті інтере-
си України і ніколи члени моєї 
команди не торгуватимуть Ук-
раїною», — підсумував Ляшко. 
Нардеп наголосив, що жоден із 
депутатів його фракції не брав 
участі в розробці плану Арте-
менка, і повідомив, що дізнав-
ся про його існування із засобів 
масової інформації. Підсумо-
вуючи, лідер Радикальної пар-
тії заявив, що діяльність Арте-
менка має бути предметом роз-
слідування правоохоронців, 
бо має ознаки зазіхання на те-
риторіальну цілісність Украї-
ни. Він додав, що проводитиме 
і власне розслідування.  «Я за-
раз глибоко копаю, хто за цим 
стоїть. У мене є питання до мого 
колеги Валентина Наливайчен-
ка, адже Артеменко сказав в 
інтерв’ю, що повністю коорди-
нує із ним свої дії. А про спів-
працю із Наливайченком рані-
ше заявила Тимошенко, тож 
можна підозрювати, що це і є 
той «мирний план», який вона 
сама хотіла презентувати Трам-
пу, поки бігала там біля туа-
летів. Безумовно, участь у цьо-
му брали і ФСБ-шні структури. 
Тож я з’ясую, хто привіз цього 
«троянського коня» з Москви в 
Україну», — підсумував Ляш-
ко. 
 Пізніше  Генеральна проку-
ратура відкрила провадження 
щодо народного депутата Ан-
дрія Артеменка про державну 
зраду. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Зранку 22 лютого на май-
дані Незалежності та на ву-
лицi Інститутській було люд-
но — з усієї України до столи-
ці з’їхалися небайдужі, аби 
взяти участь у «Марші Націо-
нальної гідності», зібралися у 
день третьої річниці втечі екс-
Президента Віктора Янукови-
ча з Києва. Учасників маршу 
було понад 10 тисяч — більше 
половини з них учасники бой-
ових дій, представники «Пра-
вого сектору» та «Свободи», 
а також велика кількість мо-
лоді з «Національного корпу-
су» («Азов»).
 Колонами націоналісти 
пройшли по Інститутській i зу-
пинилися біля стін парламен-
ту, де вiдбувся мітинг. Висту-
пили Олег Тягнибок («Сво-
бода»), Андрій Білецький 
(«Азов») та Андрій Тарасенко 
(«Правий сектор»).
 Владі висунуто кілька 
вимог: припинити тарифний 
«геноцид», не приватизовува-
ти стратегічні та прибуткові 
підприємства, не скасовува-
ти мораторій на торгівлю ук-
раїнською землею та зупинити 
торгівлю з окупованими тери-
торіями.
 Та найрезонанснішою була 
промова нардепа Андрія Бі-
лецького, який одразу після 
мітингу від імені українських 
націоналістів iз трибуни пар-
ламенту, заявив, що вони ви-
магають негайно розірвати 
дипломатичні зв’язки з РФ та 
запровадити дієвий механізм 
імпічменту Президента: «Ми, 
українські націоналісти, єд-
наємо зусилля для того, щоб 
протистояти озброєному оку-
панту на сході та фінансовому 
диктату iз Заходу, але голов не 
— для того, щоб знищити цю 
владу, яка, за помилкою, на-
зивається українською». За 
словами Бiлецького, Прези-
дент, уряд і більшість парла-
менту «приватизували і роз-

продають» Україну. Вiн та-
кож звинуватив владу в надви-
соких комунальних тарифах, 
безробітті та здачі українських 
територій Росії. Гнівно заува-
жив, що «купка мільйонерів і 
мільярдерів фактично узурпу-
вала всю владу в країні».
 Депутат також озвучив ви-
могу нового політичного курсу 
для країни, який буде спирати-
ся на пріоритет національних 
інтересів.
 А наостанок провiдник «На-
цiонального корпусу» фактич-
но висунув ультиматум владі, 
наголосивши: «Ми, українсь-
кі націоналісти, об’єднані 

й рішучі, як ніколи. І я вам 
обіцяю, що якщо ви не нава-
житесь це виконати (вимоги 
націоналістів. — Ред.), у нас 
вистачить сміливості, сили і 
рішучості саморозпустити цю 
Верховну Раду. Повірте, ми 
це зробимо. Ми зібралися для 
того, щоб почати боротьбу за 
владу, за те, щоб вона була не 
крадійська, а українська».
 Правопорядок заходу забез-
печували, за словами радника 
міністра внутрішніх справ Зо-
ряна Шкіряка, біля 6 тисяч си-
ловиків. Їх автобуси та автоза-
ки стояли поблизу Маріїнсько-
го палацу. ■

ПАРЛАМЕНТ

Савченко в законі
Верховна Рада планує переглянути 
скандальний закон, ініційований 
із російської в’язниці

■

РЕЗОНАНС

Управа на 
«троянського коня»
Радикальна партія виключила Артеменка 
з фракції

■ АКЦІЇ

Ультиматум владі
Учора в столиці вiдбувся «Марш 
Національної гідності»

■

Зі сцени поблизу парламенту організатори маршу висунули радикальні 
вимоги чинній владі.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙
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ОГОЛОШЕННЯ

 Втрачений студентський 
квиток, виданий Національним 
технічним університетом Украї-
ни «Київський політехнічний 
ін ститут ім. І. Сікорського» на 
ім’я Миронець Марини Володи-
мирівни, вважати недійсним.

■

Права людини відкотилися 
в 30-ті роки
 Міжнародна правозахисна організа-
ція «Міжнародна амністія» («МІ») у до-
повіді про ситуацію з правами людини у 
світі у 2016-17 роках відзначає зростан-
ня у політиці — як на міжнародному, так і 
національних рівнях — риторики «страху 
і відрази». «Починаємо 2017 рік у вкрай 
нестабільному світі, повному тривоги і не-
впевненості у майбутньому», — йдеться у 
вступному слові до доповіді генерального 
секретаря «МІ» Саліла Шетті. 2016-й став 
роком, коли цинічне використання ритори-
ки «ми і вони», мови звинувачень, нена-
висті і страху, в усьому світі досягло безп-
рецедентного з 1930-х років рівня, заявив 
генсек «МІ». За його словами, у 2016 році 
держави і збройні угруповання «здійсню-
вали численні порушення прав людини, і 
для мільйонів людей цей рік став роком 
постійних страждань». У доповіді органі-
зація проаналізувала ситуацію у 159 краї-
нах світу. Й у всіх зафіксували серйозні 
порушення прав людини. У доповіді йдеть-
ся, що українська влада так і не змогла 
притягти до суду правоохоронців, відпові-
дальних за застосування сили під час про-
тестів на Майдані взимку 2013-14 років. 
«МІ» зазначає, що ГПУ, навпаки, скоро-
тила штат і повноваження департамен-
ту зі спеціальних розслідувань і зосере-
дила слідство на діяльності лише одного 
екс-Президента Віктора Януковича. А поп-
ри створення у лютому минулого року Де-
ржавного бюро розслідувань, що має роз-
слідувати злочини поліцейських і військо-
вих, бюро досі не запрацювало — йому ще 
навіть не призначили керівника.

Санкції будуть, поки РФ 
не поверне Крим
 Сполучені Штати Америки здійснюва-
тимуть і надалі спільну з Європейським Со-
юзом політику обмежувальних заходів про-
ти Російської Федерації через події в Ук-
раїні. Про це у вівторок, 21 лютого, заяви-
ла постійна представниця США при ООН 
Ніккі Хейлі під час засідання Ради Безпе-
ки ООН, присвяченого конфліктам в Європі. 
Запроваджені проти Росії санкції з боку Єв-
ропейського Союзу та Сполучених Штатів 
залишатимуться чинними аж до повернен-
ня Криму до складу України, заявила Ніккі 
Хейлі.

Лазером по картоплі 
 Шведська мережа супермаркетів ICA 
започаткувала лазерне маркування со-
лодкої картоплі та авокадо, щоб отрима-
ти екологічно чисту альтернативу пластику 
та поліетиленовій плівці. У запроваджен-
ні нової технології компанія співпрацює з 
базованим у Нідерландах дистриб’ютором 
Eosta. За допомогою вуглекислотного лазе-
ра зі шкірки овочів чи фруктів видаляють 
пігмент. Цей процес називають «природним 
маркуванням». Перші випробування поча-
лися в грудні, вони триватимуть до кінця бе-
резня. Шляхом лазерного маркування нано-
сять назву продукту, країну походження та 
номер коду. Винахідники стверджують, що 
цей процес не має негативного впливу на 
смакові якості, запах чи термін зберігання 
овочів i фруктів. 

Щоб росла у кожній хаті
 В Амстердамі нижня палата парламен-
ту схвалила законопроект, який передбачає 
легалізацію вирощування марихуани. У Ні-
дерландах дозволено її продаж, але куль-
тивацію вважають кримінальним злочином. 
Проект закону, який називається «Про за-
криту мережу кофешопів», ще має пройти 
через Сенат. Його ініціаторами стала низка 
партій і муніципалітетів, які вважають, що 
це знизить злочинність, пов’язану з мари-
хуаною. Якщо закон набере чинності, то гол-
ландці зможуть отримувати дозвіл на виро-
щування конопель.  ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Південна Корея стане першою краї-
ною у світі, де середня тривалість життя 
жінок перевищить 90 років, прогнозують 
учені. Це станеться у 2030 році, йдеться у 
дослідженні вчених із Всесвітньої органі-
зації охорони здоров’я та Імперського ко-
леджу в Лондоні, опублікованому в остан-
ньому числі медичного журналу «Ланцет» 
(Lancet). В інших розвинених країнах до 
2030 року жінки також будуть жити дов-
го, але Південну Корею наздогнати не змо-
жуть. В Японії, Франції, Іспанії та Швей-
царії середня тривалість життя жінок сяг-
не 88 років. Чоловіки до 2030 року будуть 
довше жити в Південній Кореї, Австралії 
та Швейцарії. Згідно з прогнозом учених, 
середня очікувана тривалість життя в них 
становитиме 84 роки.
 Стрибок у тривалості життя у Півден-
ній Кореї пов’язаний iз поліпшенням еко-

номічної ситуації: діти стали краще хар-
чуватися, у населення з’явився доступ до 
медичних послуг та останніх лікуваль-
них технологій. У Південній Кореї, як і в 
Японії, низький рівень ожиріння, а жін-
ки рідко палять, наводить думку вчених 
Бі-Бі-Сі. Раніше вважалося, що людство 

навряд чи зможе подолати поріг середньої 
тривалості життя у 90 років. Однак це ста-
ло можливим завдяки розвитку медицини. 
Один з авторів дослідження Маджид Еззат 
з Імперського коледжу Лондона в розмові з 
агенцією «Ассошiейтед Пресс» сказав, що 
з часом середня тривалість життя може до-
сягти 110—120 років.
 США опинилися серед країн, які від-
стають від розвинених. У країні високий 
рівень смертності від хронічних захворю-
вань і насильства, зазначають автори до-
слідження. Вони також вважають, що сис-
тема охорони здоров’я в країні недостат-
ньо ефективна. З 35 країн, які проаналі-
зували вчені, у США був найвищий рівень 
дитячої і материнської смертності, рівень 
убивств, а також зависокий індекс маси 
тіла, за допомогою якого оцінюють рівень 
ожиріння. У результаті в 2030 році серед-
ня тривалість життя у США для жінок ста-
новитиме 83 роки, а для чоловіків — 79,5 
року, вважають учені. Зараз жінки в США 
в середньому живуть 81,2 року, а чоловіки 
— 76,25 року. Згодом США за тривалістю 
життя будуть дедалі більше відставати від 
інших розвинених країн, вважають учені. 
Американці матимуть таку ж пересічну 
тривалість життя, як і мешканці країн iз 
нижчим рівнем життя, на зразок Хорватії 
та Мексики. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Міністри фінансів країн ЄС вирішили 
посилити боротьбу з ухилянням від спла-
ти податків, повідомляє «Євроньюс». На 
засіданні у вівторок вони домовилися змі-
нити європейське законодавство і закрити 
всі «шпарини», якими користуються на-
разі великі корпорації, аби платити подат-
ки в країнах iз меншим рівнем оподатку-
вання. Міністри фінансів також погодили-
ся створити єдиний для ЄС список країн, 
які вважатимуть «податковим раєм». «Ми 
погодилися з пропозицією закрити всі гіб-
ридні дисбаланси щодо податкових сис-
тем третіх країн. Ця директива — остан-
ня з низки заходів, спрямованих на те, 
щоб запобігти ухилянню від сплати по-
датків великими корпораціями, запобіг-
ти тому, щоб вони використовували дірки 

в законодавстві, аби зменшити свої подат-
кові рахунки», — заявив Едвард Шиклу-
на, міністр фінансів Мальти, що зараз го-
ловує в Європейській Раді.
 Чи приєднається до ініціативи ЄС Вели-
ка Британія, яка перебуває в процесі вихо-
ду з євроспільноти, наразі невідомо. Місяць 
тому головний фінансист Сполученого Ко-
ролівства Філіп Гаммонд уже натякав, що 

Лондон може зробити свою податкову сис-
тему більш привабливою для великого біз-
несу, якщо не вдасться домовитися про віль-
ний доступ Британії на європейські ринки.
 У будь-якому разі, нововведення запра-
цюють лише з 2020 року: деякі країни боять-
ся негативних наслідків для своєї економіки, 
якщо жорсткіший контроль за сплатою по-
датків запровадять занадто швидко. ■

Ігор ВІТОВИЧ 

 Близько п’яти тисяч людей 
вийшли на протест в Афінах, 
організований позавчора Ко-
муністичною партією Греції, 
повідомляє «Євроньюс». Мі-
тингарі не згодні з планами 
уряду провести черговий раунд 
реформ, який може торкнути-
ся пенсійної та податкової сис-
тем.
 Греція, перебуваючи в очі-
куванні оцінки європейськими 
кредиторами ситуації в країні 
в рамках уже третьої програми 
фінансової допомоги, таки по-
годилася провести низку нових 
реформ, зокрема на ринку пра-
ці. Вони ще більше погіршать 
становище звичайних людей. 
 Без позитивної оцінки 
Греція не отримає кредиту-
вання для обслуговування гі-
гантського зовнішнього боргу 
в 326 мільярдів євро, а відтак 
існує ризик дефолту в країні. 
«Затягування оцінки може 
мати негативні наслідки для 
грецької економіки. Ми повин-
ні за будь-яких умов і якнай-
швидше завершити перемови-
ни з кредиторами, що дасть 
надію людям та залучить за-
кордонні інвестиції», — аналі-
зує ситуацію професор еконо-
міки Панайотіс Петракіс.
 «Незважаючи на покращен-
ня макроекономічної ситуації 

в країні, урізання заробітних 
плат та пенсій, високе безробіт-
тя та сповільнене зростання 
економіки свідчать про те, що 
шлях країни до виходу з кризи 
довгий та звивистий», — пере-
дає з Афін кореспондент «Євро-
ньюс».
 Зустріч міністрів фінансів 
єврозони у Брюсселі 20 лютого 
стала черговою спробою виходу 
з глухого кута в переговорах із 
Грецією про нові заходи еконо-
мії. Від цього залежить випла-
та Афінам чергового траншу 
допомоги обсягом 86 млрд. 
євро. Греція вже сьомий рік пе-
ребуває у борговій ямі. Остан-
ні дискусії про Брекзит та міг-
рантів певним чином витісни-
ли грецьку проблему на другий 

план. Але вона не зникла і те-
пер постає ще гостріше, оскіль-
ки Греції загрожує банкрутс-
тво, якщо кредитори ЄС, МВФ, 
Європейського центрального 
банку (ЄЦБ) та Європейсько-
го стабілізаційного механізму 
(ЄСМ) не погодяться перевес-
ти черговий транш із програ-
ми допомоги. 
 У липні цього року Афі-
ни повинні повернути приват-
ним інвесторам 2 млрд. євро, 
ЄЦБ — 4 млрд., а в серпні — 
ще 1,6 млрд. — ЄСМ. Разом — 
7 млрд. євро, яких у грецько-
го уряду просто немає. Скорі-
ше за все, черговий транш таки 
дадуть, але на яких умовах? 
Чого ще потрібно буде зректи-
ся простим грекам? За підра-

хунками міністра фінансів 
Греції Евкалідіса Цаколотоса, 
щоб розплатитися по всій сумі 
зовнішнього боргу, необхід-
но, щоб усі греки працездат-
ного віку трудилися два роки, 
повністю віддаючи державі 
зар плату. Не дивно, що на та-
кому тлі зростає популярність 
комуністів та популістів різ-
них мастей. У країні знову ве-
дуться палкі дискусії про мож-
ливість Грекзиту, тобто виходу 
зі складу ЄС за прикладом Ве-
ликої Британії, та повернення 
до власної грошової одиниці — 
драхми. 
 Пропаганда лівих та по-
пулістських партій на тлі зу-
божіння населення дає свої ре-
зультати. Греція стає найслаб-
шим ланцюжком не лише в 
економічній, а й оборонній сис-
темі Заходу. У минулі вихідні 
було подано результати опиту-
вання Міжнародного інститу-
ту WIN/Gallup у всіх країнах-
членах НАТО стосовно ставлен-
ня мешканців до Альянсу. На 
запитання, під чиїм захистом 
хотіли б бути мешканці цих 
країн у разі виникнення гло-
бального воєнного конфлікту 
— Росії чи США, — більшість 
греків висловились за захист 
Росії. Звичайно, що ця протес-
тна позиція — не стільки з лю-
бові до Росії, скільки з відрази 
до «кривдників» із Заходу. До 
речі, прихильниками опини-
тися «під захистом» Росії ви-
явилися громадяни ще трьох 
країн-членів НАТО — Бол-
гарії, Туреччини та Словенії. 
Висновок тут напрошується 
один: коли люди стають бідни-
ми матеріально, то біднішають 
і ментально. ■

ПРОГНОЗ

Живіть довго і щасливо
Учені прогнозують зростання тривалості людського життя

■

Незабаром сторічних людей уже ніхто 
не вважатиме довгожителями.

❙
❙

ГРОШІ

Шлагбаум для офшорів
Міністри фінансів ЄС домовилися боротися 
з «податковими гаванями» 

■

ПРОТЕСТ

Між молотом і ковадлом
Тисячі греків вийшли на вулиці проти чергових реформ уряду

■

Щоб віддати зовнішні борги, грекам треба трудитися без зарплати два роки. ❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Фінансова система України залишаєть-
ся чи не найбільш уразливим місцем у 
державі: попри заяви очільниці НБУ про 
«очищення» банківської сфери, у нас 
продовжується «банкопад», не створено 
умов для відновлення кредитування ре-
ального сектору економіки. Ці фактори 
тиснуть на курс національної валюти, 
який, у свою чергу, заважає відновлюва-
тися українській економіці. Відтак ці ас-
пекти констатують й зарубіжні експерти, 
роблячи негативні висновки для потен-
ційних інвесторів. 

