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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,48 грн. 

1 € = 31,14 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Триває передплата на «Україну молоду» на 2018 рік »СТОР.3

У тому, що цілі галузі української економіки опиняться у портфелі бізнесменів, немає нічого погано. Якщо процес передачі буде достатньо прозорим. ❙

Продам 
у добрі руки
Влада за наполяганням МВФ знову готує велику приватизацію. 
У 2018 році хочуть заробити 22 млрд. гривень
стор. 7 »

Уряд ніяк не може 

визначитися 

з тим, скільки 

коштуватиме 

блакитне паливо 

для населення
стор. 4 »

Розумний 
десант

Півсотні вчителів 

Львівщини протягом двох 

тижнів викладатимуть у 

школах Луганщини
стор. 3 »

Президент США 

опустився на 92 

позиції у рейтингу 

найбагатших 

американців 

часопису «Форбс»
стор. 5 »

Ощасливлені субсидією Трамп збіднів і втратив вплив



ЧЕТВЕР, 19 ЖОВТНЯ 20172 ІнФорУМ
«Дуже багато людей думає про нас, про мешканців Львівщини, 
про галичан, стереотипно, міфами тієї стандартної російської пропаганди, 
котра, на жаль, досі діє. Олександр Ганущин

голова Львівської обласної ради

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван БОЙКО

  Російські окупанти та місцеві 
найманці вдвічі збільшили кіль-
кість обстрілів позицій ЗСУ та ді-
лянок місцевості поблизу мирних 
населених пунктів на донецькому, 
луганському та маріупольському 
напрямках лише впродовж остан-
ніх трьох діб.
 Як повідомляє українська сто-
рона Спільного центру з контро-
лю та координації, особливо на-
пруженою залишається обста-
новка в районі населених пунктів 
Павлопіль, Водяне, Гнутове, Арте-
мове, Мар’їнка, Зайцеве-Північне, 
Трьохізбенка та Новотошківка.
 При цьому ворог уже не обме-
жується великокаліберними ку-
леметами чи гранатометами, а все 
частіше гатить iз мінометів каліб-
ру 82 і 120 мм.
  Речник Міноборони з питань 
АТО Андрій Лисенко підтвердив 
зростання кількості та потужності 
обстрілів iз боку терористів. Зага-
лом упродовж минулого вівторка 
російсько-терористичні угрупо-
вання 44 рази обстрілювали пози-
ції ЗСУ.
  За даними штабу АТО, через за-
гострення бойової обстановки ЗСУ 
й надалi зазнають втрат у запеклих 
боях із ворогом. Зокрема, загинуло 
двоє захисників України та четве-

ро отримали поранення впродовж 
минулого вівторка (нагадаємо, що 
в понеділок на Донбасі також заги-
нуло двоє бійців ЗСУ). 
  Зокрема, один iз воїнів заги-
нув унаслідок ворожого міномет-
ного обстрілу неподалік Зайцево-
го поблизу окупованого Донець-
ка. Ще один воїн загинув у бою 
поблизу Мар’їнки. Два бійцi от-
римали поранення, підірвавшись 
на міні. 
 «На приморському напрям-
ку противник розпочав обстріл 
наших укріплень зі стрілець-
кої зброї в районі Мар’їнки. Ук-
раїнські воїни вогнем у відповідь 
примусили загарбників припини-
ти провокації. У результаті цього 
протистояння загинув один наш 
захисник», — повідомили у прес-
центрі штабу АТО подробиці бою 
під Мар’їнкою. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Спостерігачі ОБСЄ зафіксували, 
як бойовики розвантажували з тяга-
чів шість танків невстановленого типу в 
районі окупованого села Зернове, за 70 
км від окупованого Донецька. Крім тан-
ків, команда СММ також бачила при-
близно 18 бойових машин піхоти (БМП-
2), які були оцінені як нові або відре-
монтовані, і ще 12 вантажівок військо-
вого типу.
 Спостерігачі зафіксували наяв-
ність мін, зокрема на схід від Попасної, 
де раніше місія відзначала проведен-
ня робіт iз розмінування. В окупованих 
районах, за межами відповідних ліній 
відведення, команда СММ помітила на-
явність шести реактивних систем за-
лпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) 
і 6 самохідних гаубиць (2С1 «Гвозди-
ка», 122 мм).

■

Петро ЛУКІЯНЧУК

 Цього тижня 50 учи-
телів iз різних шкіл 
Львівської області виру-
шили на схід України, 
де впродовж двох тиж-
нів навчатимуть місце-
вих школярів. У свою 
чергу, півсотні педагогів 
iз Луганщини приїдуть 
студіювати науки для 
школярів із заходу.
 Обмін відбувається 
вже втретє у рамках про-
екту «Схід і захід разом». 
Мета акції спрямована не 
лише на підвищення ре-
зультативності навчан-
ня, а й покликана лама-
ти стереотипи.
 «Дуже багато людей 
думає про нас, про меш-
канців Львівщини, про 
галичан, стереотипно, 
міфами тієї стандарт-
ної російської пропаган-
ди, котра, на жаль, досі 
діє. А цей проект розми-

ває подібні речі», — наго-
лошує голова Львівської 
обласної ради Олександр 
Ганущин. За його слова-
ми, склад делегації до-
волі багатоликий, з обох 
сторін — викладачі різ-
них спеціальностей: фі-
лологи, історики, геогра-

фи, також залучені керів-
ники початкових класів. 
 Окрім інтеграції ос-
вітніх процесів, відбу-
вається також обмін у 
сфері культури, разом із 
луганськими педагога-
ми на Львівщину приї-
де «мистецький десант», 