Мінус ще два
 Днями ще дві українські фінустанови 
наказали всім нам довго жити: «Плати-
нум-банк» та «Фортуна-банк». Перший 
із них ринок ще намагався врятувати: 
«Платинум» хотіли придбати «ТАСком-
банк» та «Перший український міжна-
родний банк». Вони публічно зацікави-
лися продажем активів «Платинуму», 
але в останній момент угода не відбула-
ся, і Фонд гарантування вкладів звер-
нувся до НБУ із пропозицією відклика-
ти ліцензію банку із 24 лютого. Випла-
ти вкладникам через Фонд гарантуван-
ня мають розпочатися з 1 березня. 
 З позавчорашнього дня відкликали 
ліцензію «Фортуни». До категорії не-
платоспроможних цей банк було відне-
сено ще 26 січня. Як поінформував регу-
лятор, особливих потрясінь для вклад-
ників це банкрутство викликати не має: 
понад 91% всіх клієнтів «Фортуна-бан-
ку» мали рахунки до 200 тис. гривень, а 
отже, отримають свої кревні у повному 
обсязі. 
 Усього ж на плечі державного бюдже-
ту, тобто на Фонд гарантування внаслі-
док банкрутства «Фортуни», ляже борг 
у майже 1,5 млрд. гривень. Рівно стіль-
ки становлять його зобов’язання перед 
клієнтами. Ще півмільярда — борг бан-
ку перед іншими фінустановами. А, до 
речі, ще 1 жовтня 2016 року «Фортуна-
банк» займав доволі непогане 38-ме міс-
це за розмірами активів серед ста най-
більших українських банків. 
 Таким чином, за останній рік з ук-
раїнського фінансового ринку було ви-
ведено 20 банків. Але банкрутства фі-
нансових установ — далеко не головний 
фактор, який сприяє нестабільності 
в цій сфері, зменшує довіру громадян 
та, відповідно, не сприяє надходженню 
коштів на депозитні рахунки. Напри-
клад, за інформацією ЗМІ, Печерський 
районний суд наклав арешт на 312 млн. 
гривень Олександра Януковича, які, за 
даними слідства, на початку ниніш-
нього року були перераховані із «Все-
українського банку розвитку» в банк... 
Петра Порошенка «Перший інвестицій-
ний банк». За версією слідчого, йдеть-
ся про виведення 2,5 млрд. гривень дер-
жавних коштів шляхом незаконного 
кредитування низки державних струк-
тур. 

І знову «бізнес на крові» 
 Ще одним фактором ризику, із чим, 
щоправда, не погоджуються в НБУ, де-
які експерти вважають активну роботу 
в Україні дочірніх структур російських 
банків. Як приклад, наводять інформа-
цію Генерального прокурора Юрія Лу-
ценка про оборудку на 1,5 млрд. гри-
вень, на які місцеві ділки зуміли натор-
гувати з окупованими територіями Дон-
басу — використовуючи саме російські 
банки. 
 За словами Луценка, схема була не 
складною: бізнесмени закуповували віт-
чизняні товари буцімто для експорту до 
Ірану, Азербайджану та Грузії. Насправ-
ді ж товари автомобільним транспортом 
доставляли до міста Новошахтинськ 

Ростовської області, проходили проце-
дуру розмитнення і потім їх переванта-
жували на інший транспорт, який пря-
мував до Донецька і Луганська через не-
контрольовані ділянки кордону. 
 Контрабандистів, за висновком Ген-
прокурора, надійно прикривали філії 
російських банків. Причому настільки 
успішно, що вони навіть зуміли отри-
мати через Державну фіскальну служ-
бу... повернення ПДВ на суму 260 млн. 
гривень за фальшивий експорт. Подіб-
них прикладів можна наводити чима-
ло, тож експерти задають питання: чому 
НБУ, виводячи з ринку вітчизняні бан-
ки-банкрути і не тільки, залишається 
лояльним до фінустанов iз російською 
пропискою?
 Регулятор пояснює: по-перше, час-
тка банків iз російським капіталом в 
Україні суттєво зменшилася. До 8,8%, 
якщо бути точнішим. При цьому ці ус-
танови зменшили мережу відділень на 
42%. Упродовж трьох років вклади на-
селення в них зменшилися: у гривні — 
вдвічі, в іноземній валюті — у чотири 
рази. І, нарешті, безпідставними, з точ-
ки зору Нацбанку, є звинувачення росій-
ських фінустанов в Україні у переказу-
ванні грошей «на війну». «У кожному 
банку з російським капіталом ще з 2014 
року працює куратор від регулятора, 
який скрупульозно відстежує всі фінан-
сові операції, — пояснили в НБУ. — За-
раз порушень не виявлено». Окрім, тре-
ба думати, тих фактів, що їх періодично 
оприлюднюють силовики, зокрема Гене-
ральний прокурор.    

Україна — зона ризику 
 Оцінка реального стану нашої фінан-
сової системи плюс сукупність подібних 
скандалів і призвели до оцінки українсь-
кої банківської системи як «високори-
зикової». Днями із такою заявою висту-
пила одна з найавторитетніших рей-
тингових агенцій «Стандарт енд Пурз». 
«Незважаючи на деяке поліпшення мак-
роекономічної ситуації в Україні у 2016 
році та її подальше поліпшення у 2017-

му, ризик української банківської сис-
теми залишається одним із найвищих у 
світі, що відображено в її оцінці на рівні 
10 (країни із найбільшими ризиками)», 
— повідомили в агенції. 
 За даними «Стандарт енд Пурз», її 
аналітики також брали до уваги напру-
жену ситуацію на сході держави та полі-
тичну нестабільність. Впливає також 
борговий тягар. Так, у 2018 році наста-
не час здійснити суттєві виплати щодо 
зовнішнього боргу. Високим залишаєть-
ся рівень заборгованості корпоративно-
го сектору, в якого понад 80% усіх бор-
гів номіновані в іноземній валюті. 
 Тож у році, що розпочався, жод-
них глобальних хороших новин для ук-
раїнської банківської системи аналітики 
не вбачають: вітчизняні фінустанови, на 
їхню думку, знову покажуть високий рі-
вень кредитних втрат і проблемних кре-
дитів. Банківська система залишати-
меться схильною до відтоку депозитів, 
а її доступ до ринку капіталу залишить-
ся обмеженим... 

Дозвольте гривні відновитися!    
 Курс національної валюти, який за-
лежить не тільки від дії Національного 
банку, а більше — під впливом платіж-
ного балансу, наразі перебуває одночас-
но у двох різних іпостасях: із перспек-
тивою укріпитися вже найближчим ча-
сом та перед загрозою чергового обвалу 
в тривалішій перспективі. 
 «У нас знову почалися так звані «схо-
динки» до чергового, вже третього, обва-
лу гривні за останні 12 років, — каже го-
лова Асоціації українських банків Олек-
сандр Сугоняко. — У 2015 році ми мали 
майже 0,2 млрд. доларів від’ємне сальдо 
платіжного балансу, а торік — уже 3,4 
мільярда. Це фінансова основа падіння 
курсу». 
 Влада продовжує робити вигляд, що 
в нас усе добре. За словами міністра еко-
номіки і екс-глави Національного бан-
ку України Степана Кубіва, січневого 
катаклізму з падінням курсу більше не 
буде. «Падіння курсу в січні — традицій-

не явище для цього періоду, — заявив 
він. — Адже в цей момент падає діло-
ва активність, скорочуються обсяги ек-
спорту сільгосппродукції, яка нині є го-
ловним джерелом надходження валюти 
до країни. Але Нацбанк згладжував над-
мірні коливання курсу. І він має достат-
ній обсяг міжнародних резервів, щоби і 
надалі зменшувати волатильність курсу 
національної української валюти». 
 Утiм, на думку більшості експертів, 
урядовий прогноз курсу гривні на кінець 
2017 року виглядає надто оптимістично. 
«Більш реальною ми вважаємо цифру 
28 гривень за долар», — каже старший 
аналітик компанії «Альпарі» Вадим 
Іосуб. Найближчим же часом гривня 
може навіть укріпитися. Якщо цьому... 
не заважатиме Національний банк. 
 «Упродовж нинішнього тижня дина-
міка курсу залежатиме від того, чи про-
довжуватиме Національний банк Ук-
раїни «захищати» рівень 27 грн. за до-
лар, — продовжує Вадим Іосуб. — Якщо 
так, то курс застигне на нинішній поз-
начці, трохи вище від 27 гривень. В ін-
шому випадку офіційний курс долара і 
міжбанк можуть знизитися до 26,8—
26,9 гривнi за долар. Курс же готівково-
го долара в обмінних пунктах у такому 
випадку впаде до показника 26,8/27,2 
гривнi». ■

АЛЬТЕРНАТИВА Є

«Українцi 
не повиннi 
вимирати, 
як мухи»
Ляшко вимагає 
оприлюднити текст 
Меморандуму з МВФ 
Інф. «УМ»

 Лідер Радикальної партії Олег 
Ляшко вимагає від Прем’єр-міністра 
та Президента України оприлюднити 
Меморандум з МВФ, який вони пла-
нують підписати найближчим часом. 
Політик заявив, що українці мають 
право знати, що здає українська вла-
да в обмін на кредит. «Один із пунктів 
Меморандуму передбачає заморожен-
ня підвищення зарплат і пенсій на 3 
роки. Як, наприклад, півмільйона ук-
раїнців, які отримують пенсії 949 гри-
вень на місяць, або інші громадяни, 
які отримують завдяки нам — Ради-
кальній партії — мінімальну зарплату 
3200 гривень, проживуть на ці гроші 
наступні 3 роки? Це і так недостатньо. 
А ви ще хочете заморозити ці зарпла-
ти і пенсії», — наголосив нардеп.
 Олег Ляшко переконаний, що з 
правильною державною політикою 
Україна може обійтися і без грошей 
Міжнародного валютного фонду. «Ми 
не бачимо необхідності в такому Ме-
морандумі. Коли ви перекриєте поста-
чання контрабанди з окупованих те-
риторій, то одразу отримаєте 3-4 міль-
ярди доларів до державного бюджету. 
Коли ви не скасовуватимете мораторій 
на вивезення з України лісу-кругляка 
або мораторій на продаж землі сільсь-
когосподарського призначення, ви 
також отримаєте додаткові мільярди 
гривень державних коштів без будь-
яких кредитів», — переконаний пар-
ламентарій. Натомість лідер опози-
ційної фракції закликає уряд підня-
ти пенсії українцям та надати обіцяні 
ліки для хворих на цукровий діабет, 
гіпертонію та серцево-судинні захво-
рювання. «На ті копійки, які ви за-
раз платите без індексації до рівня ін-
фляції, пенсіонери не можуть прожи-
ти. Українці не повинні вимирати, як 
мухи», — підкреслив Ляшко. ■

■НАШІ ГРОШІ

Банки на лінії «Стоп»
Стан української банківської системи блокує відновлення вітчизняної економіки і є 
суттєвою перепоною для іноземних інвесторів 

■

А ТИМ ЧАСОМ...

Гроші вже в дорозі?
 Уряд України перебуває у фінальній стадії підписання меморандуму з Міжнародним валютним фон-
дом, залишилися тільки технічні деталі. Про це заявила заступник міністра фінансів Олена Макарова. 
«Для інвесторів, безумовно, важливе наше перебування у програмі МВФ», — заявила вона. Окрім цього, 
як заявила чиновниця, гроші не надходитимуть до України, якщо вона провалить реформи.
 Раніше, нагадаємо, про «технічні деталі» заявляли і сам міністр фінансів Олександр Данилюк, і 
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

■

Українські банки продовжують лускати, як бульбашки після дощу, але обіцяного 
Нацбанком очищення фінансової системи не бачимо ні ми, ні міжнародні аналітики.

❙
❙
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Локальні продукти 
 Перспективним напрямом для розвитку сіль-
ських територій є виробництво локальних продук-
тів, як заведено сьогодні в європейських країнах. 
Кожне село має свою особливість, певну локаль-
ну «фішку», яку можна і треба розвивати, наго-
лосила заступник міністра агрополітики Олена 
Ковальова на урочистій церемонії нагороджен-
ня найкращих українських сіл під час виставки 
«Зернові технології 2017»:«Регіональні продук-
ти, які представлені — кумис з Денихівки, еко-
сири з Визирки і подібна локальна продукція, — 
можуть знайти своє гідне місце на внутрішньому 
та на зовнішньому ринках». Заступник міністра 
також акцентувала увагу на кооперації сільсько-
господарських виробників, яка має забезпечи-
ти залучення інвестицій та збільшити їх конку-
рентоспроможність, i запросила долучатися до 
ініціативи Мінагрополітики удосконалити зако-
нодавство щодо розвитку кооперативного руху. 
Олена Ковальова нагадала, що з нинішнього року 
на підтримку аграріїв буде виділятися не менше 1 
відсотка від валової продукції сільського госпо-
дарства протягом п’яти років поспіль. Якщо цього 
року це 5,5 мільярда гривень, то 2021 року сума 
може сягнути 10 мільярдів, які мають піти на роз-
виток галузі.

Додаткова сертифікація насіння
 Кабінет Міністрів України затвердив Поря-
док проведення сертифікації насіння та садив-
ного матеріалу. «Визначено механізм проведен-
ня сертифікації органами з оцінки відповідності 
та агрономами-інспекторами. Також були затвер-
джені форми заяв для проведення сертифікації 
та форми сертифікатів», — повідомив міністр 
аграрної політики та продовольства Тарас Куто-
вий. Чіткий механізм сертифікації сприятиме ви-
робництву насіння високої якості, розширенню 
його експорту та надходженню інвестицій у га-
лузь насінництва. Тим часом вітчизняні експор-
тери насіння, які й так проходять міжнародну сер-
тифікацію, продовжують потерпати від внутріш-
нього держрегулювання. Адже тільки українські 
виробники, обмежені термінами надходження ва-
лютної виручки від продажу насіння, позбавлені 
власними чиновниками конкуренто спроможності 
на міжнародних тендерах, які саме проходять у 
країнах тотожної кліматичної зони.

Розподіл дотацій
 Уряд прийняв постанову «Про затверджен-
ня порядку ведення та форми Реєстру отримува-
чів бюджетної дотації, а також порядку надання 
відповідної інформації Державною фіскальною 
службою та Державною казначейською служ-
бою». Згідно з прийнятим порядком, сільгосп-
виробники подають заяву щодо включення до 
Реєстру отримувачів бюджетних дотацій. На під-
ставі реєстру та поданих документів про сплату 
ПДВ Державна фіскальна служба формує список 
отримувачів бюджетних дотацій і передає спи-
сок до казначейства. Після цього казначейство в 
автоматичному режимі щомісячно здійснює роз-
поділ коштів. Мін агрополітики не впливає на ме-
ханізм та черговість розподілу коштів. Цей про-
цес відбувається автоматично та реалізується 
ДФС та казначейством.

Винограду більшає
 Сьогодні урожайність з одного гектару ви-
ноградника в Україні складає близько 100 цен-
тнерів. На початку 90-х цифра була утричі мен-
шою — близько 30 ц/г. Як повідомив начальник 
відділу розвитку садівництва, виноградарства 
та виноробства Мінагрополітики Віктор Костен-
ко, Україна має великий потенціал виробництва 
якісних вин: «Території під насадження виногра-
ду обираються ретельно, сьогодні це близько 45 
тисяч гектарiв. Збільшення врожаю відбуваєть-
ся за рахунок впровадження новітніх технологій 
на виноградниках, закладених якісним садивним 
матеріалом. Маємо чудові географічно-ґрунтові 
умови для збільшення площ під виноград до 300 
тисяч гектарів. «Таке збільшення у перспективі 
може бути виправданим, оскільки попит на якісні 
вина у світі досить великий. Головний напрямок 
у виноградно-виноробній галузі — розвиток та 
підтримка малих i середніх виробників. Їхня про-
дукція може бути ексклюзивною і може користу-
ватися великим попитом на західних ринках. У 
рамках держпідтримки аграріїв на 2017 рік, яка 
складає 5,4 млрд. грн., 75 млн. грн. передбачено 
на підтримку виноградарів, садоводів і хмелярів. 
Одним iз важливих рішень Верховної Ради ста-
ла відміна для виробників вин щорічної плати у 
500 тисяч гривень за право реалізовувати про-
дукцію, виготовлену з власного матеріалу. Але 
досі для виноробів є доволі складним і довгот-
ривалим процес отримання ліцензії. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Оксана СИДОРЕНКО

 У селі Знаменівка Новомосковського 
району Дніпропетровської області ввели 
в експлуатацію біотеплоелектростанцію 
з електричною потужністю 3,6 мегавата. 
Планується, що новий енергогенерую-
чий об’єкт заміщуватиме природний газ 
та економитиме кошти. Біостанція пра-
цює на паливних пелетах iз соняшнико-
вого лушпиння. Установка теплопродук-
тивністю 12 гігакалорій на годину дозво-

лить розвивати виробництво та спожи-
вання місцевих видів палива, а також 
допоможе створювати нові робочі місця.
 Пелети з лушпиння соняшнику вико-
ристовує також котельня у Дніпрі, яка 
вже другий рік забезпечує теплом п’ять 
медичних закладів, повідомляє сайт 
kprda.gov.ua. Так, на вулиці Космічній, 
17Б, об’єкт загальною потужністю 10,5 
мегавата дозволяє заміщувати до двох 
мільйонів кубометрів природного газу 
в рік. Крім встановлення котельні, там 

спорудили нові теплові мережі, які змен-
шили втрати тепла на етапі транспорту-
вання до мінімуму. ■

НОУ-ХАУ

Лушпиння замість газу
На Дніпропетровщині запрацювала ТЕС на біомасі

■

Олена ЯРОШЕНКО

За підсумками 2016 року 
Київська область показала со-
рокавідсотковий приріст про-
мислових уловів. Адже завдя-
ки розпочатій торік реформі 
органів рибоохорони та діяль-
ності новоствореного Київсь-
кого рибоохоронного патруля 
відбувається активна детініза-
ція промислового вилову. Го-
лова Держрибагентства Ярема 
Ковалів оприлюднив статисти-
ку детінізації на конференції 
Fish and Seafood 2017, в якій 
взяли участь підприємці, нау-
ковці, представники влади та 
експерти рибної галузі.

Патруль розширює 
акваторію
 Протягом нинішнього 
року рибоохоронний патруль 
буде впроваджено в нових ре-
гіонах України. Системі ефек-
тивного контролю за виловом 
риби також сприятиме елект-
ронна система дистанційного 
моніторингу рибальських су-
ден, робота над якою вже роз-
почата.
 Задля стимулювання роз-
витку підприємств аквакуль-
тури створено Єдиний держав-
ний реєстр рибогосподарських 
водних об’єктів щодо придат-
них для цілей аквакульту-
ри водойм, триває робота над 
його наповненням.
 Анонсуючи дорожню карту 
реформ на 2017 рік, Ярема Ко-
валів серед ключових завдань 
назвав продовження запуску 
рибоохоронних патрулів на 
Дніпровському каскаді водо-
сховищ, створення Фонду під-
тримки рибного господарства 
та запровадження Сертифіка-
та походження риби.
 30 січня вже почали робо-
ту нові рибоохоронні патрулі 
на території Івано-Франківсь-
кої, Рівненської, Тернопільсь-
кої та Харківської областей. 
Загалом до рибного патруля у 
нових областях відібрали пів-
тора десятка працівників. З 
16 по 20 січня вони проходи-
ли навчання та координацію 
за принципом рибоохоронно-
го патруля Київщини на базі 
управління Держрибагентс-
тва у Києві та області.
 Уже за перші два тижні ро-
боти новостворений рибоохо-
ронний патруль Харківщи-
ни провів вісім рейдів, під час 
яких викрито 36 порушень 
правил рибальства. У поруш-
ників вилучили десять забо-
ронених знарядь лову та 68 
кілограмів риби. Тернопіль-
ський рибоохоронний пат-
руль провів дванадцять рей-
дів, викривши чотирнадцять 
порушень правил рибальс-
тва. Рибоохоронний патруль 
Івано-Франківщини здійснив 
одинадцять рейдів та задоку-

ментував сімнадцять фактів 
порушення правил рибаль-
ства. Виявлено та вилуче-
но півтора десятка сіток, су-
марною довжиною понад 400 
метрів, а також два знаряддя 
для багріння риби. Рівненсь-
кий рибоохоронний патруль 
викрив два порушення правил 
рибальства і вилучив два неза-
конні знаряддя лову — сітку 
та остроги.
 Також рибні патрульні по-
чали систематично проводити 
роз’яснювальну роботу серед 
рибалок щодо заборони лову 
на зимувальних ямах та меліо-
ративні заходи у разі небезпе-
ки виникнення задухи риби.
 Випробувальний термін 
нових патрульних складе до 
шести місяців. За цей час вони 
зможуть проявити себе та по-
казати реальні результати ро-
боти: затримання порушників 
правил рибальства, ефективна 
охорона водних біоресурсів. 
Держрибагентство постави-
ло за мету відібрати у патруль 
людей, вмотивованих у пози-
тивних змінах у рибному гос-
подарстві, тому з першої хвилі 
кадрових конкурсів у чоти-
рьох управліннях заповнили 
лише п’ятнадцять вакансій iз 
сорока восьми. Найближчим 
часом буде оголошено додат-
ковий конкурс.

Електронний сертифікат 
риби 
 Вивести рибну галузь із 
ті ні та унеможливити реалі-
зацію браконьєрської риби в 
Україні допоможе запровад-
ження обов’язкового сертифі-
ката походження риби та сис-
теми моніторингу вилову риби. 
Держ рибагентство та експер-
ти розпочали роботу над ними 
у лютому нинішнього року. За-
провадити на практиці їх пла-
нують уже наступного року.
 За даними галузевих асо-
ціацій та експертів, у 2015 
році незаконний вилов риби 
склав більше 200 тисяч тонн 
на противагу легальному ви-
лову в 80 тисяч тонн. Запро-
вадження нової системи під-
твердження законності по-
ходження риби та відповід-
ного сертифіката мінімізує 
незаконний браконьєрський 
вилов, унеможливить реалі-
зацію нелегальної риби, захи-
щатиме інтереси національ-
них виробників.
 «Сертифікат матиме ви-
нятково електронну форму, 

кожній партії риби присвою-
ватиметься власний унікаль-
ний номер. Представники дер-
жавного органу і звичайні спо-
живачі зможуть зайти на спе-
ціальний електронний портал 
та отримати інформацію про 
походження риби», — повідо-
мив голова Держриб агентства 
Ярема Ковалів.
 Сертифікат супроводжу-
ватиме рибу з моменту вилову 
до місця її реалізації, містити-
ме інформацію щодо суб’єкта 
господарської діяльності, наз-
ви водойми, де було здійснено 
лов, дати вилову, кількості 
виловленої риби тощо.
 Планується, що система 
буде максимально автомати-
зована, без людського фак-
тору та пов’язаних з ним ко-
рупційних ризиків. Завдан-
ня — детінізація галузі через 
використання інструментів, 
прозорих для суспільства і 
простих для підприємців.
 Під час підготовки кон-
цепції та законодавчої бази 
задля впровадження сертифі-
кату походження риби та сис-
теми моніторингу вилову 
Держ рибагентство звернуло-
ся по допомогу до Офісу під-
тримки реформ. Розробляю-
чи правила моніторингу вило-
ву та сертифікації для Украї-
ни, експерти врахують досвід 
Данії, Великобританії, Сло-
венії, Ес тонії та Норвегії, а та-
кож директиви Генеральної 
комісії з питань рибальства у 
Середземномор’ї (GFCM).

У прозорій воді улови вищі
 Реформа органів рибоохо-
рони, що включає ліквідацію 
діючих органів рибоохорони та 
створення нового органу рибо-
охоронного патруля, була роз-

почата у вересні 2015 року. Ре-
формування органів рибоохоро-
ни та створення на українських 
водоймах системи контролю 
європейського рівня, окрім за-
пуску рибоохоронного патру-
ля, включає запровадження 
електронної системи моніто-
рингу суден та звітності про 
вилов для рибалок-промисло-
виків, а також сертифіката по-
ходження риби.
 Держрибагентство ініцію-
вало також створення Фонду 
підтримки рибного господарс-
тва і провело перше обговорен-
ня щодо принципів його діяль-
ності з провідними експертами 
галузі. Для розробки необхід-
ного законопроекту відомство 
звернулося до експертів Офісу 
підтримки реформ «Підтрим-
ка впроваджен ня сільськогос-
подарської та про довольчої 
політики в Україні».
 «Фонд має забезпечити ці-
льове використання коштів, 
отриманих iз галузі на її ж 
розвиток: на програми зари-
блення, меліорації, охорону 
водних біоресурсів. Окремим 
напрямом має бути підтримка 
рибних фермерів», — повідо-
мив голова Держрибагент ства 
Ярема Ковалів.
 За його словами, аналоги 
таких фондів успішно фун-
кціонують в європейських 
країнах. Запропоновано мо-
дель, яка дозволить ефектив-
но перерозподіляти кошти на 
потреби галузі, підтримувати 
сталі запаси риби у наших во-
доймах та продовольчу безпе-
ку в країні».
 Очікується, що відповід-
ний законопроект з’явиться 
вже до кінця березня цього 
року, після чого його винесуть 
на розгляд Верховної Ради. ■

Економити на газовому опаленні можна 
за допомогою соняхів.

❙
❙

ГАЛУЗЬ

Риба випливає з тіні
Завдяки детінізації галузі збільшився промисловий вилов риби

■

У юшці браконьєрів дніпровської рибки значно поменшало.❙
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Марія СУЛИМА

Обвинувачення у вбивстві, Май-
дан, фронт і, зрештою, полон 
— це все було в житті однієї 
людини, ветерана АТО Валерія 
Маринця. Саме полон став для 
нього найстрашнішою згадкою, 
каже, тоді найдужче жалкував, 
що не помер на полі бою. У січ-
ні Президент нагородив Валерія 
орденом «За мужність» ІІІ сту-
пеня. 

А за три місяці щодо мене 
справу закрили зовсім
 ■ Як ви потрапили у добро-
вольчий батальйон «Донбас»?
 — Що піду на війну — я вирі-
шив одразу, щодня ходив у військ-
комат, але мені казали, що моя 
професія — військовий стрілець 
— непотрібна. Тоді знайомі хлоп-
ці з Майдану сказали, що у Пет-
рівцях набирають батальйон 
«Донбас», я поїхав туди. Попро-
сив у них, щоб мені дали повіст-
ку, яку потім повіз на роботу. Ми 
підписали контракти резервістів. 
Нам не важливий був наш статус. 
Тоді зібралися всі патріоти, люди, 
які хотіли захищати Україну. Я 
коли першу зарплату отримав, 
не пам’ятаю, десь 1200 гривень, 
то здивувався: нам ще гроші пла-
титимуть? Нам від держави пот-
рібна була лише зброя, щоб ми во-
ювали не голими руками чи з ка-
мінням у руках.
 ■ Можливо, те, що вас не бра-
ли на фронт, пов’язане з історією, 
яка трапилася ще до Майдану? 
Що тоді сталося?
 — 2009 року стався такий ви-
падок: я знайшов поранену люди-
ну на сходинковому майданчику, 
біля ліфта. Я викликав «швид-
ку» і міліцію, але той хлопець 
помер. Тоді у сусідньому під’їзді 
знайшли ще одного мертвого, у 
цьому звинуватили мене. Я два 
роки один місяць і 10 днів про-
був у Лук’янівському СІЗО, мені 
загрожував пожиттєвий термін 
ув’язнення — стаття 115-та, час-
тина друга. Докази були такі — 
мене викликали як свідка, мою 
дружину, тещу і тестя, всіх били 
добу, поки я не «зізнався». Я ска-
зав, що винен, щоб їх відпусти-
ли. Коли мене везли в суд на об-
рання санкції на арешт, я сказав, 
що свідчення дав під тиском, бо 
мене побили працівники міліції. 
З мене зняли побої. До речі, цей 
хлопець — що вбив, тоді ходив 
напідпитку і хвалився, що це 
він їх убив, але в нього родичі в 
міліції працюють, тож його ніх-
то не чіпав. 
 Суди йшли десь півтора року. 
Про мене канал «1+1» показав у 
новинах сюжет, після чого звіль-
нили слідчого і всю групу, що 
вибивала з нас свідчення. Коли 
дійшло до дебатів, то прокурор 
подав клопотання на повернен-
ня справи на додаткове розсліду-
вання. Він пояснив, що це макси-
мум, що може зробити. На додат-
ковому розслідуванні справу пе-
рекваліфікували як перевищення 
меж самооборони, оскільки там 
максимальний термін ув’язнення 
2 роки, то мене випустили з тюр-
ми. Я навіть уже більше відбув. 
А за три місяці щодо мене спра-
ву закрили зовсім, з мене зняли 
обвинувачення. 
 ■ А винного покарали, не 
знаєте?
 — Убивцю навіть у розшук не 
подали. Я зараз у судовій тяга-
нині — подав на моральну ком-
пенсацію на МВС, тож ознайо-
мився з усіма матеріалами спра-
ви. Там навіть досі немає поста-
нови про розшук тієї людини, 
що вбила двох хлопців. Я через 
ту справу і на Майдан вийшов. Я 
хотів, щоб такого в нас більше не 
було. Те саме і з війною: йти чи не 
йти — такого питання не було.

Поставили умову: «Якщо ви за 5 
хвилин не здастеся — почнемо 
вбивати ваших поранених»
 ■ Як довго ви воювали?
 — В АТО я пішов 1 липня 2014 
року. Ми пройшли Слов’янськ, 
Артемівськ, Курахове, щоправ-
да, в ньому боїв не було. Піски ми 
брали штурмом, нас із «Донбасу» 
було десь 16 людей, ще «Правий 
сектор», «Дніпро» і 93-й бригада. 
Карлiвка і Нетайлове були «се-
парські», а ми зайшли з городів, 
з поля, зайняли Піски, прорва-
ли кільце довкола Донецького 
аеропорту. Ми тоді зайшли в До-
нецьк, намагалися пройти блок-
пост, але там стільки було нали-
то бетону, що ми не змогли про-
бити навіть снарядами, тож від-
ступили. Потім була Карлiвка, 
там ми БРДМ «сепарський» від-
жали. Красногорівку брали. Пер-
ший раз, коли в Іловайськ заходи-
ли, це було 10 серпня, то невдало. 
А вже 18 серпня ми взяли поло-
вину міста, і з 18-го я весь час там 
був, аж до 30 серпня, коли потра-
пили в полон. Тоді ми зайняли 
село, попалили «сепарську» тех-
ніку. За 10 кілометрів від нас сто-
яло 28 російських САУ. Рухатися 
далі ми не могли, чекали підмоги. 
Нас оточили з усіх боків — з фрон-
ту російські війська, ульяновська 
танкова бригада, ззаду, з тилу, — 
козачки донські, теж із танками, 
і «сепари». Ми просили, щоб ар-
тилерія нам простріляла доро-
гу, але у відповідь нам сказали, 
що немає наказу. Після того як 
зброй ним силам наказали здава-
тися, то ми ще 36 годин трима-
лися самі. Потім нам поставили 
умову: якщо ви за 5 хвилин не 
здастеся, ми почнемо вбивати ва-
ших поранених». Довелося зда-
тися. У мене телефон був такий, 
що довго зарядку тримав, то я ще 
й попрощатися встиг із рідними. 
Зателефонував і сказав, що все, 
напевне, ми ніколи вже не поба-
чимося. 
 ■ Скільки тоді людей взяли в 
полон?
 — 114 людей разом зі мною. 
Нас передали Моторолі й привез-
ли в підвал Донецької СБУ, потім 
ще двох із госпіталя привезли, 
потім медінструктора зі «швид-
кої» з простреленими обома нога-
ми. Проте це не всі, хто потрапив 
у полон. Декого взяли козаки, то 
мої побратими, які були в їхньо-
му полоні, розповідали, що з 30 
людей 10 наймолодших одразу 
вивели і розстріляли. Бо син ота-
мана козаків загинув, то він так 
мстився. Деякі батьки досі не 
здають ДНК, бо не хочуть знати 
правди. Хоча в мене на очах хло-
пець загинув, але батьки й дру-
жина не хочуть вірити в те. 
 ■ Тобто вас тримали в підвалі 
Донецької СБУ?
 — Так, півтора місяця ми 
були там, а потім нас відрядили 
до Іловайська, там ми пробули 
2,5 місяця. То було напівпідваль-
не приміщення лінійного відді-
лення міліції, обгоріла будівля, 
там ми на ящиках від снарядів 
спали. 
 ■ Мабуть, про умови не варто 
й питати...
 — У Донецьку умови були 
жахливими: нас не годували, ми 

були голодними завжди. Мог-
ли добу не їсти, потім супу з со-
ляркою принесуть. Дуже били. 
Особливо тих, у кого татуюван-
ня з жовто-синім чи червоно-чор-
ним прапорами чи з тризубом, то 
їх постійно смикали. Регулярно 
били донецьких, кого знали, що 
він звідти. Пізніше хтось злив в 
інтернет усі наші дані, від поса-
ди і звання до ідентифікаційного 
коду. Били переважно тамтешні, 
деякі були справжніми звірами, 
а росіяни допитували. Хоча тре-
ба сказати, що чимало було й нор-
мальних, могли покурити при-
нести і більш-менш по-людськи 
ставилися. Мене й розстрілюва-
ли — вивели, один витяг пістолет 
і каже: «Повертайся». «Не буду, 
— кажу, — хочу твої очі побачи-
ти». Ну що ж, повернули, звісно, 
побили спочатку, стріляли — з 
травматичного пістолета, паль-
ці порвали, спину. Найбільше 
мене побили, коли нам підкину-
ли наркотики в підвал і почали 
допитувати, хто у нас наркоти-
ки курить? Ми стали сміятися: 
які наркотики, у нас їсти немає 
чого. Через те, що я почав смія-
тися, може, через те й відколо-
тили.
 ■ В Іловайську умови були та-
кими ж?
 — До Іловайська нас переве-
ли просто дистрофіками. Один 
«сепар» мені сказав, що коли по-
бачив, як нас знімали з машини, 
то йому стало соромно, що він 
воює за тих людей, які нас дове-
ли до такого стану. Мене відря-
дили в лікарню, бо думали, що 
хворий на туберкульоз. А ще до 
Іловайська нашим дозволили 
привезти гуманітарну допомо-
гу — їжу, куртки. Там сніги тоді 
були, холод страшний. Ми плит-
ку самі зробили, а ще змайстру-
вали щось на зразок душу — хо-
лодний, але нічого. В Іловайсь-
ку ми працювали: перекривали 
дахи, вивозили сміття, копали 
могили «сепарам», яких приво-
зили з Донецького аеропорту.

Нас могли просто постріляти, 
коли з’ясовували стосунки між 
собою
 ■ Місцеві жителі Іловайсь-
ка переважно були на вашому 
боці?
 — В Іловайську, я б сказав, 
більшість за нас. В інших містах 
не знаю. А Іловайськ — це наше 
місто. Зранку йдемо — на стовпах 
прапорці намальовані синьо-жов-
ті та червоно-чорні, потім їх зама-
льовують. Дивимося — зранку 
знову намальовані. Якось бачи-
ли весілля, то багато молоді при-
йшло під комендатуру, кричали: 
«Слава Україні! — Героям сла-
ва!». Одна жінка весь час дізна-
валася, де працюють полонені, 
приходила і питала, чи нас пого-
дували? Потім комусь телефону-
вала, нам їсти приносили. Дехто 
відволікав «сепарів» горілкою, а 
нам тицяли телефон у руки, щоб 
додому телефонували.
 ■ Щодо умов, то в Іловайську 
вони були бодай стерпнішими?
 — Так, умови були кращи-
ми, ну якщо можна так казати. 
Там нас не били. Часто прибігали 
і кричали, що розстріляють. Але 

не розстрілювали. Їхній комен-
дант сказав, що ми цінний обмін-
ний фонд і на нас можна когось 
поміняти. Але небезпека була, бо 
в них постійні розборки між со-
бою і нас могли просто постріля-
ти, коли з’ясовували стосунки 
між собою. 
 ■ Розборки між собою чи між 
українцями та росіянами?
 — Кого там лише не було. Раз 
осетини захоплювали комендату-
ру, де ми були. 
 ■ Коли було найстрашніше?
 — Коли? Та навіть не знаю, 
коли. Я, напевне, забув, що таке 
страх. Я найбільше боявся заги-
нути в першому бою, боявся, що 
не повоюю, а потім уже не боявся. 
Як має бути, так буде. Хто боїть-
ся — тому на фронті немає місця. 
Та й до всього звикаєш. Звісно має 
бути відчуття небезпеки, коли ле-
тить куля, то сховатися, залягти, 
найгірше — коли паніка і людина 
тікає. Я б сказав так, що страх має 
бути правильним. 