який ставитиме вистави 
в театрах Львівщини.
 Львівська облрада та 
департамент освіти і на-
уки ЛОДА запросили 
вчителів узяти участь в 
обміні доволі пізно, лише 
13 жовтня, а вже через 
три дні відібрані учас-
ники зобов’язані були 
виїхати в Луганську об-
ласть, цьогоріч у Новоп-
сковський та Білокура-
кинський райони, а та-
кож у міста Рубіжне і 
Кремінна. Не зважаючи 
на обмеження в часі, гру-
па сформувалась прак-
тично відразу. Органі-
затори кажуть: охочих 
викладати на сході — що-
раз більше.
 Варто зауважити, що 
проект офіційно старту-
вав ще 16 вересня. Мініс-
терство освіти і науки 
України, Львівська об-
ласна рада, Львівська 
облдержадміністрація, 
Луганська обласна війсь-
ково-цивільна адмініст-
рація підписали декла-
рацію намірів співпра-
ці в освітній галузі задля 
формування в учнівської 
молоді східної та західної 
України цінностей на за-
садах загальноукраїнсь-
кої ідентичності та пат-
ріотизму. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 У Черкасах перевидали попу-
лярний буклет «Черкащина ту-
ристична. 5 сезонів», у якому 
представлені головні туристичні 
та інфраструктурні об’єкти облас-
ті, а також туристичні маршрути з 
якісними фото, спеціально для лю-
дей iз вадами зору.
 «Буклет містить інформацію 
про туристичні особливості регіо-
ну у спеціальному форматі з опи-
сом шрифтом Брайля. Проект ре-
алізовано з метою заохочення лю-
дей, які мають порушення зору, 
до пізнання рідного краю», — роз-

повідають «УМ» у департаменті 
регіонального розвитку Черкась-
кої обласної державної адмініст-
рації, з ініціативи якої й було пе-
ревидано збірку. 
 Адже, наголошують, надзвичай-
но важливим є те, що разом зробле-
но корисну справу, пов’язану з роз-
ширенням доступу до знань слабо-

зорих i незрячих людей.
 У Департаменті зазначають, 
що буклет передано в профільні 
навчальні заклади області, зок-
рема, в Черкаську спеціалізовану 
загальноосвітню школу-інтернат, 
у бібліотеки та в обласну організа-
цію Українського товариства слі-
пих. ■

«КРИМНАШ»

«Фейсбук»-
арештанти
Окупанти погрожують студентам 
півострова в’язницею за пости у 
соціальних мережах
Ірина КИРПА

 За віртуальні пости у соціальних мережах мешкан-
ці окупованого Криму отримують цілком реальні термі-
ни тюремного ув’язнення. А от слідчі севастопольсько-
го управління слідчого комітету Росії спільно з депар-
таментом освіти міста склали графік із промивання міз-
ків у школах та вишах окупованого Криму аж до кінця 
2018 року.
 Усе почалося з того, що так званий очільник Кри-
му Сергій Аксьонов назвав прикордонні регіони роз-
садником екстремізму та тероризму. Відразу ж після 
цього співробітники ФСБ Росії почали проводити про-
філактичну роботу (а простіше кажучи, промивати міз-
ки) викладачам навчальних закладів підконтрольних 
територій.
 Працівники центру з протидії екстремізму МВС по 
Республіці Крим відверто залякують викладачів i сту-
дентів під час так званої «роз’яснювальної роботи» у 
школах та вишах. Замість того, щоб навчатися, студен-
ти вислуховують пропаганду Кремля про те, які органі-
зації на території Російської Федерації вважаються те-
рористичними, та про те, як вербують молодь через со-
ціальні мережі.
 Зокрема, співробітники УМВС Росії по Сімферопо-
лю провели зустріч зі студентами Кримського політех-
нічного коледжу та почали лякати молодь криміналь-
ною відповідальністю за контакти через соціальні ме-
режі з «підозрілими незнайомцями».
 Точно таку ж інформацію «отримали на обід» учні 
середніх освітніх шкіл окупованого Криму. Замість 
уроків діти слухали політінформацію на тему: «Що 
таке тероризм та як він проявляється».
 Тим часом російські силовики продовжують вивча-
ти соціальні мережі та шукати там «терористів». Адже 
кожен спійманий за інакомислення громадянин пови-
нен заплатити великий штраф, щоб уникнути в’язниці. 
Так, мешканець Севастополя був засуджений за 282 
статтею Кримінального кодексу Росії на один рік і три 
місяці позбавлення волі за свої висловлювання через 
соціальні мережі, які співробітники ФСБ визнали екс-
тремістськими.
 Про те, що саме в сучасній Росії можуть визнати екс-
тремізмом i тероризмом, красномовно свідчить фото 
Путіна з макіяжем. Оброблене в фотошопі зображен-
ня Володимира Володимировича з нафарбованими гу-
бами в Росії визнали екстремістським. Пікантну кар-
тинку внесли до федерального списку екстремістських 
матеріалів, за які в Росії передбачено кримінальну від-
повідальність.
 Уперше цю фотографію опублікував користувач соц-
мережі «ВКонтакте» Олександр Цвєтков, після чого 
його аккаунт заблокували. До екстремістських ма-
теріалів потрапило ще дев’ять знімків на його сторін-
ці, які прибрали з вільного доступу.
 Список «терористів» та «екстремістів» Росії постій-
но поповнюється завдяки гарній фантазії співробітни-
ків ФСБ i МВС, готових угледіти незаконну діяльність 
у будь-якому прояві інакомислення мешканців анексо-
ваного півострова.
 Після того як підконтрольні Кремлю суди окупова-
ного Криму почали штампувати кримінальні справи за 
екстремізм у соціальних мережах, активісти місцевих 
громадських організацій оголосили «Кримський ма-
рафон» через ті ж таки соціальні мережі. Добровольці 
скидалися на викуп в обмін на свободу своїх співгрома-
дян. Гроші збирали винятково 10-рублевими монетами, 
щоб показати «єдність небайдужих». 
 Найбільший штраф за свободу представниці крим-
ськотатарського народу Зореми Умерової склав 300 ти-
сяч російських рублів (понад 120 тис. гривень). Його за-
гальна вага у десятирублевих монетах перевищила 135 
кілограмів.
 Як розповів один із лідерів об’єднання «Кримська 
солідарність», за два тижні роботи їм вдалося врятува-
ти від в’язниці та оплатити адміністративні штрафи ще 
п’ятьох мешканців окупованого Криму. 
 За неповні три місяці роботи через соціальні мережі 
організатори «Кримського марафону» зібрали вже по-
над 900 тисяч рублів. Однак збір коштів триває, адже 
сучасна ситуація в Криму зі свободою слова лише погір-
шується. ■