Усі, хто потрапив у полон, 
жалкували, що не загинули 
на полі бою
 ■ Мабуть, під час полону різні 
думки були...
 — Найбільше хотілося їсти. 
А ще, напевне, всі, хто потрапив 
у полон, жалкували, що не заги-
нули на полі бою. Це тепер я ро-
зумію, що я витримав, що прой-
шов, іду далі, а тоді... Там було 
видно, коли людина входить у 
себе, я за одним ходив по п’ятах, 
бо бачив, що з ним щось відбу-
вається. Він зізнався, що думав 
про самогубство. Але всі ми там 
одне одного підтримували, росія-
ни були вiд нас у шоці. Увесь час 
згадували: «Як так? На легко-
вих машинах проти танка пішли 
і захопили село!». Насправді ми 
були готові померти, нам ніхто не 
обіцяв, що нас поміняють. Нам 
лише казали, що нас судитиме 
їхній народний суд, після якого 
нас усіх розстріляють. Ніхто не 
мав ілюзій, що нас випустять.

Насправді, це все вже 
не полишить, мабуть, ніколи
 ■ Як ви дізналися, що буде об-
мін полоненими?
 — Нам спочатку нічого не го-
ворили, а потім в обід забрали і ка-
жуть, що, мабуть, буде обмін. Але 
ми вже не вірили. Нас довго ката-

ли, потім уночі й почався обмін. Я 
все одно не вірю, бачу — українсь-
кий прапорець, думаю, розводять 
нас, підходжу, кажу: «Слава Ук-
раїні!» — «Героям слава!». Все 
одно не вірю. Кажу: «Дай зателе-
фонувати!» — «На!» Точно наші. 
Тоді я повірив, що нас поміняли. 
Щодо умов я не знаю, нас було 
десь 147, їх — 225. То було якесь 
поле, нас по 10 людей виклика-
ли: ми туди, а ті туди. Це було пе-
ред Новим роком, кінець 2014-го. 
Потім нас привезли в Петрівці, 
там ми пройшли медобстеження, 
нас допитали СБУ та військова 
прокуратура, ми дали свідчення. 
 ■ А з вами психологи розмов-
ляли?
 — Ні, розмов не було жодних, 
лише ліки. Потім пізніше я став 
відчувати, що щось зі мною коїть-
ся, я не знав, що робити: не спав 
ночами, а ще родинні проблеми. 
Тоді й почали з’являтися думки 
про самогубство, але гнав їх дале-
ко. Думаєш, як важко жити, але 
одразу ж ні, хай як важко жити, 
але для чого вмирати, якщо ти 
таке пройшов. То мені волонтери 
порадили Інститут реабілітації, я 
пройшов там невеличкий курс — 
10 чи 15 днів, але на більше мене 
не вистачило. От там кілька разів 
спілкувався з психологом і невро-
патологом.
 ■ Чи готовi знову їхати на 
фронт?
 — Я думаю, час покаже. Не 
хочу планувати нічого. Я цьо-
го року навесні хочу нарешті за-
кінчити навчання й отримати ба-
калавра на юридичному факуль-
теті Національної академії управ-
ління. Туди вступив одразу після 
тюрми, бо коли я там сидів — вив-
чив Кримінальний кодекс, посіб-
ники читав, писав апеляції, каса-
ції іншим. Я брав «академку» на 
час війни, а далі побачу — може, 
піду в магістратуру. Тут такий 
бардак, тут постійно з кимось тре-
ба сваритися. Їдеш у «маршрут-
ці», кажуть: «Я вас туди не поси-
лав, як ви мене дістали, атошни-
ки!». Там, на фронті, простіше, ти 
знаєш: тут свої — там чужі. Але 
поки що мені написали у війсь-
ковому квитку «Непридатний». 
У мене від контузії відшарувала-
ся сітчатка обох очей, хоча процес 
зупинився, зір не пропав. Ось у 
квітні повторно здаватиму аналі-
зи, хочу на контракт іти. ■

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

«Казали, що нас судитиме їхній народний 
суд, після якого розстріляють...»
Доброволець Валерій Маринець пройшов 
Слов’янськ і Артемівськ, разом з іншими брав 
штурмом Піски і зміг повернутися з полону

■

Валерій Маринець.
Фото автора.

❙
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Тетяна ГАЦЕНКО, голова Запорізького 
обласного осередку Всеукраїнського 
об’єднання «За Україну! За Ющенка!».

Сьогодні третій Президент України Вік-
тор Ющенко відзначає свій 63-й день 
народження. Запорізький обласний осе-
редок Всеукраїнського об’єднання  «За 
Україну! За Ющенка!» долучається до 
численних привітань, що лунатимуть на 
адресу нашого лідера. Можливо, когось 
здивує, що такий осередок досі існує. 
Утім, нічого дивного, адже ми послідов-
но сповідуємо цінності, за які колись 
стали під помаранчеві знамена команди 
Віктора Ющенка, за які боролися під час 
Помаранчевої революції і на Євромай-
дані. Ми й далі продовжуємо втілювати 
всі ідеї та наміри нашого народного лі-
дера, а саме: успішна та заможна Украї-
на; шанобливе ставлення до історичного 
минулого та декомунізація країни; а в 
останні роки — ще волонтерство та ак-
тивна участь в АТО...

«Плине кача» Запорізьким краєм...
 Наш осередок багатий на людей, яки-
ми можна гордитися. Це, зокрема, Олег 
Миколайович Гончаренко — письмен-
ник, волонтер, скульптор, громадський 
діяч. У 2015 році Олега Миколайовича 
номінували на Шевченківську премію. 
Нещодавно вийшла у світ його остання 
книга «Прошу вас, живіть!». Це книж-
ка про події в Україні, про АТО, волон-
терів, про Богдана Гончаренка — 22-річ-
ного хлопця, якого було вбито на блок-
посту в АТО та з котрим вперше про-
щалась Мелітопольщина у 2014 році. 
Письменник є хрещеним батьком та рід-
ним дядьком Богдана. 
 Це Володимир Анатолійович Бабу-
ха — вчений, лікар, поет. Видав бага-
то книжок: медичних, наукових, істо-
ричних, ліричних, духовних. У віці 75 
років завідує лікарнею. Має більше 30 
запатентованих розробок для АТО (міс-
то Мелітополь).
 Це Садріджан Кудусович Ісламов 
— син легендарного Кудуса Ісламова, 
котрого тричі засилали до таборів, де 
відбували покарання В’ячеслав Чор-
новіл та Мустафа Джемільов. Добро-
вільно вступив до кримськотатарсько-
го батальйону «Аскер». Несе службу на 
Каланчаку та Чаплинці. 
 На жаль, багато кого з нами вже не-
має. Сергій Петрович Сененко, підприє-
мець із Запоріжжя. Його життя обірва-
лось 13 лютого 2014 року у віці 35 років. 
Його застрелили та спалили за те, що 
він підтримував «Євромайдан», у ньо-
го залишилась дружина та  четверо ді-
тей. Сергій увійшов до Небесної сотні. У 
місті Запоріжжя під час декомунізації 
вулицю Кремлівську було переймено-
вано на честь Сененка. Є дві меморіаль-
ні дошки — на будинку, де він жив та 
де працював. «Якщо не я, то хто?!» — 
цю фразу викарбувано на пам’ятнику, 
встановленому на могилі Сергія. І за та-
ким принципом варто жити всім нам...   
 Цілим містом ховали дев’ятьох осіб 
з авіамістечка, що під Мелітополем. 
Хлопці були членами екіпажу Іл-76, 
який було збито над аеропортом на Лу-
ганщині. Усього тоді загинуло 49 осіб.
 Неправда, коли кажуть, що перші, 
другі поховання — це біда, а далі це вже 
цифри та суха статистика. Щоразу з жа-
хом просинаєшся вночі від дзвінків ко-
лег, волонтерів... А потім Україною зно-
ву «Плине кача», а ми на колінах про-
щаємось ще з одним Героєм України з 
Запорізького краю. «Кулі примхливі, 
як дівчата, вибирають найкращих», — 

сказала Ліна Костенко, і геніальній по-
етесі тут нічого заперечити.  
 Лише за неповних три роки війни 
Мелітопольщина втратила 22 захисни-
ків. А за всі роки війни в Афганістані, 
для порівняння, живими не поверну-
лися додому 7 бійців. На 1 лютого 2017 
року за час АТО Запорізька область по-
ховала 141 військового. Вічна пам’ять 
захисникам України...

Разом із кримськотатарським 
народом
 Нi для кого не є секретом, що наша 
Всеукраїнська організація завжди під-
тримувала кримськотатарський народ. 
Перші акції 7 березня 2014 року на ад-
міністративному кордоні з Кримом, 
на Чонгарі, проходили також з нашою 
участю. Члени Запорізького обласного 
осередку є постійними активістами та 
волонтерами ГБК (громадської блока-
ди Криму). 
 До першої річниці Громадської бло-
кади Криму 20 вересня 2016 року з рук  
Рефата Чубарова та Ленура Іслямова 
було вручено десять орденів за підтрим-
ку ГБК членам нашої обласної органі-
зації, у тому числі Мелітопольській за-
гальноосвітній санаторній школі-інтер-
нату. Цей заклад підтримує нас iз часів 
Революції гідності та з першого дня оку-
пації Криму i війни на сході. Маючи 
таку нагоду, висловлюємо велику вдяч-
ність педагогічному колективу школи-
інтернату та особисто заступнику дирек-
тора з виховної роботи Людмилі Аліпі, 
а також директору Мелітопольської ук-
раїномовної гімназії з поглибленим вив-
ченням англійської мови №19 Світлані 
Мельник та педагогічному колективу 
навчального закладу.  
 До 25-річчя Збройних сил Украї-
ни наш осередок влаштував акцію для 
ГБК та кримськотатарського батальйо-
ну «Аскер», що несуть службу на Чон-
гарі, Коланчаку й Чаплинці. На початку 
грудня ми відвідали ці пропускні пунк-
ти. І привезли з собою теплі речі, білиз-
ну, шкарпетки, ковдри, прапори, пла-
кати, дитячі листівки, обереги, різні су-
веніри, чай, каву, патріотичний хліб та 

караваї з гербами України i кримсько-
татарського народу, а також багато со-
лодощів, консервацій, меду та ліків. Та-
кож для присутніх на Каланчаку i Чап-
линці відбувся концерт Мелітопольсь-
кого барда та акордеоніста. Аналогічні 
акції плануємо й наприкінці лютого та 
до дня депортації кримськотатарського 
народу (18 травня).
 ...Звичайно, у нас до влади накопи-
чилось багато запитань. Чому досі не по-
карані винні у розстрілі Небесної сотні? 
Чому в Україні досі процвітають росій-
ські банки? Чому не націоналізують 

церкви Московського патріархату? 
Чому ми торгуємо з окупованими тери-
торіями?

Гордимося рекордним врожаєм 
і Джамалою 
 Та все ж ми є оптимістами. Та й поп-
ри труднощі, які доводиться долати, ми 
маємо чим гордитися. Тільки за мину-
лий рік наша країна і всі ми: 
 * Зібрали рекордний врожай зерно-
вих культур.
 * Не тільки не втратили ні одного 
клаптика української землі, а навіть 
навпаки, повернули деякі території.
 * У десятки разів зменшилася кіль-
кість поранених i вбитих, переселенців 
на сході України.
 * Не зняли мораторій на продаж зе-
мель сільськогосподарського  призна-
чення.
 * Раділи за Джамалу, виступ якої на 
головній сцені Європи «привіз» до Киє-
ва «Євробачення 2017». 
 * Відчули смак тріумфу наших па-
ралімпійців у Бразилії.
 * Ходимо не по вулицях Леніна, 
Крупської, Свердлова, Фрунзе, Луна-
чарського, Кірова, Рози Люксембург, 
Дзержинського тощо, а по вулицях Ге-
роїв України, Героїв Крут, Героїв Небес-
ної сотні, Мазепи, Михайла Грушевсь-
кого, Богдана Хмельницького, Лесі Ук-
раїнки, Незалежності, Соборності. 
 * А головне, що ми під час Помаран-
чевої революції навчилися самооргані-
зовуватись, і плоди цієї самоорганіза-
ції вже проросли у таких подіях: пере-
мозі на «Євромайдані», створенні во-
лонтерських об’єднань та добровольчих 
батальйонів, створенні Громадської бло-
кади Криму, у проведенні культурних, 
духовних, благодійних заходів. 
 Ми, українці, вже знаємо, що в нас 
дуже багата і водночас дуже трагічна іс-
торія. Уже ніхто та ніколи нам не забо-
ронить пам’ятати про Голодомор 1932-
33 років, концтабори, Бабин Яр, Би-
ківню, геноцид та депортації. І, на моє 
глибоке переконання, поверненням іс-
торичної пам’яті та національною само-
ідентифікацією  ми зобов’язані нашому 
лідеру Віктору Андрійовичу.
 Тож цього святкового дня бажає-
мо Віктору Ющенку та його родині Бо-
жого благословення та Божого захисту, 
здоров’я, мудрості, витримки, довголіт-
тя, миру та любові, визнання та підтрим-
ки!
 Вважаю, що Україна відбулась! Ба-
жаю, щоб ми всі, українці, найближ-
чим часом святкували закінчення війни 
і фактичну, реальну Незалежність і Со-
борність України! Тримаймося, бо най-
темніша ніч — перед світанком! ■

Є ПРИВІД

Найтемніша ніч — 
перед світанком
Невдачі, які гартують, і успіхи, що надихають

■

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на другий квартал

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на квартал — 151 грн. 47 коп.,
до кінця року — 454 грн. 41 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на квартал — 211 грн. 47 коп.,
до кінця року — 634 грн. 41 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на квартал — 55 грн. 23 коп.,
до кінця року — 165 грн. 69 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і чита-
чi — як зi столицi, так i з глибинки, — i ко-
леги-журналiсти оцiнюють як головну нацiо-
нальну газету держави. Редакцiя «УМ» i на-
далi намагатиметься бути гiдною такої висо-
кої оцiнки i вашої уваги, шановнi читачi.
 Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг 
передплатити газету на цей рік або не продов-
жив передплату на наступні місяці, це можна 
зробити до 5 березня в селах і райцентрах, до 10-
го — в обласних центрах та в Києві, і ви отриму-
ватимете «Україну молоду» з 1 квітня.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передпла-
ти, на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiй-
но звертаємося: якщо ви багато рокiв перед-
плачуєте «Україну молоду» — порадьте пе-
редплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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

Запорізькі активісти: «Любити і захищати Україну нас навчив Віктор Ющенко.»❙



Євген КОСИНСЬКИЙ
Баранівка, Житомирська область

 Ознайомившись зі статтею В. Пін-
чука, опублікованою перед Новим ро-
ком в американський газеті, спочатку 
знаходжу в ній, зокрема, про право Ук-
раїни обирати власний шлях, захищати 
свою територіальну цілісність, що Мос-
ква має виконати Мінські домовленос-
ті. Але, як виявилося далі, почавши за 
здравіє, автор закінчив за упокій, закли-
кавши «адаптуватися до нової реаль-
ності». І згадалися мені слова нашого 
пророка Тараса Шевченка: «Земля пла-
че у кайданах, як за дітьми мати. Нема 
кому розкувати, одностайне стати. За 
Євангеліє правди, за темнії люде! Нема 
кому! Боже! Боже! Чи то ж іще буде?» 
Скільки ще життів українських патріотів 
повинні скласти свої голови, щоб ми мог-
ли відповісти Шевченкові на його запи-
тання? Як на мене, то ще не одну сотню, 
бо в нас таких пристосуванців, як Пінчук, 
хоч греблю гати. Захвилювався цей «пат-
ріот» за свою шкуру, нагадавши у своїй 
статті, що в США до влади прийшла нова 
адміністрація, а він у 2013 р. на своїй 
щорічній Ялтинській конференції оголо-
сив вихід на сцену особливого гостя — 
справжню мегазірку Хілларі Клінтон, цим 

самим підтримавши її у президентських 
перегонах. І ось, щоб реабілітуватися пе-
ред Д. Трампом, його адміністрацією, він 
і підкреслює, що його нова «реальність» 
може стати можливістю для України зро-
бити внесок у розв’язання питання росій-
ської інтервенції. І яким же чином? Ми 
повинні, за його словами, піти «на болю-
чі компроміси заради миру» на Донбасі. 
Для цього, на думку Пінчука, ми повин-
ні тимчасово відмовитися від вступу в 
Євросоюз, не наполягати на поверненні 
Криму, забути про членство в НАТО, по-
годитися на проведення місцевих ви борів 
в окупованих районах Донецької та Лу-
ганської областей.
 Як бачимо, це стовідсоткова каль-
ка вимог російських окупантів до Украї-
ни, позиції втікача-зрадника Януковича 

щодо вступу в ЄС і НАТО.
 Свого часу відомі на Заході люди 
роздавали нуворишу Пiнчуку, що розба-
гатів на різних оборудках, компліменти на 
кшталт «він основний апологет руху своєї 
країни у Євросоюз (Елтон Джон), «Його 
зусилля з просування партнерства Украї-
ни і Євросоюзу такі ж великі , як і його 
прихильність до захисту прав людей в 
Україні (президент Atlantic Council Фред 
Кемпе). Як бачимо, позиція Пінчука змі-
нюється зі зміною напрямку вітру. Особ-
ливо йому «везло» у відомі всім часи, 
коли за безцінь (800 млн. дол.) із парт-
нерами купив Криворізьких залізорудний 
комбінат, а потім, за наполяганням Пре-
зидента Віктора Ющенка, його реприва-
тизували і продали за ціною у шість разів 
більшою — 4,8 млрд. дол. Його «бороть-

бу» за права людей, яка була пов’язана 
з убивством Г. Гонгадзе, також добре 
пам’ятаю, коли всі його медіа-ресурси зі 
шкіри лізли, щоб завадити об’єктивному 
розслідуванню цієї трагедії. Успішно він 
співпрацював, за висновком радикала 
О. Ляшка, і з московською «зозулькою» 
пані Ю у спільній фірмі «Содружество», 
кінцевим беніфіціаром якої був пан Лаза-
ренко, який у США отримав 14 років тю-
ремного ув’язнення. 
 Так званий компроміс, до якого за-
кликав п. Пінчук, підтримує фактично весь 
олігархат України, який свій основний біз-
нес сховав в офшорах, закупив масу не-
рухомості за кордоном, вивіз туди на нав-
чання своїх дітей, а деякі представники 
«Опоблоку» вивозять свої сім’ї у Москву. 
Його пропозиція — це заклик до повної 
капітуляції України перед Росією.
 Як на мене, то Президент України, 
здорові сили у Верховній Раді, уряді по-
винні докласти системних масованих зу-
силь для просування країни шляхом ре-
форм. Не повинна самоусуватися і так 
звана еліта. Кожен із нас, чи то політик, 
бізнесмен, чи пересічний громадянин, 
повинен діяти на своєму рівні. Скажемо 
всі одностайно «ні» капітулянтській по-
зиції Віктора Пінчука. Ми всі хочемо нор-
мальної країни. Тож давайте за неї боро-
тися! ■

ПОЛІТПАРНАС

Рік Півня
Аркадій МУЗИЧУК
Київ

Новий рік не гість — господар,
Що зайшов до нас в господи
Не на місяць, не на два...
Має він на все права
На три сотні днів із гаком.
Хоч родивсь під добрим знаком,
Всіх, хто кривдити захоче,
Він клюватиме охоче: 
Кого в тім’я, кого в лоба,
Сто разів за кожну спробу
Щось украсти чи збрехати —
Однакова буде плата
Від села і до столиці.
Недоторканих для птиці
Не було, нема й не буде
Ні у свято, ні у будень.
Хто з хворобою старою,
Курячою сліпотою,
У політиці, у владі,
Тих клюватиме іззаду,
Крадькома і у те місце,
Щоб ні стати і ні присісти
Не могли оті сліпці
На дивані чи стільці.
Нагадати є потреба:
Він гребе лише від себе.
Тих, що роблять навпаки, —
Покарає залюбки.
А хто любить довго спати,
Пам’ятайте — він на чатах,
Нагадає вам про себе,
Ку-ку-рікне, коли треба.
З роду він не забіяка
Та сміливо йде в атаку,
Захища сімейство рідне,
Бо він має честь і гідність.
Отож цей звичайний птах,
Що говорить по складах,
З гарним гребенем й хвостом,
Розбереться, хто є хто.