■

ДОБРА СПРАВА

Подорожі на дотик
Туристичний буклет видали шрифтом Брайля

■

НА ФРОНТІ

Подвоєний вогонь 
Ворог удвічі збільшив кількість обстрілів 
на Донбасі: загинуло двоє захисників України, 
ще четверо — поранені

■

ОБМІН

Розумний десант
Півсотні вчителів Львівщини протягом двох тижнів 
викладатимуть у школах Луганщини

■

Сіячі розумного, доброго, вічного вирушили на схід.❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Зухвалості північного сусіда немає 
меж, і черговий вибрик «братів» допік 
цього разу вже Нацбанк України — 
днями НБУ заборонив банкам (їхнiм 
філіям, відділенням) і фінансовим ус-
тановам України здійснювати касові, в 
тому числі валютно-обмінні, операції з 
банкнотами (банківськими білетами) та 
монетами Центрального банку Російсь-
кої Федерації із зображенням мап, сим-
волів, будівель, пам’ятників, пам’яток 
археології, архітектури, історії, крає-
видів та будь-яких інших об’єктів, роз-
ташованих на окупованих Російською 
Федерацією територій України, які 
містять тексти, що стосуються окупа-
ції Росією українських адміністратив-
но-територіальних одиниць.
 Крім того, заборона поширюється 
на операції, що здійснюються під час 
купівлі чи продажу готівкової інозем-
ної валюти між банками. Також попе-
реджено фінансові установи та ПАТ 
«Укрпошта»: їм категорично заборо-
нено під час здійснення виплати пе-
реказів приймати чи видавати готів-
ку іноземної валюти — банкноти (бан-
ківські білети) та монети Центрального 
банку Російської Федерації із вищевка-
заними зображеннями. 
 Ці рішучі кроки встановлено пос-
тановою правління НБУ від 13 жовтня 
2017 року № 103 «Про внесення змін 

до деяких нормативно-правових актів 
Національного банку України та прове-
дення деяких валютних операцій», яка 
набула чинності вже з 17 жовтня. Доку-
ментом внесено зміни до двох інструк-
цій: про порядок організації та здійс-
нення валютно-обмінних операцій на 
території України та про ведення касо-
вих операцій банками в Україні. 
 А пояснюється таке рішення НБУ 
метою захисту суверенітету й тери-
торіальної цілісності України та ви-
могами статей 17, 99 Конституції Ук-
раїни, статей 7, 15, 25, 30, 44, 45, 56 
Закону України «Про Національний 
банк України», статті 12 Закону Ук-
раїни «Про створення вільної еконо-
мічної зони «Крим» та про особли-
вості здійснення економічної діяль-
ності на тимчасово окупованій тери-
торії України», Закону України «Про 
забезпечення прав і свобод громадян 
та правовий режим на тимчасово оку-
пованій території України», Декрету 
Кабінету Міністрів України від 19 лю-
того 1993 року №15-93 «Про систему 
валютного регулювання і валютного 
контролю».
 Варто й пересічним українцям, які 
з тих чи інших причин мають справу з 
грошима РФ, уважніше придивлятися 
до валюти-«нон-ґрата», аби в їхнiх ки-
шенях не залишилися нікому не пот-
рібні на території нашої держави «фан-
тики» й монети окупантів. ■

Людмила НІКІТЕНКО 

 На Черкащині у місті Сміла живе пів-
торарічний Дениско Салій. Цей малень-
кий хлопчик досі не чув голосiв мами й 
татка, він не знає, як шумить листя на 
дереві, як щебечуть пташки у садку, як 
сміються однолітки. 
 А все тому, що у хлопчика виявили 
сенсоневральну глухоту. Причину такої 
недуги лікарі назвати не можуть.
 Але допомогти Денисці можна. Тре-
ба тільки провести вживлення кохле-
арних імплантатів. І цю операцію необ-
хідно обов’язково зробити хлопчику до 
трьох років. До так званого лінгвального 
періоду, інакше Дениско не зможе нав-
читися говорити. І ціна питання — 1,5 
мільйона гривень.
 «Вперше ми зрозуміли, що Дениско 
не реагує на звуки, коли йому було три 
місяці. У нас удома якраз замінювали 
вікна, а він спокійно спав. Потім помі-
тили, що син не повертається, коли гу-
каю його», — розповідає «Україні мо-
лодій» мама хлопчика Олена Мостова.
 За її словами, не реагував син і на 
дзвінок мобільного телефону, іграшки-
пищалки, на музику. 
 «Я думала, що дитина просто спокій-
на, але потім на одному з центральних 
каналів побачила сюжет про таку про-
блему. І серце зайшлося...» — зізнаєть-
ся Олена.
 Вона каже, коли повезли Дениску на 
обстеження, тоді й виявили сенсонев-
ральну глухоту. Був такий шок та роз-
пач, що спочатку навіть не повірили в ту 
гірку новину. 
 Але, на жаль, діагноз підтвердили й 
столичні лікарі.
 Тож тепер, аби Дениско почув світ, 
треба якомога раніше поставити кохле-
арні імплантати, які коштують дуже до-
рого. Звісно, що таких грошей у цій ро-
дині немає.
 Сім’я живе в невеликому будинку 
на околиці райцентру Сміла, виховує 
ще старшого сина-школяра. Тож змог-
ли зібрати та позичити тільки 70 тисяч 
гривень, їх витратили на слухові апа-
рати, в яких Денис ходитиме до опе-
рації. В них він не чує, однак вони до-
помагають тримати в тонусі слуховий 
нерв.

 В Інститут отоларингології імені 
професора О.С.Коломійченка НАМН 
України Дениса Салія поставили в чер-
гу на операцію за бюджетні кошти. Та 
черга рухається надто повільно, а час 
летить.
 «Денис у черзі під номером 379. Ми-
нулого року тільки 50 діткам зроби-
ли таку операцію», — бідкається мама 
хлопчика.  
 Тож родина хлопчика звертається до 
небайдужих і добрих людей i просить до-
помоги.
 «Бо така сума для нас є непідйом-
ною», — важко зітхає  Олена Мостова. ■

Реквізити для допомоги:
картка Приватбанку — 4149 4978 

7020 2530 (Мостова Олена Василівна).
Телефон мами: 063 076 04 50, 

контакти бабусі Тетяни Олексіївни — 
063 717 47 31.