■

Анатолій ЛЮДВИНСЬКИЙ
Полтава

 Відтоді, як це було сказано, ніхто 
діагноз не спростовував, тож маячня 
ще одного божевільного нічого не змі-
нить. На жаль...
 Безцеремонний окрик Беньяміна Не-
таньяху на адресу США за те, що вони 
не заблокували резолюцію РБ ООН, яка 
вкотре засудила забудову Ізраїлем оку-
пованих палестинських територій, під-
твердив підозру, що найбільша окупова-
на Ізраїлем територія розташована не на 
берегах Йордану і Червоного моря, а на 
берегах Гудзону й Потомаку. І це погано, 
адже написано: «Народе ти Мій, твої про-
відники вчинили блудячи тебе, і дорогу 
стежок твоїх сплутали!» (Б. Іс. 3:12)...
 Посилаючись на прийдешній міфіч-
ний комуністичний «рай», більшовики 
знищили цвіт української нації, вини-
щили мільйони невинних і непричет-
них громадян... Посилаючись на Бо-
жий промисел, завойовники знищили 
(спалили) знання, накопичені впро-
довж тисячоліть великими цивіліза-
ціями майя і (на другому кінці плане-
ти) слов’яно-ведичної. Ні до земного, ні 
до небесного раю це не привело. Людс-
тво переживало голодомори, холокос-
ти, геноциди і дві страхітливі війни.
 Після Другої світової війни людство 
отямилося, створило всесвітню Органі-
зацію Об’єднаних Націй, яка прийня-
ла Загальну Декларацію прав людини, 
низку правових документів на її вико-
нання. Здавалося, що сучасна цивілі-
зація головним пріоритетом зроби-
ла, нарешті, людину... Але, водночас, 
випустили на волю джина зла — гро-
ші, які дуже швидко повернули все на 
круги свої. Пріоритет грошей спрово-

кував розворот ринку: тепер не попит 
диктує пропозицію, а навпаки — про-
позиція нав’язує попит. Як наслідок — 
перевитрачаються ресурси, нищиться 
екосистема, криза переспоживання в 
одних регіонах триває на тлі голоду 
в інших, планета перетворена в арсе-
нал зброї масового винищення і людс-
тво неухильно вповзає в катастрофічну 
третю світову війну. І над цим божевіл-
лям повсюдно чуємо проповідь: «Не 
вбивай!», а інша проповідь заохочує 
вбивцю: «Ви чули, що сказано: «Око за 
око, зуб за зуб». А я вам кажу не проти-
витись злому. І коли вдарить тебе хто у 
праву щоку твою — підстав йому й дру-
гу» (Б. Мт. 5:38,39). 
 Так здали Крим, виконуючи ретран-
сльовану Юлією Тимошенко на засідан-
ні РНБОУ вимогу не противитись окупа-
ції, і так підставляють під кулі й снаряди 
наших вояків на Донбасі, виконуючи 
мінські замовлення... Більше того, поки 
український народ жертовно боронить 
свій край від агресора, держава Україна 
утримує його в російському духовному 
капкані: вся Європа (у тому числі й біль-
шість православних країн), куди нас ні-
бито ведуть, святкує Різдво 25 грудня, а 
українців змушують святкувати 7 січня 
наступного року в компанії з тисячоліт-

нім гнобителем. І цей аркан накинуто з 
порушенням Конституції України, яка 
в ст. 35 відокремлює церкву від держави 
— святкуй Різдво коли хочеш, бо то твоє 
особисте рішення.
 Як відомо, божеволіти є від чого. За 
даними міжнародного об’єднання ор-
ганізацій у боротьбі з бідністю Oxfam 
(«УМ», 18.01.2017), вісім найбагатших 
мільярдерів світу володіють 50,8 % сві-
тових статків, вісім людей володіють 
більшими статками, ніж 3,6 млрд. 
найменш забезпечених людей світу! 
На цьому тлі Україна не виглядає ано-
мальною: зло у вигляді володарів гро-
шей, скориставшись відсутністю гро-
мадянського суспільства, що сталося 
внаслідок панування більшовизму, ви-
будувало антинаціональну олігархічну 
систему, яка обплутала все суспільство. 
Вирватись із смертельних обіймів спру-
та можна лише революційним шляхом; 
іншого немає, бо інакше не було б клеп-
тократії...
 «Скільки можна? — запитує Кон-
доліза Райс, — у вас же було три ре-
волюції, робіть уже щось!..» При всій 
повазі до шановної пані Кондолізи му-
симо заперечити: не було жодної рево-
люції — були начала, але не було завер-
шення, бо революція — «це докорінний 

переворот у житті суспільства, який 
приводить до ліквідації віджилого сус-
пільного ладу й утвердження нового, 
прогресивного» (Тлумачний словник). 
При відсутності власне революційного 
чину після кожного Майдану приходи-
ла команда виконавців «7:40»: два кро-
ки ліворуч, два — праворуч, крок впе-
ред і два назад. Такими підступними 
кроками нас і завели у глибоку цивілі-
заційну прірву. Система залишилася в 
принципі радянська, з однією держав-
ною партією, тільки тепер вона не ко-
муністична, а олігархічна. Ще однією 
різницею/схожістю є те, що комуніс-
тичний режим опирався на проле-
таріат, який не мав власності, але мав 
гарантовану роботу, якою дорожив; олі-
гархат опирається на прекаріїв*, що не 
мають ні власності, ні постійної роботи 
і за подачку готові на все. Це резерв «ті-
тушок», який постійно збільшується.
 Нині світ опинився на загрозливій 
межі. Але божевільна захланність ра-
зом зі зверхністю до решти людства не 
дозволяє акціонерам владного карте-
лю визнати свою відповідальність за 
долю планети і людства. Вони радше 
втечуть на Марс — проект чи прожект 
уже в стадії виконання... ■

 *Прекарій (від лат. Preces — про-
хання) — умовне земельне володіння 
в епоху раннього Середньовіччя, яке ве-
ликий земельний власник передавав 
у користування (на кілька років або 
довічно) безземельній або малоземель-
ній людині на його письмове прохання, 
за що одержувач землі (прекарист) 
повинен був платити оброк, у деяких 
випадках — виконувати панщину на 
користь власника. Механізм виник-
нення кріпосного права в Європі.

Вихідними у 

Києві, як і по всій 

Україні, пройшли 

урочистості вша-

нування героїв 

Небесної сотні. 

Нині це вже не 

сотня, адже до 

числа загиблих 

на Майдані мож-

на зарахувати 

тисячі оборонців 

України, що 

загинули на сході 

країни...

АНАЛОГІЇ

Цей божевільний, 
божевільний світ...
Від пролетарів до «тітушок»

■

ВІДЛУННЯ

«Вболівальники» 
за долю країни
Чи за свої інтереси?

■
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«Я не ділив би видобуток бурштину і рекультивацію. Це два поєднані 

поняття. Третина Волинської області — це поклади бурштину. І тому нам 
треба зберегти цю третину області».

Володимир Гунчик
голова Волинської облдержадміністрації

УКРАЇНА МОЛОДА

Ніна РОМАНЮК 

Упродовж минулого року воли-
няни з цікавістю спостерігали, як 
владна еліта у будь-який спосіб 
намагалася добратися до ласого 
шматка пирога, що не дає спокійно 
спати багатьом в Україні. Йдеться 
про видобуток бурштину. 
Одні створювали підприємства, 
другі вже потирали руки від за-
доволення й рахували майбутні 
мільйони та мільярди, що потечуть 
у їхні кишені. Треті малювали рай-
дужні перспективи волинській гро-
маді, яка от-от стане володаркою 
усіх надр та отримає свою частку з 
цього багатства попри те, що надра 
в Україні поки що є власністю на-
роду, а не окремої територіальної 
громади. Чого тільки не наобіцяєш, 
аби дорватися до золотої жили. Та 
несподівано ця сон-мрія заверши-
лася минулого тижня, коли в об-
ласну раду нагрянули люди з авто-
матами і в масках...

Бурштин і не тільки
 Як виявилося, представники 
Генпрокуратури приїхали про-
вести санкціонований обшук i 
вилучити документи, пов’язані з 
діяльністю створеного комуналь-
ного підприємства «Волиньпри-
родресурс», яке й мало видобува-
ти на території Волині бурштин і 
не тільки.
  Поки у Верховній Раді ніяк 
не спроможуться прийняти від-
повідний закон, який врегулю-
вав би видобуток сонячного ка-
меню в нашій державі, волиня-
ни вирішили всіх перехитрити і 
створили комунальне підприємс-
тво, хоча багато хто сумнівався у 
спроможності цієї затії. Та й вико-
навча влада на чолі з головою обл-
держадміністрації Володимиром 
Гунчиком не зовсім поділяла оп-
тимізм обласної ради, ситуатив-
ну більшість у якій має «УКРОП» 
на чолі з Ігорем Палицею. Ще зов-
сім недавно, 2 лютого, на сесії об-
лради Ігор Палиця браво рапорту-
вав, що задумана ним та його ко-
мандою справа таки вдалася і КП 
«Волиньприродресурс» отрима-
ло ліцензії на розробку не лише 
родовищ бурштину, а й торфу та 
міді. Державна служба геології 
та надр видала йому спецдозво-
ли на 20 років на видобуток пок-
ладів бурштину на 51 тисячі гек-
тарів земель, торфу — на 9 тися-
чах гектарів і розробку родовищ 
міді — на 3,1 тисячі гектарів. 
 На цій же сесії депутати дали 
чітко зрозуміти очільнику ОДА, 
хто сьогодні в області господар і не 
прийняли річний звіт пана Гун-
чика про діяльність облдержад-
міністрації. «УКРОП» тріумфу-
вав на всіх фронтах, бо, окрім 
цього, депутати ще й висловили 
недовіру роботі начальника уп-
равління Державного геокадаст-
ру області та керівнику обласного 
управління лісового і мисливсь-
кого господарства, рекоменду-
вавши профільним міністрам їх 
звільнити. Бо для безперешкод-
ного доступу до бурштинонос-
них лісових та земельних діля-
нок потрібні свої довірені люди 
на цих посадах. 

Китайці їдуть по мідь
 А керувати комунальним під-
приємством «Волиньприродре-
сурс» рада доручила голові пос-
тійної комісії з питань еколо-
гії, раціонального використання 
природних ресурсів, відомому біз-
несмену Василеві Столяру, який 
не приховував свого зацікавлен-
ня бурштиновим бізнесом. Він 
неодноразово в 2016 році нама-
гався отримати дозволи на геоло-

горозвідку і розробку бурштино-
вих родовищ для створених ним 
фірм, але депутати кілька разів 
завалювали голосування. Врешті 
пішли обхідним шляхом і створи-
ли комунальне підприємство, а 
Столяр, який укотре потрапив до 
обласної ради (цього разу під пра-
порами «Батьківщини»), швидко 
зорієнтувався, з ким треба дружи-
ти, і помахав однопартійцям руч-
кою. Відтак отримав і депутат-
ську комісію відповідну, і поса-
ду в КП «Волиньприродресурс». 
Свого часу саме він продав Пали-
ці футбольний клуб «Волинь» ра-

зом із міським стадіоном, купле-
ним у міста за смішні гроші. Те-
пер же вирішили впритул зайня-
тися бурштином і не тільки. Бо 
голова облради озвучив далеко-
сяжні плани того, що вони хочуть 
видобути із волинських надр. На-
віть до міді добралися, довко-
ла якої ведуться розмови вже 25 
років, але ніхто не відважувався 
всерйоз цим питанням займати-
ся. Бо мідне родовище на Волині 
вивчене недостатньо, особливо в 
частині його впливу на екологіч-
ну ситуацію в регіоні й можливо-
го зниження рівня підземних вод 
та обміління річок і озер. А тут 
очільник Волиньради «пораду-
вав» волинян, що китайці вже го-
тові будувати на Поліссі свої заво-
ди з виробництва виробів із міді, 
тільки свисни. 

Генпрокуратура, яка не дає 
наповнити обласний бюджет
 Та довго радіти цій перемозі не 
довелося, бо вже через кілька днів 
після тріумфальної сесії, а саме 8 
лютого, у Києві було порушено 
кримінальне провадження проти 
посадових осіб Державної служ-
би геології та надр за зловживан-

ня службовим становищем та не-
законну видачу дозволів на ви-
добуток бурштину у Волинській 
області. У рамках цього прова-
дження слідчі зі спецпризначен-
цями приїхали до Луцька, щоб 
вилучити оригінали рішень сесії 
щодо створення та діяльності «Во-
линьприродресурсу». 
 Голова Волинської обласної 
ради Ігор Палиця прокоменту-
вав обшуки в приміщенні облра-
ди на своїй сторінці у «Фейсбуці» 
(можливо, зі Швейцарії, де він ча-
сто перебуває у паузах між сесія-
ми). На його думку, вони органі-

зовані тими, хто кришує незакон-
ний видобуток бурштину і хто не 
хоче ділитися з народом своїм не-
законним заробітком: «Генпроку-
ратура, яка не спромоглася кон-
фіскувати статки Януковича, Ар-
бузова, Клименка та інших зрад-
ників, прийшла захистити чиїсь 
інтереси і не дати наповнити об-
ласний бюджет! Генпрокурату-
ра, яка не спромоглася посади-
ти чиновників, які розкрадають 
Державний бюджет та кришу-
ють торгівлю та контрабанду з 
терористами, вирішила наляка-
ти людей, щоб вони навіть і не ду-
мали зазіхати на виведення чор-
ного бізнесу в легальну площину! 
До кінця цього року волинський 
бюджет має додатково отримати 
мінімум мільярд гривень від ви-
добутку бурштину, й обов’язково 
отримає, хоч як би і хто нам зава-
жав! «Шановні» представники 
правоохоронних органів, невже 
ви не зробили висновків з подій 
Революції гідності?! Невже ви ду-
маєте, що народ повторить помил-
ку, і вам дадуть втекти, як вашим 
попередникам при режимі Яну-
ковича?! Може, ви зупинитеся та 
задумаєтеся, поки не пізно!»

...І обов’язково — державний 
контроль 
 Зрозуміло, замовником об-
шуків назвали голову обл-
держадміністрації Володимира 
Гунчика, який у той час перебу-
вав у Києві. На що той в одному з 
інтерв’ю пояснив: «У нас обшу-
ки проходили в агентстві лісових 
ресурсів. Дуже часто представ-
ники правоохоронних структур 
приходять в ОДА, щоб вилучи-
ти відповідні документи. При-
близно кожен тиждень. Але чо-
мусь ніхто не робить із цього 
надзвичайної події. Можливо, 

вплинула присутність озброє-
них людей. Але для цього теж є 
відповідна мотивація. Ми з вами 
бачимо, яким чином відбувають-
ся відповідні заходи під час сесії: 
скільки присутньо сторонніх лю-
дей, які носять у сумках не бутер-
броди. Тому прокуратура прий-
няла рішення вжити відповідних 
заходів безпеки, щоб не створи-
ти прецедент якогось силового 
протистояння». Керівники обл-

держадміністрацій Волині, Рів-
ненщини та Житомирщини взя-
ли участь у спільному брифінгу, 
що проходив у Києві якраз того 
дня, коли у Волиньраді був вели-
кий «шмон». Вони прокоменту-
вали прийняту нещодавно поста-
нову Кабінету Міністрів України, 
в якій виписано механізм рекуль-
тивації — відродження знищених 
бурштинокопачами ділянок лісу, 
а також контролю за видобутком 
сонячного каміння. Пріоритетне 
право на рекультивацію та видо-
буток бурштину закріпили за де-
ржавними підприємствами «Бур-
штин України» та ДП «Укрбурш-
тин». Усі роботи мають проводи-
тися під контролем держави та за 
результатами відкритих конкур-
сних процедур. Хоча залучати до 
них можна буде і комунальні під-
приємства. Але саме держава має 
відігравати головну скрипку у цьо-
му питанні.
 Отож боротьба за бурштин 
триває. Чи зможе держава вре-
шті навести лад із видобутком 
корисних копалин? Чи й надалі 
наші надра по-варварськи спу-
стошуватимуть українські олі-
гархи, яких зовсім не цікавить, 
що буде з цією землею через двад-
цять-тридцять років? Бо тут 
жити вони навряд чи планують. 
Тут вони вміють лише заробляти 
свої мільйони і мільярди та гра-
бувати народ...  ■

КАМІНЬ СПОТИКАННЯ

Бурштин утікає з-під Палиці? 
На Волині триває боротьба за надра

■

Поки держава зволікає, старателі працюють. ❙

Навіть до міді добралися, довкола якої тривають розмови вже 25 років, але ніхто 
не відважувався всерйоз цим питанням займатися. Бо мідне родовище на Волині 
вивчене недостатньо, особливо в частині його впливу на екологічну ситуацію в 
регіоні.

ДО РЕЧІ

 Штрафи за завдані збитки через незаконний видобуток бурштину значно 
зростуть, а відповідальність за це посилять. Державна служба геології та надр Ук-
раїни спільно з Державним геологорозвідувальним інститутом розробляють нову 
методику визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслі-
док самовільного користування надрами, повідомляє прес-служба Державної служ-
би геології та надр України. «Прикро, та нині самовільно заволодіти надрами і за-
платити штраф за їхнє незаконне використання дешевше, ніж проходити всю проце-
дуру отримання спецдозволів, — зазначають у Держгеонадрах. — Нова ж методи-
ка обрахування збитків дозволить не тільки відшкодувати ринкову вартість копалин, 
а ще компенсувати витрати на рекультивацію земель після незаконного, найчастіше 
варварського, методу видобутку корисних копалин». Новація дозволить правоохо-
ронцям оперативніше притягувати до відповідальності порушників. 
 Як зазначає «ZIK», сьогодні через нелегальний видобуток бурштину бюджет Ук-
раїни недоотримує мільярди гривень. За даними експертів, ця сума коливається від 
1,5 до 3 млрд. грн. в рік. А варварські методи видобутку знищили значну частину 
лісів на Житомирщині, Рівненщині та Волині. 

■



12 УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 23 ЛЮТОГО 2017 КУЛЬТУРА

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Від суботи, 25 лютого, і до 1 
березня у Києві проходитиме чет-
вертий Всеукраїнський конкурс 
піаністів премії фірми «К. Бех-
штейн» (С. Bechstein). Піаністич-
них конкурсів такого рівня в Ук-
раїні небагато. Проводять його з 
2010-го. Мета — підтримати роз-
виток фортепіанного мистецтва в 
Україні. До цього творчого зма-
гання допускаються винятково 
студенти й асистенти-стажисти 
вищих навчальних українських 
музичних закладів. 
  Співорганізатором Конкур-
су є Національна музична ака-
демія України імені П.І. Чай-
ковського. Конкурс відбуваєть-
ся що два роки на базі цього му-
зичного навчального закладу і 
є продовженням багаторічної 
співпраці української Академії 
і знаної у світі німецької фір-
ми, що виробляє піаніно і роя-
лі. Більшість фортепіано в ака-
демії представлені цією фірмою,  
чия історія розпочалася з 1853 
року.
  Однією  з базових засад 
діяльності фірми «К. Бехштейн» 
є сприяння розвитку музичної 

культури. Тому компанія під-
тримує фортепіанні студентські 
конкурси, зокрема в Німеччині: 
Дюссельдорфі (спільно з Вищою 
школою музики імені Роберта 
Шумана), Мангеймі, Ганновері 
(спільно з Ганноверською ви-
щою школою музики й театру), 
Троссингені, а також у Києві. До 
речі, на цьогорічний конкурс у 
столицю України завітають влас-
ник «К. Бехштейн»  Піанофорте-
фабрік AГ (Берлін) пан Стефан 
Фреймут і генеральний дирек-
тор Карл Шульце.
 Конкурс 2015 року в Києві 
проходив під знаком 175-річчя 
Петра Чайковського. Ниніш-
ній присвячено 175-річчю від 
дня народження основополож-
ника української класичної 
музики Миколи Лисенка. Тож 

конкурсна програма передба-
чає обов’язкове виконання фор-
тепіанного твору цього українсь-
кого композитора.
  Нагадаємо, Чайковський і 
Лисенко доклали максимум зу-
силь до відкриття у 1913 році 
Київської консерваторії (Націо-
нальної музичної академії Ук-
раїни ім. П. І. Чайковського). 
А Микола Лисенко навчався у 
Лейпцигу, можливо, граючи на 
інструментах німецької фірми. 
  Конкурсні прослуховування 
проходитимуть у два тури. Пер-
ший — виконання камерного 
твору соло, другий — концерту 
для фортепіано з оркестром на 
вибір учасника (концерти № 1 
Л. Бетховена, Й. Брамса, Ф. Ліс-
та, М. Равеля). Другий етап зма-
гання традиційно забезпечить 

Студентський симфонічний ор-
кестр Академії під орудою за-
служеного діяча мистецтв Ук-
раїни, професора Ігоря Палкіна. 
Вхід на всі заходи — вільний.
 Оцінюватиме виконавсь-
ку майстерність піаністів ком-
петентне журі, до складу якого 
входять професіонали з різних 
регіонів України. Цьогоріч журі 
очолює Леся Олійник — прорек-
тор НМАУ ім. П. І. Чайковсь-

кого, кандидат мистецтвознав-
ства, доцент, заслужений діяч 
мистецтв України. 
 Конкурс уже дав путівку в 
життя кільком талановитим 
представникам української фор-
тепіанної виконавської школи. 
Нині обличчям «К. Бехштейн» є 
випускник Національної музич-
ної академії України імені П. І. 
Чайковського, всесвітньо відо-
мий піаніст Денис Прощаєв. ■

ДОБРОЧИННІСТЬ

Сто тисяч
На презентації і концерті 
зібрали кошти на допомогу 
родинам загиблих 
Євдокія ФЕЩЕНКО

Перші понад 100 тисяч гривень — 45 тис. грн. у 
Харкові та 63 тис. грн. у Києві  — зібрав нещо-
давно створений благодійний фонд Сергія Жа-
дана. Гроші планують передати кільком родинам 
загиблих українських військових, у тому числі 
— з Добровольчого українського корпусу.

  «Хлопці, які загинули в той період, коли доб-
ровольчі батальйони ще не мали офіційних ста-
тусів у МО та МВС, не мали статусу учасника бо-
йових дій і, відповідно, їхні родини не отримують 
державної допомоги як родини «офіційних» за-
гиблих, що нелогічно і несправедливо, — каже го-
лова правління БФ Сергія Жадана Ірина Куніци-
на. — Зараз думаємо, як найефективніше їм допо-
могти».
 Хтось просить допомогти грошима, хтось 
— купити якісь конкретні речі, як, наприклад, 
пральну машину, чи допомогти з орендою квар-
тири, каже Сергій Жадан. «Хочу нагадати й про 
інше: інколи родинам, які втратили на війні бать-
ка, потрібні не так гроші, як побутова допомога і 
підтримка. Якщо у вас є такі сусідки, співробітни-
ці — спитайте, що їм потрібно, чим допомогти», 
— радить письменник.
  Гроші у Харкові збирали за допомогою благо-
дійного рок-концерту, який пройшов 17 лютого в 
Театрально-концертному центрі за підтримки Уп-
равління культури ХОДА. Учасниками концерту 
стали: «Жадан і собаки», «Шана», «Вул. Курзу», 
Олег Каданов, «П@п@ Карло & Борис Севастья-
нов». Усі музиканти грали без гонорару. 
 «Практично всі учасники цього концерту гра-
ли і на харківському Майдані, і на київському 
Майдані, і на безлічі благодійних концертів під 
час війни, — говорить співорганізатор концерту 
Василь Рябко. — Дуже круто бути в такій ком-
панії, і прекрасно, коли можна поєднати рок-кон-
церт та благодійність. Допомагати — і музикою 
нагадувати про важливі просто зараз речі».
  У Києві благодійною подією стала презентація 
аудіокниги на вірші Сергія Жадана «Тамплієри». 
Учасниками презентації були Тарас Чубай, Остап 
Ступка, Олександр Фоззі Сидоренко, Каша Саль-
цова, Анжеліка Рудницька, Іван Леньо, Дмитро 
Ярошенко та Ярослав Лодигін. Усі вони — волон-
тери, їздили на схід, безпосередні учасники про-
світницьких та благодійних проектів. 
 «Хочу нагадати, що завдання нашого фонду, 
— не просто збирати гроші й щось купувати, а ро-
бити так, щоб люди на сході відчували себе пот-
рібними, бачили себе як невід’ємну частину Ук-
раїни, — каже Сергій Жадан. ■

■

Людмила КИРИЧЕНКО, журналiст

 Секрети хорового співу... Чому 
один хор відомий та довговічний, а ін-
ший узагалі за рік-два розпадається? 
Такі питання хвилюють автора вже 
чимало часу, і тема виявилась не та-
кою простою, як думалось. 
 Столичний хор «Київська Русь» 
був створений 15 років тому. І весь цей 
час  це велика життєдайна сила в Місь-
кому центрі ветеранів. Концертні про-
грами тут дуже насичені. І репетиції, 
розспівування постійно два рази на 
тиждень по дві години. І люди в хорі 
поважного віку. Але завжди повний 
склад на концерті й повний зал людей. 
І завжди щирі слова подяки. І це важ-
ливо, бо ж колектив і працює саме за 
оте щире людське спасибі. Їздили рані-
ше в Молдавію, в Білорусь. У листо-
паді минулого року виступали у сто-
личному  санаторії «Перемога». Уза-
галі зараз більше працюють у межах 
Киева та області. 
 Хористи інколи дивуються, як сер-
цем прикипіли до народної пісні. Ко-
лектив дружній і дисциплінований. І 
хоча є чимало нових гарних співців,  
та взірцем для всіх є ті, хто прийшов 
сюди 15 років тому. А це були, в основ-
ному, солісти з інших хорів, які роз-
пались  з тієї чи іншої  причини. При-
йшли сюди за оголошенням. Стали 
проводити перші репетиції. Спочатку 
було шість жінок. День за днем напра-
цьовували методику, репертуар. 
 Хор згодом уже налічував 50 осiб, iз 
них 10 — чоловіки. Мали свої народні 
костюми спочатку. А згодом отримали 
нові від центру. Зараз спільними зусил-
лями пошили нові строї, знову нові гар-
ні костюми.  У «Київській Русі» нині 36 
хористів, усі пенсійного віку.
 Раніше не було комп’ютерів, су-
путникового телебачення, люди тяг-
нулись до пісні. Потім був трохи спад. 
Зараз знову все повертається. Оте над-
бання, той спадок від діда-прадіда 
кличе, зве, примушує згадати історію 
і традиції. Найпопулярніші, звичай-
но,  народні пісні.  Солістка хору Та-
мара Пахомівська,  якій уже 80 років, 
каже: «Я молодію від співу, а голос стає 

все кращим і кращим. З великим задо-
воленням ходжу на репетиції, а люди 
завжди дуже дякують за спів. І задля 
цього вартує жити. І працювати». 
 Гарна пісня перевертає все єс-
тво, душу людини. Йде очищення, 
з’являється чудовий настрій. Поряд з 
класичною музикою, яка заспокоює, 
бо має позитивні для людини частоти, 
так само і народна пісня впливає на 
гармонію почуттів.  Раніше, ще в сиву 
давнину,  хори були лише при церквах. 
У книзі Буття про це описано в розділі 
Неємія. Були цілі поселення співців. 
Вони співали пісні похвали Творцеві. 
  «Українська пісня! Хто не був за-
чарований нею. Хто не згадує її як своє 
чисте, прозоре дитинство, свою горду 
юність, своє бажання бути красивим і 
ніжним, сильним і хоробрим», — пи-
сав Олександр  Довженко. 
 «Ми постійно в пошуку гарної піс-
ні, — говорить Наталя Мороз, дири-
гент і керівник хору. — Життя плине 
швидко, змінюються уподобання. За-
раз розучуємо пісні на слова Луценка. 
Вони гарні. У них наче намальована 
картина. Тут природа і людина йдуть 
поруч». 
 Пані Наталя констатує: «У нашо-
му колективі багато сильних солістів. 
Але нам поталанило не лише з голо-
сами, а й з концертмейстром. Він ба-
гато років грав у хорі імені Верьовки. 
Працював з великим майстром А. Ав-
дієвським. Віктор Миколайович Шпа-

ков — дуже відповідальна людина, 
прекрасний музикант. Усе своє жит-
тя віддав музиці».
 Наталя Костянтинівна Мороз за-
кінчила консерваторію. Грає на піані-
но та гітарі. Вона учениця добре відо-
мого в Україні знавця фольклору, 
керівника хору «Роксоланія» та «Чер-
вона калина», викладача університе-
ту ім. Т. Г. Шевченка Івана Акимови-
ча Павленка. В неї ще і в Гореничах є 
хоровий колектив «Гореничі», яким 
вона багато років опікується.
 Хотілося б тут згадати і колектив 
«Дарничанка», який так само відда-
но веде свою концертну діяльність 
для людей Київщини, йому цьогоріч 
— 55 років. Різниця лише в тім, що 
за віком там у середньому люди 45 
років. Звичайно, з молодшим колек-
тивом працювати простіше. Керівник 
цього хору — заслужений працівник 
культури, професор Андрійчук Петро 
Олександрович. Він уже 38 років несе 
тут свою почесну службу. 
 Як художник не може не малюва-
ти, як письменник не може не писати, 
так і справжній артист хору не може не 
нести спів до людини. Це його покли-
кання — виховувати піснею в молоді 
повагу до старших. Або ж стати перес-
торогою в якихось необдуманих вчин-
ках. Як добре, що вони є, ось такі люди, 
які самовіддано діють у такій найваж-
ливішій сфері людського буття, як 
культура. ■

ТРАДИЦІЇ

Комп’ютери тут безсилі
Київськi колективи 
популяризують 
українськi пiснi

■

КОНКУРС

Послухайте піаніста
Обличчям німецької фірми є випускник 
київської музичної академії

■

Грає Марія Пухлянко.
Фото Сергія НІКОЛАЄВА.

❙
❙

На сцені учасники хору «Київська Русь».
Фото з власного архіву.

❙
❙
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Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Незабаром весна... І зовсім 
скоро в міста і села долетить 
«Балакучий Шпак» iз новими 
книжками та ідеями від Казкар-
ки Джінні.
Казкарку Джінні з нетерпінням 
чекають діти. Впізнати її легко: 
за різнокольоровою парасолею 
та зазвичай кумедними барви-
стими косичками. І ще купу всі-
ляких цікавинок вона з собою 
несе. Чим же полонила дитяча 
письменниця Євгенія Пірог (а 
саме так звати Джінні) малих 
читачів? 

Чарівник виконує лише три 
бажання
 ■ Євгеніє — вибачте, Джін-
ні, — звідки таке ім’я? І чому 
такий строкатий персонаж?
 — Був у мене подібний 
«нік», та й Джінні дещо пасує 
до імені Євгенія, є українська 
версія Юджина. А на зустрі-
чах iз дітьми я запитую в них, 
що їм нагадує образ Джінні. 
Переважає версія, що Джін-
ні споріднено з казковим джи-
ном. Та ми з’ясували, що ми 
всі багато потужніші за джинів 
чарівники! Казковий велетень-
чарівник виконує лише три ба-
жання, а кожен iз нас — і діти 
також! — втілює у життя море 
бажань. І своїх, і близьких лю-
дей. Крім того, Джінні разом 
з дітьми здійснює безліч твор-
чих бажань та мрій. Так непо-
мітно-чарівно ми вже починає-
мо спілкування, з якого наро-
джуються і веселі ігри, і цікаві 
проекти.
 ■ У вас доволі багато про-
ектів: «Додай читання», «Ба-
лакучий Шпак», «Тату, почи-
тай»... Вони захоплюють не 
лише дітей, а й дорослих. У 
чому секрет?
 — Бо в задачах проекту 
може реалізувати себе букваль-
но кожен дорослий! Ще й ста-
ти прикладом для малечі. Лю-
биш читати? Навчи інших та-
тусів читати дітям. Мріяв про 
сцену? Постав міні-спектаклі 
в класі та співай з Балакучим 
Шпаком, нашим персонажем-
книголюбом. Знімаєш відео? 
Навчи цього дітей — хай вони 
зроблять відео про книжки для 
«Книжкового марафону 42». А 
як дружиш з інструментами — 
бери молоток та цвяхи і змай-
струй разом iз дітьми книжко-
ву шпаківню в парку! Через гру 
найліпше передавати потрібні 
навички — професійні, етич-
ні, культурні, бо відбувається 
активна, невимушена співпра-
ця. Проекти допомагають на-
долужити брак спілкування з 
дітьми, «підкидаючи» різно-
манітні цікаві теми.
 ■ До речі, скільки створе-
но «книжкових шпаківень» по 
всій Україні? 
 — Перш за все — це не разо-
ва акція, а тривала ініціатива, 
до якої може долучитись кожен 
охочий. «Книжкові шпаківні» 
— вільні благодійні бібліотечки, 
стильні полички з дитячими ви-
даннями у вільному доступі для 
читання в громадських місцях. 
Є вільна хвилина? Книга поруч. 
Ви ж прагнете, аби ваше дитя за-
любки читало? 
 П’ятирічний досвід Всеук-
раїнської ініціативи «Додай 
читання» показав, що книж-
кова шпаківня — багатофунк-
ціональний інструмент заохо-
чення дітей до книг: трибуна 
для читацьких забав та експе-
риментів, територія розвит-
ку. Так створюється унікаль-
ний осередок родинного і твор-
чого спілкування, що формує 
корисні навички та дорогоцін-
ні спогади. Кому не сподобаєть-

ся яскрава хатинка з книгами, 
та ще й зроблена власноруч? 
Тут і діти, і дорослі при справі. 
Ініціативу підхопили школи, 
бібліотеки, активні громади.
 Рівне стало першим містом, 
де були розміщені книжкові 
шпаківні. Сьогодні у 16 міс-
тах і селах країни вони дода-
ють дітям читання у лікарнях, 
кав’ярнях, кінотеатрі, спор-
тивних, мистецьких та розва-
жальних центрах. Книги пос-
тійно змінюються, ніяких чи-
тацьких квитків чи реєстрації 
не потрібно. На порозі весна, і 
вже готова 153-тя шпаківня.
 ■ Чула, що «Книжкові 
шпаківні» занесені до Всесвіт-
ньої мережі вільних бібліотек.
 — Коли ми з однодумцями 
запровадили перші шпаків-
ні для книг, засновник Все-
світньої мережі вільних біб-
ліотек Тодд Бол прочитав про 
нас в iнтернеті і зацікавився. 
На підтримку проекта надіслав 
у подарунок реєстраційні таб-
лички, що засвідчують прина-
лежність до Всесвітньої мережі 
вільних бібліотек. Тож про ук-
раїнських активістів читання 
знають у світі, а місце з книж-
ками читачі можуть знаходити 
на інтерактивній мапі.