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 На будівлі гуртожит-
ку Харківського націо-
нального технічного уні-
верситету «Гігант» по ву-
лиці Пушкінській, де сво-
го часу жив студент Петро 
Григоренко, відкрили 
меморіальну дошку. Ідея 
вшанувати пам’ять відо-
мого радянського право-
захисника виникла ще 
напередодні його 100-річ-
чя, але в 2007 році реалі-
зувати задум не вдалося. 
«Я сам ходив у ХПІ, го-
ворив із керівництвом 
вишу на цю тему, — роз-
повів директор Харківсь-
кої правозахисної групи 
Євген Захаров. — Їхня 
позиція була така: чому 
ми маємо ставити дош-
ку Григоренку, який на-

віть не довчився? Два 
роки провчився і поїхав, 
став військовим. Що він 
зробив для нашого інс-
титуту? Я намагався по-
яснити, що він зробив 
не лише для інституту, 
а й для всієї країни. Але 
керівництво ВНЗ вважа-
ло, що потрібно ставити 
дошки людям, які зроби-
ли якийсь внесок у розви-
ток інституту». 
 Петро Григоренко був 
радянським військовим, 
але, попри це, з середи-
ни 60-х років брав актив-
ну участь у правозахисно-
му русі, виступав на за-
хист кримських татар та 
інших депортованих на-
родів. За таку діяльність 
генерала «розжалували» 
в рядові та позбавили всіх 
державних відзнак. Пра-
возахисник тривалий час 

поневірявся по тюрмах, 
таборах та психіатричних 
лікарнях. «Він писав, що 
три фактори вплинули на 
те, що він став людиною, 
яка виступила з крити-
кою тодішнього режиму, 
— розповів Леонід Леоні-
дов, голова обласного ко-
мітету «Дрогобицький 
яр». — Перший фактор — 
це захист кандидатської 
дисертації. Йому стави-
ли палиці в колеса. Дру-
гий фактор — це смерть 
батька дружини, з яким 
він був дуже близьким. 
І третій фактор — це де-
ржавний антисемітизм».
 За словами Євгена 
Захарова, у своїй діяль-
ності Петро Григоренко 
виступав проти насиль-
ницьких методів бороть-
би. Крім того, він розумів 
покладену на себе відпові-
дальність та не допускав 
того, щоб через нього та 
чи інша людина потрапи-
ла під репресії. «До ньо-
го тягнулися люди, він 
був завжди відкритим, 
— каже пан Захаров. — В 
його квартирі постійно бу-
вали десятки людей. Він 
був однією з ключових фі-
гур у кримськотатарсько-
му русі і в українсько-
му демократичному русі. 
Коли була створена Мос-
ковська Гельсінська гру-
па, він ініціював створен-
ня Української Гельсінсь-
кої групи».
 На відкриття ме-
моріальної дошки при-
їхав зі США син Петра 
Григоренка Андрій. «Я 
чекав на цю подію понад 
10 років, — сказав він. 
— І ось нарешті дочекав-
ся». 
      Автором пам’ятного 
знаку став відомий скуль-
птор Дмитро Ів. ■
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Розпочалася передплата 
на«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на квартал — 166 грн. 53 коп.,
на півроку — 333 грн. 06 коп.,
на рік — 666 грн. 12 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на квартал — 226 грн. 53 коп.,
на півроку — 453 грн. 06 коп.,
на рік — 906 грн. 12 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на квартал — 60 грн. 39 коп.,
на півроку — 120 грн. 78 коп.,
на рік — 241 грн. 56 коп.

Передплатний iндекс — 49497
на місяць — 2 грн. 00 коп.,
на квартал — 4 грн. 60 коп.,
на півроку — 5 грн. 60 коп.,

на рік — 8 грн. 60 коп.

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 
2 грн. 00 коп., на квартал — 
4 грн. 60 коп., на півроку — 
5 грн. 60 коп., на рік — 8 грн. 
60 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.
 Повідомляємо, що вже йде передплата на 
«Україну молоду» на 2018 рік.
 Оформити передплату можна у відді-
леннях поштового зв’язку, в операцій-
них залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті УДППЗ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, 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

ДОПОМОГА

Як звучить голос мами
Півторарічний хлопчик хоче почути найрідніший 
у світі тембр

■

Маленький Дениско чекає вашої допомоги.❙

КОНТРАРГУМЕНТ

Без купюр
Нацбанк заборонив обіг російських грошей із 
зображенням окупованих українських територій

■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Шана за мужність
Учора відкрили меморіальну 
дошку правозахиснику, засновнику 
Української Гельсінської групи 
генерал-майору Петру Григоренку

■



Наталія ЛЕБІДЬ

 «Велика політична рефор-
ма», опозиційна акція, яка роз-
почалася позавчора, призвела 
поки що до того, що реформи 
як такі зупинилися в принци-
пі. Надто вже неробочим був 
настрій депутатів у вівторок. 
Утiм особливі надії вони покла-
дають на традиційний «голосу-
вальний» четвер. Саме сьогодні 
парламентарії мають розгляну-
ти президентський законопро-
ект щодо скасування депутат-
ської недоторканності — а це, 
власне, і є одна з головних умов 
мітингарів. 
 Нагадаємо, що акція під сті-
нами Ради була анонсована ще 
місяць тому. Організатори з різ-
номанітних політичних проек-
тів та громадських організацій 
зійшлася на трьох ключових 
пунктах: антикорупційний суд, 
новий виборчий закон та зняття 
депутатської недоторканності. 
Підтримати ці вимоги виріши-
ли Нацкорпус, «Свобода», Рух 
нових сил Саакашвілі, політрух 
Наливайченка, а також ГО, що 