Добро переможе
 ■ Багатьом запам’ятався 
ваш міжнародний мистець-
ко-соціальний проект «Добро-
Дій». 
 — Артбук «Добро-Дій» — 
рукотворна книга ілюстрова-
них сторінок-історій про добро 
і добрі справи дітей та дорос-
лих. Прості історії реального 

життя з 50 міст і сіл України. 
В проекті взяли участь 1070 
авторів 16 країн із різних кон-
тинентів. Оригінали робіт зві-
дусіль надсилали поштою. 
Щиро вдячна всім, хто долу-
чив своє тепло. Так народила-
ся сонячна книжка про Добро і 
Любов, якими сповнений Світ. 
Цей мистецький проект здобув 
статус Національного рекор-
ду України. Наразі книга пе-
ребуває в Музеї книги та дру-
карства України в Києво-Пе-
черській лаврі. 
 ■ Чому вирішили писати 
саме для дітей?
 — Дорослі теж мої читачі, 
адже перш ніж придбати чи 
почитати дитині обрану кни-
гу, дорослий має ознайомити-
ся з нею. Хоч писати для дітей 
дуже відповідально, але й лег-
ко — бо це історії веселі, добрі, 
сповнені грою.
 Якось вранці ми з семиріч-
ним Денисом чаювали на кух-
ні. Через щільний туман за вік-
ном ледь проглядався силует 
телевежі. Тієї самої, що обабіч 
Бабиного Яру, на вулиці До-
рогожицькій. Таке зникнення 
видалося нам, безперечно, каз-
ковим (посміхається). Тож 
«Подорожі пані ТелеВежі» — 
історія «казково прихованої» 
туманом вежі, що подорожує 
до своїх подруг, відомих теле-
веж. Адже будь-яка вежа — 
найзнаніша Ейфелева, Бер-
лінська, величезна Бурдж Ду-
баї — мають купу відповідаль-
них телесправ, ген на весь наш 
світ!
 ■ Справді, казка захоплює, 
та в ній відчувається не лише 

казковість, а й науковість...
 — За освітою я фізик, і, га-
даю, дітям буде цікаво дізнава-
тися не лише про вигадані по-
дорожі телевежі, а про те, що 
наша Київська (або Сирецька) 
телевізійна красуня суттєво 
вища за «парижанку». Новіт-
ні вежі можуть досягати хмар, 
утім наша — єдина у світі мета-
лева споруда висотою 385 мет-
рів, що вільно стоїть на своїх 
опорах, без додаткових роз-
тяжних тросів. Її мереживна 
металева конструкція зібрана 
без жодного гвинтика чи бол-
та: всі деталі з’єднані способом 
зварювання, на той час це була 
суперпередова технологія. Зби-
рали-будували телевежу «нав-
паки» — згори донизу. Ось така 
українська рекордсменка.

Про космос і переселенців
 ■ Зовсім недавно ви презен-
тували свою нову книжечку 
«Астронавти з Великої Рося-
ної». Що надихнуло написати 
про астронавтів і космос?
 — У жовтні в Житомирі, в 
Музеї космонавтики імені Сер-
гія Корольова, у рамках Все-
світнього тижня космосу три-
вав фестиваль «Відкритий кос-
мос». До фестивалю мене поп-
росили написати книжку для 
дітей, аби зацікавити їх астро-
номією та космосом. Було об-
маль часу, але за місяць книж-
ка вчасно потрапила до малечі. 
Це були космічні творчі швид-
кості! 
 Довго шукати свої дотики до 
космічного не довелося. Згада-
ла кілька захопливих мандрі-
вок Музеєм космосу у Вашин-

гтоні та особисті враження від 
запуску космічного транспорт-
ного корабля у США. Пригада-
ла навчання на фізичному фа-
культеті Київського національ-
ного університету імені Тараса 
Шевченка. Подумала: кому ж 
писати, як не мені? Познайо-
милась з українським астро-
номом Климом Чурюмовим, iз 
першим космонавтом незалеж-
ної України Леонідом Каденю-
ком. Наш астронавт досліджу-
вав вплив невагомості на рос-
лини, а нещодавно я побувала 
в київській школі 71, яка брала 
участь у підготовчих експери-
ментах. Космос набагато ближ-
че, ніж ми думаємо!
 Мені дуже кортіло розказа-
ти, що означає космос для Ук-
раїни. Бо наші діти мають гор-
дитися реальними досягнення-
ми українських конструкторів, 
інженерів, виробничників — 
як і я тоді, спостерігаючи, як 
здіймають ракету в небо ук-
раїнські двигуни... Тож у цій 
космічній книзі все реально, 
навіть вулиця Росяна, що є на-
справді. Так читання може роз-
будити мрії та любов до астро-
номії.  
 ■ А самі частенько спостері-
гаєте за зірками?
 — Зорі — а саме так слід на-
зивати ці небесні тіла — теж 
надихають! Звісно, задивляю-
ся, і на планети також. Кни-
га «Хлопчик Вітерець і Золота 
планета» — родом звідти. Кіль-
ка сузірь вивчила ще в дитинс-
тві, досі знаходжу їх на небі. 
Головне, аби під зорями був 
мир.
 ■ Ви авторка книги «Мрії 
збуваються». Чи збуваються 
мрії Джінні?
 — Авжеж! Пам’ятаю, шко-
ляркою вперше зайшла в дитя-
чий клуб, де було багато гурт-
ків. Роззирнулась навколо: тут 
майструють, там ліплять, інші 
малюють, а он ляльковий те-
атр!.. Подумалось: я б усе жит-
тя цим займалася! Власне, так 
і сталося (посміхається).
 ■ Тривалий час ви займає-
тесь iз малими переселенцями, 
проводите читацькі зустрічі. 
Завдяки вашій турботі хлопчик 
Дмитрик з українського села на 
Донеччині, що пересувається в 
інвалідному візку, став дирек-
тором бібліотеки.
 — Бібліотека і вся історія 
незвична. Ми з друзями на-
лагодили листування дітей зі 
всієї України з підлітком, аби 
здолати його самотність. Над-
силали й книжки, а коли їх ста-
ло доволі багато, я придумала 
спосіб, аби книжки подарували 
Дмитру друзів, а його селу — 
культурний прорив. І феноме-
нального героя, що незабаром 
стане рекордсменом України. 
Перша приватна ВІЛЬНА біб-
ліотека Дмитра Ружевича для 
позначення книг має свій імен-
ний екслібрис, який виготови-
ли волонтери. Нині до хлопця 
залюбки приходять одноклас-
ники. 
 Якщо йдеш вперед, дорога 
буде подолана. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Добродійка Джінні 
поспішає у ваше місто
Фізик за освітою Євгенія Пірог пише дитячі книжки і допомагає дітям

■

Євгенія Пірог.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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Кожен з нас, як споживач, має право на 
захист та відстоювання своїх прав. Од-
нак на практиці небагато людей нама-
гаються ці свої права відстояти. У чому 
ж причина — поганому законодавстві, 
слабких державних структурах чи у па-
сивності громадян?

Важелі впливу на продавців
 Що ви зробите, якщо виявите плісня-
ву на купленій ковбасі, браковану вилку на 
прасці чи двері іншого кольору, ніж ви за-
мовляли? У кращому випадку — попроси-
те поміняти чи повернути гроші. Але якщо 
на рівні продавця чи адміністратора мага-
зину цей конфлікт не вирішується, біль-
шість опускає руки і забуває про пробле-
му, не маючи змоги витрачати на неї час і 
зусилля.
 А дарма, тому що теоретично систе-
ма захисту прав українських споживачів 
дозволяє вам оскаржувати такі випадки, 
звертатись до Держпродспоживслужби та 
до суду з метою відновлення порушених 
прав.
 Базові юридичні норми щодо захис-
ту прав споживачів в Україні такі ж самі, 
як і в Європі: впродовж встановленого га-
рантійного терміну споживач, що прид-
бав некондиційний товар, має право ви-
магати пропорційного зменшення ціни, 
безплатного усунення недоліків або від-
шкодування витрат на самостійне усунен-
ня цих недоліків. Або повернення грошей 
чи заміни товару, якщо недоліки «істотні». 
Свої вимоги споживач викладає в заяві на 
ім’я компанії-продавця. Якщо компанія їх 
ігнорує, він може звернутись або до місце-
вого відділу Держпродспоживслужби, або 
одразу до суду.
 Надіслати скаргу до служби може бути 
кращою стратегією за суд: чиновники ма-
ють достатньо важелів, щоб натиснути на 
недобросовісного підприємця. До того ж 
це можна зробити електронною поштою. У 
документі треба обов’язково вказати юри-
дичну особу, а також юридичну та фізичну 
адресу компанії — відповідно, на це треба 
заздалегідь звернути увагу при купівлі он-
лайн. Це логічні вимоги, які діють і в ЄС, 
так само, як і вимога документального під-
твердження фактів (чеки, квитанції, фото 
тощо). Упродовж 30 днів після отримання 
скарги Держпродспоживслужба повинна 
проінформувати споживача про результа-
ти перевірки. 
 Володимир Лапа, голова Державної 
служби України з питань безпечності харчо-
вих продуктів та захисту споживачів, ствер-
джує, що звернення до служби не завжди є 
запорукою успішного вирішення питання. 
Адже іноді перевірка не показує жодних по-
рушень, або людина звернулась «не по фор-
мі» — тобто без документів, що підтверджу-
ють придбання товару чи які містили б на-
зву підприємства і його місце розташуван-
ня. У такому випадку немає юридичних 
підстав для перевірки, а слова покупця-спо-
живача — недостатня підстава. 
 — Можуть бути випадки, коли навіть 
після перевірки та накладення штрафних 
санкцій суб’єкт господарювання не погод-
жується з нашим рішенням. У таких ви-
падках шлях один — судовий розгляд. При 
цьому матеріали перевірки, проведеної Де-
ржпродспоживслужбою, можуть бути до-
казовою базою на користь споживача, — 
додає Володимир Лапа.

Споживач звертається — служба діє
 Держпродспоживслужба може прово-
дити або планові перевірки, або позапла-
нові — за зверненням споживача. 
Планових зараз стало менше — через мора-

торій на перевірки бізнесу. 
 Часто стратегія дій регіональних 
підрозділів Держпродспоживслужби за-
лежить від їхнього керівництва. Адже є 
об’єктивні юридично-організаційні не-
точності, які можуть стати перепоною для 
діяльності. Наприклад, за підсумками 
контрольних заходів має бути складений 
єдиний акт уніфікованого формату, однак 
цей формат ще не затверджений. Тож фор-
мально це може стати «відмовкою» для 
діяльності. Однак відсутність документа 
чи правильного формулювання у законах 
не заважає прогресивним підрозділам Де-

ржпродспоживслужби відстоювати права 
споживачів.
 Володимир Лапа переконаний, що 
споживачам треба частіше звертатись до 
служби, оскільки їхні звернення стають у 
час мораторію на перевірки гарною наго-
дою виявити реальні порушення, що шко-
дять споживачам. 
 — Наприклад, в аспекті заборони 
куріння у закладах ресторанного госпо-
дарства більш ефективними є позапланові 
заходи. Так, iз квітня до кінця 2016 року 
Держпродспоживслужба здійснила 114 
планових перевірок, а встановила пору-
шення лише у 30 випадках. Одночасно за 
цей період здійснено 39 позапланових пе-
ревірок і у 30 випадках зафіксовано пору-
шення — дуже високий відсоток на відмі-
ну від планових, — коментує очільник Де-
ржпродспоживслужби.
 Так, слабкою стороною планових пере-
вірок, за словами Володимира Лапи, є те, 
що про їх проведення контролюючий орган 
має сповістити суб’єкта господарювання за 
10 днів. 
 — Тому часто маємо справу з «потьом-
кінськими дєрєвнямі», бо суб’єкти госпо-
дарювання тимчасово, на час перевірки, 
ховають свої недоліки (прострочений, не-
правильно маркований, небезпечний товар 
тощо). Після проведення перевірки він зно-
ву з’являється на прилавках. Водночас у 
ході планових перевірок ми маємо право пе-
ревіряти весь спектр питань, які відносять-
ся до нашої компетенції: якість та безпека 
товарів, робіт та послуг, дотримання правил 
обслуговування, обсяг та достовірність ін-
формації тощо. Слабкою стороною позапла-
нових перевірок є те, що при їх проведенні 
можливо перевіряти лише ті питання, які 

зазначені у скарзі споживача. Тобто, якщо 
контролер побачив порушення, про яке не 
йдеться у скарзі, він не має права відобрази-
ти його в акті та притягнути до відповідаль-
ності винних осіб. Дивно, але факт. Але у 
позапланових перевірок є й сильна сторона 
— це раптовість. Про їх проведення немає 
потреби попереджати суб’єкта господарю-
вання заздалегідь, — розповідає Володимир 
Лапа про нюанси роботи.

Зберігайте чеки
 На практиці, наприклад, якщо спожи-
вач пред’явить «істотні недоліки» придба-

ного товару, йому повернуть гроші або за-
мінять на інший товар, як того й вимагає 
ст. 8 Закону «Про захист прав спожива-
чів». Але якщо недоліки не є «істотними» 
(тобто товар можна використовувати, хоча 
він і не відповідає вказаним характеристи-
кам), у магазині навряд чи погодяться по-
вернути частину грошей, безплатно відре-
монтувати виріб або відшкодувати витрати 
на його ремонт — хоча ці вимоги містять-
ся в тій же статті того ж закону. Ще менше 
сподівань на якісь відшкодування за пос-
лугу неналежної якості.
 Однак якщо споживач не полінуєть-
ся зайнятись відстоюванням своїх прав, у 
більшості випадків йому вдається досягти 
успіху. 
 Але у сфері законодавства про захист 
прав споживачів за 2016 рік здійснено 743 
планові перевірки, порушення встанов-
лено у 581 випадку. Із розглянутих 9121 
скарги задоволено 4667. До слова, служба 
формально була створена в 2014 році, а на 
практиці запрацювала в 2016-му.
 Лише у грудні 2016 року Держпрод-
споживслужба отримала 426 звернень від 
громадян. Із них 336 стосувалися обману 
споживачів, реалізації товару без терміну 
придатності. Ще 69 скарг стосуються пору-
шення санітарного законодав ства (забруд-
нення повітря, перевищення рівнів гуч-
ності) і лише 21 — неякісних харчів. 
 Проблемою може стати недостатня ува-
га до формальних моментів — відсутність 
чека, документів, що підтверджують по-
купку, спроба повернути товар, який не 
підлягає поверненню, тощо.
 Прикладiв багато. 
 Якщо в супермаркеті на етикетці вка-
зана одна ціна, а вам намагаються продати 

за іншою, бо «ще не переклеїли цінники», 
ви маєте право на те, аби придбати товар за 
ціною, яку побачили на ціннику. І ніяких 
аргументів про зростання долара і право на 
зміну цін ви приймати не повинні.
 Якщо оператор, попри річну угоду, на-
магається підняти вам ціну за телекомуні-
каційні послуги, ви можете відстоювати 
своє право на вказану ціну.
 Якщо вас «обкурюють» у ресторані чи 
кафе, і це не місце, призначене для палін-
ня, ви знову-таки, як споживач, можете 
вимагати дотримання своїх прав.

Європейський досвід
 Наприклад, у Польщі впродовж пер-
ших 12 місяців після доставки товару діє 
зворотний тягар доказу: не споживач має 
продемонструвати несправність товару, а 
продавець повинен довести, що товар не 
має дефектів. Після закінчення цього пе-
ріоду тягар доказу перекладається на спо-
живача. В інших країнах — Німеччині, 
Угорщині — цей термін коротший і стано-
вить лише 6 місяців.
 Існує ієрархія способів розв’язання су-
перечки: найбільш бажаним є ремонт або 
заміна придбаного товару, і лише якщо 
це неможливо, товар доведеться поверну-
ти або частково компенсувати сплачену за 
нього ціну. У разі заміни товару на новий 
набирає чинностi нова   гарантія. 
 В Угорщині суперечки між споживача-
ми та продавцями спочатку потрапляють 
до регіонального посередницького органу, 
який безплатно впродовж 45 днів розгля-
дає справу та видає рішення, яке не є юри-
дично зобов’язуючим. Кількість супере-
чок, вирішених таким чином, без звер-
нення до суду, щорічно зростає, наразі 
становлячи близько 12 тисяч на рік. Про-
давець може iз самого початку заявити, 
що прийме кінцеве рішення такого суду як 
зобов’язуюче. Якщо він цього не робить, рі-
шення має силу лише рекомендації. Та він 
мотивований виконати навіть прості реко-
мендації: в іншому разі регіональна тор-
гова палата або інспекція з питань захис-
ту прав споживачів може перенести спра-
ву на вищий рівень. 
 У Польщі управління з питань конку-
ренції та захисту прав споживачів (UOKIK) 
має великі повноваження: його голова може 
наказати підприєм ству припинити ту чи 
іншу комерційну практику та накласти 
штраф. Він також проводить інспекцію тек-
стів типових договорів, якi використовують 
компанії: якщо він виявить несправедливі 
положення, то оскаржить їх у профільному 
суді. Якщо ж положення, які вже раніше 
було визнано такими, що порушують закон, 
знову фігурують у договорах, буде відкрито 
справу щодо порушення колективних прав 
споживачів. У разі виявлення товарів, що 
становлять небезпеку для здоров’я спожи-
вачів (не лише їжа, а й електрообладнання, 
іграшки тощо), їх  вилучають з ринку, а на 
продавця накладається штраф розміром до 
100 тис. злотих. 
 Упродовж 2015 року управління при-
йняло 1095 рішень, із яких 145 стосували-
ся порушення колективних прав спожи-
вачів, 42 — антиконкурентних практик, 
а 14 містили санкції за ці два типи пору-
шень. Загальна сума штрафів перевищила 
47 млн. злотих. Зокрема 6,6 млн. довелося 
заплатити банкові, який видавав кредити 
в швейцарських франках, але всупереч ви-
могам закону не знизив процентні випла-
ти, коли в 2014 році швейцарський центро-
банк встановив від’ємну облікову ставку. 
Ще більший штраф — 14,2 млн. злотих — 
було накладено на залізничного вантажо-
перевізника PKP Cargo, який iз 2007 року 
зловживав домінуючою позицією на рин-
ку, відмовляючись підписувати спеціаль-
ні угоди з конкурентами. 
 Маючи такі широкі права діяти від 
імені споживачів, UOKIK проводить ін-
формаційні кампанії, покликані мотиву-
вати їх самостійно відстоювати свої права. 
У 2008-09 рр. у Польщі діяв проект «Моя 
споживча абетка», у рамках якого вида-
вали брошури, онлайн-ігри, було запуще-
но телерекламу та майстер-класи, орієн-
товані на школярів і вчителів. Інша цільо-
ва аудиторія подібних кампаній — пенсіо-
нери. Було знято навіть два телесеріали на 
тему захисту прав споживачів та проведе-
но кілька рекламних кампаній, які закли-
кали активніше відстоювати свої права та 
користуватися процедурою альтернатив-
ного вирішення конфліктів. ■

ЗАКОН І ПРАВО

Нам би — зворотний 
тягар доказу
Захист прав споживачів після реформи — де кульгаємо?

■

В Україні все ще головніші продавці, а не споживачі.
Фото з сайта wordpress.com.
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Якщо споживач не полінується зайнятись відстоюванням своїх прав, 
у більшості випадків йому вдається досягти успіху.