займаються антикорупційною 
діяльністю, і партія «Самопо-
міч».
 Для всіх них це була добра 
нагода заявити про себе в кон-
тексті наступних виборів. Та 
й на Банковій до цього мітин-
гу ставились з серйозним побо-
юванням. Адже стосунки Пре-
зидента і голови МВС не най-
кращі, Нацгвардія могла б не 
стримати ситуацію, а крайнім 
виявився б Президент як вище 
уособлення влади. Тим більше 
що організатори мітингу навіть 
не виключали захоплення при-
міщення Ради. Серйозність на-
мірів мало б показати святку-
вання Покрови правими сила-
ми, яке, як відомо, зібрало ре-
кордну кількість людей.
 Але 17 жовтня під парламен-
том було заледве кілька тисяч 
протестувальників. Тим часом 
у самій «будівлі під куполом» 
йшла погоджувальна рада. На 
ній «антикорупціонери» Мус-
тафа Найєм, Сергій Лещенко, 
Дмитро Добродомов, Світлана 
Заліщук, Юрій Дерев’янко та 
інші вимагали включити їхні 

законопроекти до порядку де-
нного цього сесійного тижня. 
Натомість БПП і НФ говорили, 
що парламент має розглядати 
медичну реформу, на яку чекає 
вся країна, а не закони, за які 
стоять 2 тисячі людей.
 Спікер Андрій Парубій на-
гадав, що лише один iз законо-
проектів, які вимагають поста-
вити опозиціонери, пройшов 
профільні комітети. Це був за-
кон про вибори, серед авторів 
якого є і сам Голова Верхов-
ної Ради. Тому він запропону-
вав розглядати спершу медич-
ну реформу, а потім президент-
ський законопроект про знят-
тя недоторканності та виборчу 
реформу. Молоді опозиціонери 
були проти і навіть не дали до-
говорити представнику Прези-
дента Ірині Луценко, але плани 
більшості щодо порядку денно-
го змінити не змогли.
 По обіді в парламенті оголо-
сили перерву, і більшість депу-
татів залишили будівлю, ско-
риставшись одним із підземних 
виходів з Ради. На той момент 
здавалося, що акція починає ви-

чахати, але спокій був оманли-
вим. Під парламентом почали-
ся сутички, під час яких один із 
правоохоронців ударив по голо-
ві чоловіка похилого віку, мітин-
гарі накинулися на нього, проте 
поліцейського оточили нацгвар-
дійці зi щитами, намагаючись за-
хистити його від натовпу.
 Ця ситуація стала основним 
фактором подальшої ескалації. 
Бо тепер оточеними опинилися 
кілька десятків силовиків, яких 
довелося визволяти. Операція 
переросла у масштабну сутич-
ку, в результаті якої постражда-
ли щонайменше один поліцейсь-
кий та активіст. Обох на руках 
винесли до «швидкої».
 Ще одна сутичка мала місце 

вже ввечері, а станом на ранок 
середи ситуація під парламен-
том була більш-менш спокій-
ною. Під стінами Верховної 
Ради лишилися стояти наме-
ти, частина їх розташована й 
у Маріїнському парку. Маючи 
досвід протестів, учасники ак-
ції вже облаштували польову 
кухню. А тим часом під будів-
лею Ради перебувають кілька 
сотень нацгвардійців, які нагля-
дають за порядком. На входах в 
урядовий квартал поліція пере-
віряє сумки перехожих — цим, 
однак, контроль за їхнім пересу-
ванням і обмежено. 
 Сам парламент учора розгля-
дав численні поправки до медре-
форми. ■

ЧЕТВЕР, 19 ЖОВТНЯ 20174 ПОЛІТИКА
«Важливе системне коригування внутрішніх тарифів на газ. Вони мають 
мінятися у відповідності до міжнародних цін на газ: якщо ціни йдуть вгору, 
ростуть і тарифи, якщо падають — знижуються і тарифи».

Девід Ліптон
перший заступник глави МВФ

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Позаминулої середи Кабінет Міністрів 
так і не визначився на своєму засіданні з 
приводу ціни на газ для населення. Хоча 
озвучити її мав ще 1 липня. Питання від-
кладене на невизначений термін. Причи-
на — відсутність порозуміння з нашими 
закордонними партнерами. Як повідом-
ляється в офіційних колах, наразі ук-
раїнський уряд продовжує переговори з 
Міжнародним валютним фондом щодо 
формули ціни на газ, яка зараз не є рин-
ковою. 
Про це заявляє міністр фінансів Олек-
сандр Данилюк, за словами якого ук-
раїнський споживач лише виграє від 
того, що ціна стане ринковою. У чому 
саме полягатиме такий «виграш», уря-
довець не пояснює. Проте дехто, очевид-
но, таки буде в програші — міністерство 
енергетики та міністерство соцполітики 
вже зараз беруться за голову, уявляючи, 
наскільки виростуть державні витрати 
на субсидії при новій ціні на газ.

«Підсадити» країну на субсидії
 Утім, з іншого боку, відомо про те, 
що обсяги субсидій буде скорочено. По-
перше, через збільшення мінімальної 
зарплати (яка потягне вгору інфляцію, 
але Прем’єра Гройсмана це мало тур-
бує). По-друге, через зменшення нор-
мативів споживання енергоресурсів. 
По-третє, через скорочення (на міся-
ць) опалювального сезону. По-четвер-
те, у субсидіях відмовлятимуть борж-
никам, які мають борг за послуги ЖКГ 
від 340 гривень.
 Тож хоч би про що не домовився 
міністр фінансів Данилюк у Вашинг-
тоні (під час зустрічей із представника-
ми Міжнародного валютного фонду), для 
українського обивателя це не матиме ве-
ликого значення. Його гаманець все одно 
зазнає збитків. Тож мову наразі доцільно 
вести лише про розмір цих збитків, а він 
напряму залежатиме від ціни на газ, яка 
наразі ще не визначена.
 Вартість же палива залежить, зокре-
ма, й від вербальних здібностей міністра 
Данилюка та від схильності партнерів з 
МВФ шукати компроміс. Наразі ж iдеть-