Григорій ХАТА

 На початку поточного чем-
піонату країни дуже швидко ви-
окремилася четвірка команд, 
яку без особливих вагань поча-
ли називати майбутніми учасни-
ками «плей-оф». Жвавий старт, 
який минулої осені взяли в регу-
лярному сезоні «Донбас», «Дже-
нералз», «Кременчук» та «Крив-
бас», виглядав багатообіцяючим. 
В очікуванні великої медальної 
битви вітчизняні шанувальники 
хокею активно потирали руки. 
Проте після кількох місяців від-
чайдушної боротьби, коли супер-
ники по черзі змінювали один од-
ного нагорі турнірної таблиці, в 
Українській хокейній лізі поча-
ли лунати тривожні дзвіночки, 
знаменуючи початок серйозних 
проблем у конкурентному сере-
довищі.
 Першими зі своїми чем-
піонськими амбіціями розпро-
щалися «Дженералз». Трохи 
згодом, розпочавши процес роз-
лучення  з основними виконав-
цями, відкоригувати раніше об-
раний курс довелося амбітному 
дебютанту з Кривого Рогу.
 Пізніше ж виявилося, що й 
у чинного чемпіона країни — 
«Донбасу» — існують серйозні 
внутрішні проблеми, які змуси-
ли керівництво клубу розірвати 
контракт iз тренерським штабом 
на чолі з Анатолієм Степанище-
вим.
 Зрештою, посеред довгого 
шляху більшість представни-
ків лідируючої групи пережи-
ла серйозні метаморфози, що не 
могло не вплинути на турнірні 
розклади.
 Так, «Донбас» втратив одно-

осібне лідерство в чемпіонаті, 
«Кривбас» відмовився від бо-
ротьби за перемогу в «регуляр-
ці». Водночас столичним «гене-
ралам», які на старті сезону вва-
жалися одним із головних пре-
тендентів на чемпіонство, після 
втрати фінансової підтримки 
головного спонсора довелося 
всерйоз хвилюватися за своє міс-
це в «плей-оф».
 До того моменту, коли в ко-
манді «генералів» відбулася то-
тальна заміна досвідчених вико-
навців та необстріляних юніорів, 

команда мала достатньо відчут-
ний очковий «гандикап» над па-
рою аутсайдерів. Утім спокійно-
го життя в Олександра Сеукан-
да, котрий після кадрової ротації 
замінив на тренерському містку 
Вадима Шахрайчука, не вийш-
ло. Довгий час юні «офіцери» 
взагалі не могли набрати очок — 
проблемою тоді були навіть матчі 
з «Витязем» та «Білим барсом», 
котрих на старті сезону «Джене-
ралз» узагалі не помічали.
 Зрештою, проблеми з набором 
очок, які виникли у Сеуканда та 

К°, призвели до того, що в п’ятої 
команди чемпіонату, «барсів», 
з’явилися теоретичні шанси на 
«плей-оф». Щоправда, для цьо-
го білоцерківським хокеїстам 
потрібно було не тільки чекати 
подарунків від киян, а й самим 
грати на максимумі. Але, як 
видно, подібних можливостей у 
«барсів» наразі немає. Був час, 
коли вони вважалися фарм-клу-
бом «Донбасу» й претендували 
на призи. Сьогодні ж білоцерків-
ці пасуть задніх у національній 
першості, тож не дивно, що труд-

нощі викликають навіть матчі з 
останнім колективом турніру — 
«Витязем». Здолати харківський 
колектив їм удалося лише в овер-
таймі, після чого стало зрозумі-
ло, що надій на «плей-оф» уже не 
залишилося. 
 Відтак за чотири тури до за-
вершення регулярного сезону 
квартет учасників «матчів на 
виліт»  сформовано. Єдине питан-
ня, хто отримає титул перемож-
ця «регулярки», адже на фініш-
ну пряму «Донбас» та «Кремен-
чук» вийшли з ідентичним очко-
вим доробком? ■

ЧЕТВЕР, 23 ЛЮТОГО 2017 15СПОРТ
«Все було добре, але нам треба продовжувати додавати. 

Не можна пропускати так багато голів на цій стадії турніру. 
Будемо над цим працювати».

Дієго Сімеоне
аргентинський наставник ФК «Атлетико» (Мадрид)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Другий тиждень поспіль, 
відтоді як у Лізі чемпіонів по-
чали грати матчі «плей-оф», її 
учасники не припиняють диву-
вати вболівальників неймовір-
но високою результативністю. У 
перших чотирьох поєдинках 1/8 
фіналу Суперліги, що пройшли 
в позаминулий «мід-уїк», було 
забито 15 голів. Продовження 
ж голевого бенкету вийшло ще 
більш вражаючим. У двох поє-
динках вівторка футболісти 
«намолотили» 14 м’ячів. Мог-
ло бути й більше, але колумбій-
ський форвард «Монако» Радо-
мель Фалькао не зміг реалізува-
ти пенальті в гостьовому матчі 
проти «Манчестер Сіті».
 Відбулося б інакше, тоді 
протистояння на «Етіхад Стей-
діум» стало б повторенням ре-
корду результативності «плей-
оф» ЛЧ, що належить поєдин-
ку «Ліон» — «Вердер», який у 
2005 році завершився з рахун-
ком 7:2 на користь французько-
го клубу. А так голепад, влаш-
тований віце-чемпіонами Анг-
лії та Франції, опинився в одно-
му ряду з іще чотирма матчами, 
зіграними на етапі вибування, 
де суперники вісім разів відзна-
чалися у воротах один одного.
 Попри те, що до Манчестера 
«Монако» прибув у статусі «сія-
ного», реалізувати на ділі префе-
ренції не вдалося. Звісно, перед 
грою-відповіддю, що відбудеть-
ся 15 березня, фора в два м’ячі 
не виглядає чимось нездолан-
ним, утім той факт, що від підо-
пічних Хосепа Гвардіоли «моне-
гаски» пропустили п’ять голів, 
має неабияк насторожити їхньо-
го наставника Леонарду Жарді-
ма. Однак португальський тре-

нер «Монако» намагається не 
драматизувати ситуацію: «Ми 
здійснили незначні помилки 
в обороні, а вирішальним мо-
ментом у матчі став нереалізо-
ваний пенальті, коли ми втра-
тили нагоду повести в рахунку 
3:1». Ну а град тих незначних 
помилок, які призвели до п’яти 
«пробоїн» у корпусі «Монако», 
Жардім пояснив віком своїх 
вихованців. Так, автору треть-
ого голу у ворота «МС» Кіліану 
Мбаппе лише 18 років; сам же 
поєдинок став для нього дебют-
ним у ЛЧ. Зреш тою, якими б не 
були враження наставників від 
першого протистояння, і Гвар-
діола, й Жардім переконані — 
у їхній дуелі все вирішить матч-
відповідь.
 Водночас у протистоянні 
«Атлетико» та «Байєра», перша 
частина якого завершилася впев-
неною гостьовою перемогою іс-
панського колективу з рахунком 
4:2, повторна гра, по суті, вигля-
датиме простою формальністю. 

Загалом, команда Дієго Сімео-
не приємно здивувала футболь-
ну громадськість своїми бомбар-
дирськими здібностями, адже 
її головною фішкою вважалася 
вміла гра від оборони. Проте, як 
відзначають німецькі ЗМІ, «фар-
мацевти» занадто легковажно 
поставилися до візиту мадридсь-
кого клубу на «Бай-Арену», доз-
воливши собі зіграти з досвідче-
ним опонентом у відкритий фут-

бол. За що, власне, й поплатили-
ся. У матчах групового раунду 
хлопці Сімеоне й справді в атаці 
працювали вельми скромно, за-
бивши в шести матчах сім м’ячів. 
Утім своєму першому супернику 
по «плей-оф» «матрацники» зап-
ропонували дещо інший ігровий 
сценарій. Що дозволило їм стати 
першими, кому в гостях удало-
ся виграти свій стартовий матч 
1/8 фіналу. ■

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Свято бомбардирів
У першому раунді 
«плей-оф» 
Суперліги-2016/2017 
команди вирішили 
відмовитися від 
закритого футболу

■

У першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ «Манчестер Сіті» та «Монако» влаштували голеву феєрію.
Фото з сайта УЄФА.
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ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. 
Перші матчі. «Манчестер Сіті» (Ан-
глія) — «Монако» (Франція) — 5:3 
(Стерлінг, 26; Агуеро, 58, 71; Сто-
унз, 77; Сане, 82 — Фалькао, 32, 61; 
Мбаппе, 40), «Байєр» (Німеччина) — 
«Атлетико» (Іспанія) — 2:4 (Бельа-
рабі, 48; Савич, 68 (у свої ворота) — 
Сауль, 17; Грізманн, 25; Гамейро, 59 
(пен.); Торрес, 86).

■

Шахи
 Львів’янка Ганна Музичук проби-
лася до півфіналу чемпіонату світу, що 
триває в Тегерані. Вигравши першу пар-
тію чверть фіналу в Антуанети Стефано-
вої, в наступному поєдинку наша співвіт-
чизниця подій не форсувала, розписавши 
необхідну для проходження до наступно-
го раунду нічию. Право зіграти в фіналі, 
призовий фонд якого становить 90 тисяч 
доларів, Музичук-старша розіграє в матчі 
з росіянкою Олександрою Костенюк, яка, 
до слова, вигравала аналогічний турнір 
вісім років тому. ■

ХРОНІКА■

ХОКЕЙ

Метаморфози з перспективою
У національній хокейній першості визначилася четвірка 
учасників «плей-оф»

■ ТАБЛО

 Чемпіонат України. «Витязь» 
— «Білий барс» — 3:4 ОТ, «Джене-
ралз» — «Кривбас» — 2:5.
 Турнірне становище після 37 
матчів: «Кременчук», «Донбас» — 
90, «Кривбас» — 67, «Дженералз» 
— 41, «Білий барс» — 29 (36), «Ви-
тязь» — 13 (36).

■

Із проблемами, але «Дженералз» (у темному) таки захистили своє місце в «топ-4».
Фото з сайта УХЛ.

❙
❙
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 У поїзді перед вiдправленням у 
кожне купе з ввічливою посмішкою 
заглядає провідниця і запитує:
 — Іноземці є?
 Скрізь відповідають, що немає. 
Пройшовши весь вагон, вона вихо-
дить у коридор і кричить:
 — Колю, вирубай кондиціонер, 
тут тільки наші!

* * *
 — Дайте мені, будь ласка, тра-
урну стрічку.
 — Широку чи вузьку?

 — А хіба не все одно?
 — Чим ближчий був вам покій-
ний, тим ширшою має бути стрічка.
 — Померла тітка, яка позбавила 
нас спадщини. У вас чорні нитки є?

* * *
 У трамваї жінка довго розглядає 
чоловіка і нарешті каже:
 — Мені здається, ви дуже схожі 
на Ісуса Христа.
 — Ви не перша це помітили. 
Коли я залазив у трамвай, багато хто 
говорив: «Господи, куди ви лiзете».

По горизонталі:
 3. Один з найбільших островів 
Індонезії. 7. Підземне джерело з га-
рячою водою, що періодично б’є фон-
таном. 8. Сволок у хаті або бантина 
на горищі, в повітці, клуні. 9. Держав-
на фіскальна служба. 11. Королева із 
роману Олександра Дюма. 13. Річка 
на Сумщині, притока Десни. 14. По-
пулярний лікер. 15. Відділ експерти-
зи і пошуку браку на радянських під-
приємствах. 17. Священна річка Індії. 
19. Один із напрямів ранньої христи-
янської церкви, який був панівним у 
Римській імперії. 20. Електростан-
ція, що використовує пару, котру от-
римують у парогенераторі, для ви-
роблення електроенергії і теплофі-
кації споживачів. 22. Назва однієї з 
частин Німеччини зі столицею в Бер-
ліні, яка проіснувала до падіння Бер-
лінської стіни. 24. Генерал-хорунжий, 
головнокомандувач УПА. 26. Надмір-
на урочистість, піднесеність. 27. Зем-
ний батько Ісуса Христа. 28. Відомий 
радянський естрадний і оперний спі-
вак. 30. Індивідуальна манера пись-
ма. 31. Шматок затверділої пластич-
ної речовини, яким закривають отвір 
у зубі. 32. Комаха, чия талія є етало-
ном для багатьох жінок. 
По вертикалі:
 1. Французький філософ, фізик 
і математик, основоположник аналі-
тичної геометрії. 2. Популярна дитя-
ча іграшка 3. Англійська міра довжи-
ни. 4. Телефонна станція. 5. Книгар-
ня в Києві, яку громадськості свого 
часу вдалося врятувати від закриття. 
6. Один із найвідоміших англійських 

піратів, що став губернатором Ямай-
ки. 10. Німецький дослідник, що за-
пропонував свою температурну шка-
лу, яка до 60-х років ХХ століття ви-
користовувалася в усіх англомовних 
країнах. 12. Попередник автобуса 
на кінній тязі. 13. Високий, струн-
кий, показний. 15. Одиниця вимірю-
вання потужності електричного стру-
му. 16. Справжнє прізвище сатири-
ка Романа Карцева. 17. Електрично 
заряджена частинка. 18. Київський 
князь, один із останніх представни-
ків династії Києвичів. 21. Підвищен-
ня, поміст, на якому здійснювалася 
страта. 23. Поширений у Карпатах 
музичний інструмент у формі підків-
ки з видовженим язичком, який за-
тискають зубами і грають. 24. Водій 
автомобіля. 25. Футляр із ткани-
ни для захисту предмета від бру-
ду і пошкоджень. 28. Один із п’яти 
людських органів чуття. 29. Метод 
фізіотерапії, пов’язаний з водою. 
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 У багатьох автобусна зупинка, особливо в 
сільській місцевості, асоціюється із  завалами 
сміття та розписаними стінами. Багато років 
приблизно такою була і зупинка, розташована 
на краю британського села Уокхемптон у Де-
воні. Але зараз вона претендує на статус най-

затишнішої зупинки у світі.
 За короткий час кам’яна споруда, яка виг-
лядала не дуже привабливо, перетворилася на 
затишну кімнату. Стіни побілили, на них пові-
сили картини, поряд поставили горщики з кві-
тами. Також всередині з’явилося крісло, а на 
лавочках — подушки і покривала. А на День 
святого Валентина до обстановки були додані 

червона троянда, паперові сердечка, червоний 
абажур, розкішний канделябр і навіть плетена 
корзинка з шоколадками.
 Найцікавіше, що жителі Уокхемптона досі 
не знають ім’я благодійника, якому вони ма-
ють завдячувати такими змінами. Вони нази-
вають його «місцевим Бенксі», на честь відо-
мого у всьому світі анонімного майстра стріт-
арту та інсталяцій. Але надзвичайно вдячні 
йому і за затишок, і за славу. Особливо після 
того, як видання Daily Mail прославило їх на 
весь світ, опублікувавши фото оновленої зу-
пинки.
 Щоправда, шкода, що журналісти видання 
не їздять українською глибинкою. Там деякі зу-
пинки місцеві умільці так само перетворюють 
як не на картинну галерею, то на виставку на-
родної творчості. Бо талант вимагає глядачів. 
А у нас талантів вистачає. ■

КРЕАТИВ

Затишно, як удома
У  Великобританії  невідомий перетворив 
сільську автобусну зупинку на кімнату

■

Аліса КВАЧ

 «Яка хата — такий тин, який 
батько, такий син» — говорить 
народна мудрість. Схоже, донька 
відомого російського музиканта, 
лідера гурту «Машина часу» Ан-
дрія Макаревича стала ще одним 
підтвердженням цієї істини, про-
демонструвавши здатність «не 
прогинатися під мінливий світ», 
а жити своїм життям.
 Цього року наймолодша донь-
ка Макаревича Аня від прес-ата-
ше «Машини часу» Анни Рождес-
твенської закінчує школу. Поп-
ри те, що батьки формально роз-
лучені, вони активно спілкуються 
і беруть участь у житті дівчини. І 
для Макаревича стала справж-
нім шоком інформація про те, які 
суми збиратимуть батьки на про-
ведення випускного балу. «Як би 
вам м’якше це змалювати? Ска-
жімо, це не по сто тисяч рублів. І 
не по двісті. З учня. На випускний 
вечір. Може вистачити на великий 
басейн дорогого шампанського», 

— написав Макаревич у «Фейсбу-
ці».
 У результаті було ухвалено за-
кінчення навчання відсвяткувати 
в тісному родинному колі, а зеко-
номлені кошти (а це в еквіваленті 
— близько ста тисяч гривень) від-
дати на благодійність. Причому 
це було не стільки рішення бать-
ків, скільки позиція самої Ані. 
Як сказала її мама, це був «Ань-
кин вибір дрібного максималіс-
та». «Все-таки набагато краще 
відсвяткувати випускний з роди-
ною та друзями, а не в галасливій 
залі, після якої навряд чи зали-
шаться яскраві враження. А ось 
віддати суму на благодійність — 
це справді чудово, адже і на душі 
тепло стає, і добру справу робиш. 
Це рішення було прийнято мною, 
і я вважаю його особисто для себе 
правильним», — написала в со-
цмережах і сама дівчина.
 Як пізніше зізнався Макаре-
вич, гроші вони вирішили пере-
рахувати у Фонд підтримки хос-
пісів «Віра». Для працівників 

фонду ця звістка стала приємною 
несподіванкою. «Ми давно думали 
про подібне, коли читали, як шко-
лярі Сербії та України присвячу-
вали свої випускні благодійності, 
але навіть не мріяли, що це може 
статися вже в цьому році», — за-
значили вони.
 Журналісти розкопали, що 
Аня Макаревич навчається в мос-
ковській школі «Золотий переріз» 
(«Золотое сечение»). Це — приват-
на школа, де навчалися діти Валді-
са Пельша, Федора Бондарчука та 
інших російських зірок. Сам Мака-
ревич, написавши про своє рішен-
ня в соцмережах, закликав й ін-
ших підтримати їхню ініціативу.  
Побачимо, що з того буде. ■

БАТЬКИ І ДІТИ

Не варто прогинатись 
під мінливий світ
Донька Андрія Макаревича замість випускного 
віддала гроші на благодійність

■

Андрій Макаревич.❙

24 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвденно-за-
хiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +2...+4, удень +10...+12.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, мокрий снiг. 
Славське: вночi +5...+7, удень +8...+10. Яремче: вночi +5...+7, 
удень +11...+13. Мiжгiр’я: вночi +5...+7, удень +7...+9. Рахiв: 
уночi +5...+7, удень +7...+9.

22 лютого висота снігового покриву становила: Славсь-
ке — 16 см, Плай — 42 см, Мiжгiр’я — 8 см, Рахiв — 
10 см, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, По-
жежевська — 48 см.


	UM024-01.indd
	UM024-02.indd
	UM024-03.indd
	UM024-04.indd
	UM024-05.indd
	UM024-06.indd
	UM024-07.indd
	UM024-08.indd
	UM024-09.indd
	UM024-10.indd
	UM024-11.indd
	UM024-12.indd
	UM024-13.indd
	UM024-14.indd
	UM024-15.indd
	UM024-16.indd