ся про те, що ціна на газ для населення 
може вирости на цілих 18%. Точніше, 
на 17,6%.
 З урахуванням усіх податків, наці-
нок постачальників і транспортних вит-
рат кінцева ціна може становити 8,032 
тисячі гривень при нинішньому тарифі в 
6,937 тис. за тисячу «кубів». Це — якщо 
діяти згідно з сумновідомою постановою 
Кабміну №187, яка прив’язує ціну на газ 
до формули «німецький хаб+». Ця фор-
мула розраховується на базі імпортного 
паритету (тобто середньої вартості газу 
за певний період часу). І якщо такий 
паритет зростає мінімум на 10%, ціна 
газу на наступний опалювальний сезон 
має переглядатися.
 Паритет зріс, а відтак і українсь-
ка ціна на український же газ мусить 
його наздоганяти. Бо інакше це не спо-
добається тим, хто зараз нас спонсо-
рує. Але уряд визнає: через низьку пла-
тоспроможність населення це майже 
неможливо. Борги за комунальні пос-
луги в українців й так є значними. Но-
вий тариф зробить виплати просто не-
підйомними.
 Як порахували в Міністерстві енер-
гетики, вже зараз 60% українських сі-
мей отримують субсидії. За нових умов 
цифра може зрости до 90%. А це вже 
буде не просто погано, а катастрофічно. 
Але, як каже заступник міністра енерге-
тики Ігор Прокопів, ціна на газ усе одно 
«повинна бути максимально наближе-
ною до ринкової», бо «цей пункт є в ме-
морандумі з МВФ», і ми «зобов’язані ці 
питання узгоджувати з Фондом».
 Проте є ще один неприємний сюрп-
риз. Мінсоцполітики порахувало, що на-
віть без збільшення видатків на послуги 
ЖКГ у бюджеті утворилася діра у 10 мі-

льярдів гривень — саме такої «дрібнич-
ки» не вистачає на те, аби завершити на-
рахування субсидій у поточному році. 
Тому уряд проситиме у Верховної Ради 
підкинути йому грошенят.

У виграші — монополіст
 Утім можна й не підкидати. Але тоді цей 
«субсидіальний» борг перейде на наступний 
фінансовий рік. Що теж є поганим варіан-
том. Держказначейство констатує, що ста-
ном на 9 жовтня субсидії профінансували на 
54 млрд. гривень, а загалом до сплати пот-
рібні 63,4 млрд. гривень. До речі, ця циф-
ра надто стрімко росте: наприклад, якщо у 
2015-му на субсидії витратили 19,88 млрд. 
гривень, у 2016-му — 47,08, то в поточному 
році витрати зросли ще на третину.
 І навіть якщо відсіяти всіх «ощаслив-
лених» новою мінімальною зарплатою, 
всіх, хто перевищує нормативи спожи-
вання, а також боржників, це не вирішить 
проблеми. Бо проблема насправді вирі-
шується в інший спосіб. Якщо говорити 
про ціну на газ, то очевидно, що від фор-
мули «німецький хаб+» слід відмовля-
тися. А якщо говорити про нарахування 
субсидій, то в даній сфері слід відмовити-
ся від цілого ряду речей.
 Передусім, варто замислитися над 
тим, чому субсидії в Україні є виключно 
безготівковими та спрямованими лише на 
сферу ЖКГ? (Чому, наприклад, в нашій 
країні не передбачені субсидії на отриман-
ня медичної допомоги, яка лише суто но-
мінально залишається безплатною?).
 Власне, відповідь на це питання ле-
жить на поверхні. Тому що вся фінансова 
допомога від держави «крапає» на рахун-
ки енергетичних компаній-монополістів, 
для яких державні дотації перетворилися 
на так звані субсидії для населення, кінце-

вим одержувачем яких є якраз не населен-
ня, а згадані енергетики-монополісти.
 Джерелом покриття всього цього є  
держ бюджет. Замість того щоб направи-
ти кошти на школи, лікарні і хоч якось 
компенсувати катастрофічне падіння рів-
ня життя населення, ми витрачаємо їх на 
дотації для «Нафтогазу», видобувних ком-
паній і на заходи з нарахування субсидій.
 Як би мала функціонувати система 
натомість? Натомість отримання субсидії 
мало б надихати одержувача на економ-
не використання енергоресурсів, перехід 
на альтернативні види палива, купівлю 
енергозберігаючої техніки. Наразі ж чин-
на система субсидій не створює жодних 
стимулів для економії.
 «Живі гроші», отримані на руки, мо-
жуть стати таким стимулом. Тоді принай-
мні виникне можливість вибору — зеконо-
мити на тій чи іншій послузі ЖКГ і купити 
трохи товарів першої необхідності чи не еко-
номити й все отримане віддати за газ, світло 
та опалення. Такий підхід називається мо-
нетизацією субсидій, яку Кабмін обіцяє дав-
но, проте й досі зависає на стадії анонсів. 
Можливо, й ця схема не ідеальна також. 
Але починати з чогось треба. 
 А якщо повернутися до ціни на газ, то 
тут iз великою вірогіднiстю можна про-
гнозувати її збільшення. Ймовірно, в Ук-
раїни не буде іншого виходу, як тільки 
пристати на вимоги, які нам висувають. 
Адже для МВФ є важливим «системне ко-
ригування внутрішніх тарифів на газ. З 
усуненням існуючих раніше дотацій та-
рифи повинні змінюватися відповідно до 
міжнародних цін на газ: якщо ціни йдуть 
угору — тарифи зростають, якщо пада-
ють — знижуються і тарифи. З цією ме-
тою узгоджена певна формула», — заявив 
за підсумками переговорів з українським 
міністром перший заступник глави МВФ 
Девід Ліптон. 
 На даному етапі спроби схилити між-
народних кредиторів на свій бік завер-
шилися для України провалом. МВФ, 
як і раніше, наполягає на виконанні Ук-
раїною взятих ще в березні зобов’язань 
щодо формування ціни газу для населен-
ня і підприємств теплокомуненерго. Си-
туація зайшла у глухий кут, з якого поки 
що не видно виходу. ■ 

ПАРЛАМЕНТ

Знову цвітуть майдани
Київська осінь неможлива без протестів. Цьогоріч їх спровокувала 
«Велика політична реформа»

■

КОЛІЗІЇ

Ощасливлені субсидією
Уряд ніяк не може визначитися, скільки ж коштуватиме 
блакитне паливо для населення 

■

Другий день опозиційної акції під парламентом почався мирно. 
Впродовж ночі поставлені намети ніхто не чіпав...

❙
❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

У січні цього року права фран-
цузька газета «Фігаро» подала 
до інавгурації президента США 
Дональда Трампа цікавий аналі-
тичний матеріал про мільярдерів 
у політиці. Газета зазначає, що 
в останні 30 років до настання 
правління Трампа у світі лише 
п’ять мільярдерів ставали глава-
ми своїх країн: Сільвіо Берлусконі 
в Італії, Себастьян Піньєра в Чилі, 
Таксін Чінават у Таїланді, Бідзіна 
Іванішвілі в Грузії та Петро Поро-
шенко в Україні. На цей час у цьо-
му закритому клубі мільярдерів, 
які стали главами держав, лише 
два члени — Трамп і Порошен-
ко, якого називають «шоколад-
ним королем», нагадує газета. 
Їхні статки становили на початок 
цього року 3,7 млрд. доларів і 1,3 
млрд. доларів, відповідно. 

Самі збитки від того 
президентства 
 «Двоє — це і багато, і мало од-
ночасно. Журнал «Форбс» подав, 
що на цей час на планеті нарахо-
вується 1810 мільярдерів», -— за-
значає «Фігаро». «Незважаючи на 
те, що США часто представляють 
як країну олігархів, мільярдер у 
Білому домі — все ж прем’єра», — 
пише видання. Французька газета 
підрахувала, що статки Дональда 
Трампа на момент його вступу на 
президентську посаду були біль-
шими, ніж усіх попередніх 44-х 
президентів США разом узятих. 
Та й його кабінет міністрів також 
не з бідних — тягне на «приблиз-
но 30 млрд. доларів».
 Мільярдери приваблюють 
своїми грошима, своєю свободою 
та «природним авторитетом», 
пише «Фігаро». Але зазначає при 
цьому, що попередній досвід (Бер-
лусконі, Піньєра, Іванішвілі, По-
рошенка) не завжди був вдалим. 
Політологи наголошують на оче-
видному популістському харак-
тері політичних лідерів-багатіїв. 
І влада не завжди сприяла при-
множенню їхнього багатства, за 
винятком Порошенка. Водночас 
немає жодного випадку, коли б 
мільярди глав держав сприяли 
їхньому політичному успіху. 
 Усе це стосується й Дональда 
Трампа. У щойно поданому жур-
налом «Форбс» рейтингу 400 
найбагатших американців пре-
зидент-мільярдер США «сповз» 
униз на 92 позиції: з 156-го міс-
ця у 2016 році до 248-го цього 
року (3,1 млрд. доларів). Екс-
перти підрахували, що статки 
Трампа впродовж року зменши-

лися на 600 млн. доларів. 
 А три найвищі позиції у цьо-
горічному списку американсько-
го журналу надалі посідають всім 
добре відомі бізнесмени. На пер-
шому — співзасновник корпора-
ції «Майкрософт» Білл Гейтс (89 
млрд. доларів). На другому — за-
сновник платформи інтернет-
торгівлі «Амазон» Джефф Безос 
(81,5 млрд. доларів), його Трамп 
люто ненавидить, бо Безос також 
є власником газети «Вашингтон 
Пост», яка немилосердно крити-
кує чинного президента. На тре-
тьому — біржовий інвестор і спе-
кулянт Уоррен Баффетт (78 млрд. 
доларів).
 Аналітики журналу «Форбс» 
пояснюють фінансові збитки 
Трампа коливанням на ринку не-
рухомості у Нью-Йорку, на чому 
він втратив 400 млн. доларів, та 
відшкодуваннями, які Трамп, 
колишній будівельний підпри-
ємець та телепродюсер, змуше-
ний був виплатити внаслідок по-
засудового вирішення цивільних 
процесів. Також Трамп виклав iз 
власної кишені 66 млн. доларів 
на ведення своєї виборчої кам-
панії. А загалом його виборча 
кампанія, за даними Федераль-
ної виборчої комісії, коштувала 
646,8 млн. доларів. Це при тому, 
що Хілларі Клінтон витратила на 
свою виборчу кампанію лише 1,2 
млн. доларів. 

На радість Китаю
 Дональд Трам, який через 
«Твіттер» коментує і дрібніші 
події, промовчав стосовно опри-
люднених «Форбсом» негатив-
них результатів його фінансової 
діяльності. Не відреагував він і на 
оприлюднені у вівторок газетою 
«Нью-Йорк Таймс» свої «успіхи» 
на зовнішньополітичній арені. 

Видання пише, що під керівниц-
твом Дональда Трампа США зда-
ють свої позиції на міжнародній 
арені. У редакційній статті газе-
та зауважує, що керівник Біло-
го дому поступово руйнує налаго-
джену його попередниками сис-
тему, яка дозволяла Вашингтону 
співпрацювати iз союзниками та 
ефективно вирішувати глобальні 
проблеми.
 Зокрема, видання вказує на 
заяви пана Трампа щодо відмо-
ви від угоди про ядерну програ-
му з Іраном, виходу з ЮНЕСКО 
та Північноамериканської уго-
ди про вільну торгівлю. З його 
аргументами про те, що США за-
довго залишалися «у програші»,   
видання не погоджується. «Він 
обіцяє досягти більшого та водно-
час економити. Він обіцяє «поста-
вити Америку понад усе» та вод-
ночас прирікає її на другорядну 
роль у глобальних рішеннях», — 
наголошує газета. Таким чином 
президент намагається потіши-
ти своїх виборців, занепокоєних 
через економічні труднощі. Саме 
дня них він обіцяє збудувати сті-
ну — і не лише проти мігрантів, а 
й проти «економічної конкурен-
ції та залучення до міжнародних 
подій», пише видання.
 «Але у світі, де всі економічно 
залежать один від одного, це хиб-
на обіцянка. Вона також ставить 
під загрозу дуже важливі глобаль-
ні партнерства, підриває довіру до 
Америки та поступається впли-
вом та можливостями для інвес-
тицій іншим амбіційним краї-
нам (зокрема Китаю), які лише 
радіють такій ролі», — резюмує 
«Нью-Йорк Таймс». А загальний 
висновок — політикою повинні 
займатися політики, а бізнесме-
ни — бізнесом. Так для всіх буде 
краще. ■

Україна — член Ради ООН iз прав людини
 Україну обрали членом Ради ООН із прав людини на 2018-20 роки 
за квотою від Східної Європи. Як ідеться у повідомленні постійного 
представництва України при ООН, нашу країну підтримали 177 голо-
сів. Вітчизняні дипломати сподіваються, що таке членство України на-
даватиме додаткові можливості для продовження боротьби проти по-
рушень прав людини на непідконтрольних українському урядові тери-
торіях. Рада ООН iз прав людини складається зі 47 членів, які обира-
ються терміном на три роки Генсамблеєю. При цьому жодна держава 
не може бути членом ради більше двох термінів поспіль.

Оголошено переможця Букерівської премії
 Цьогорічну премію «Мен Букер» отримав Джордж Сондерс за 
роман «Лінкольн у бардо». Він став другим американцем, який виграв 
цю премію. Її вручають автору найкращого англомовного роману, ви-
даного в Британії. У романі йдеться про Авраама Лінкольна, який оп-
лакує смерть найменшого сина. Бардо — це буддистська концеп-
ція, що позначає перехідний стан між смертю та переродженням. Дія 

книжки відбувається на цвинтарі й охоплює одну ніч. Журі премії на-
звали роман «вкрай оригінальним» та «глибоко зворушливим». «Лін-
кольн у бардо» — це перший великий роман 58-річного Сондерса, 
який дотепер був більше відомий своїми оповіданнями. Лауреат от-
римав 50 тисяч фунтів стерлінгів грошового додатку до премії. 

Карай батьків, щоб діти боялись 
 Російське МВС хоче карати батьків, діти яких беруть участь 
в антиурядових демонстраціях. Відомство хоче навіть впровадити 
штрафи для вчителів, учні яких приєднуються до опозиційних про-
тестів. На думку начальника відділення боротьби з екстремізмом Ті-
мура Валюліна, участь юних росіян у вуличних демонстраціях викли-
кає стурбованість органів громадської безпеки. Багато російських 
і закордонних коментаторів вважають, що у Росії може відбутися 
«революція молодих». Тим часом, захисники прав дитини і педаго-
ги пояснюють, що такого типу ідеї приречені на поразку, адже бать-
ки і вчителі мають обмежений вплив на рішення підлітків віком 14-16 
років, здебільшого саме такі особи беруть участь у протестах. ■

СУСІДИ 

«Не ховати складних 
тем під килим»
Польща підтримає миротворчу місію ООН 
в Україні та хоче глибоких і справжніх 
реформ у нашій країні 

■

Посвідчення постраждалої внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, серія В-1, № 142236, 
видане 12.10.1993 на ім’я Дзядевич Валентини Леонідівни, вважати недійсним.

Вітольд Ващиковський бачить в Україні ключового партнера. ❙

Ігор ВІТОВИЧ

 У вівторковому номері 
наближеної до уряду польсь-
кої газети «Жечпосполіта» роз-
міщено програмну статтю мініс-
тра закордонних справ Польщі 
Вітольда Ващиковського про 
польсько-українські відноси-
ни. Пан Ващиковський наго-
лосив, що партнерство з Украї-
ною залишається ключовим за-
вданням закордонної політики 
Польщі. «Польський уряд гли-
боко переконаний, що для без-
пеки нашого континенту неза-
мінною є європейська, політич-
но та економічно стабільна Ук-
раїна», — наголошено у тексті 
очільника дипломатичного ві-
домства Польщі.
 На думку Вітольда Ващи-
ковського, тісні та різносторон-
ні відносини між двома краї-
нами ґрунтуються не тільки на 
спільній історії, а й на відпові-
дальності за спільне європейсь-
ке майбутнє. Глава МЗС Поль-
щі зазначив, що польський уряд 
сприймає відносини з Україною 
як шанс, але водночас не «ховає 
складних тем під килим». При-
кладами активних відносин між 
сусідами міністр Ващиковсь-
кий вважає взаємні часті візити 
представників влади обох країн, 
а також спільні історичні та еко-
номічні ініціативи. 
 Пан міністр заявив також, 
що Польщі важливо, аби рефор-
ми в Україні були справжніми 
та глибокими. Він нагадав, що 
Польща багато років надає фак-
тичну допомогу Києву на бага-
тьох рівнях: економічному, 
органі заційному, самоврядно-
му і фінансовому. За його сло-
вами, впродовж багатьох років 
Поль ща надає реальну допомогу 
Києву. «Систематично зростає 
вартість допомоги на розвиток: 
2016 року ми переказали на цю 
мету приблизно 95 млн. злотих. 
Польські експерти готові надалі 
підтримувати реформи в галузі 
боротьби з корупцією, реформу 
освіти та процес децентраліза-
ції», — додав він. 
 Пан Ващиковський наголо-
сив, що інтенсивний та дієвий 
характер польсько-української 
співпраці не повинен дивува-

ти. «Польща — серед тих країн, 
які вважають, що міжнародна 
спільнота зобов’язана протидія-
ти збройному ігноруванню між-
народного порядку — без огля-
ду на неодноразово болючі фі-
нансові наслідки такої позиції, 
включно з тими, які б’ють по на-
ших підприємцях», — заявив 
Ващиковський, натякаючи на 
антиросійські санкції. 
 Міністр нагадав, що з 1 січня 
наступного року Польща пере-
бере в України на два роки місце 
непостійного члена Ради Безпе-
ки ООН. «Ми вбачаємо в цій ролі 
шанс і обов’язок намагатися по-
вернути в наш регіон пошану до 
таких норм міжнародного права, 
як непорушність кордонів, суве-
ренність країн, відмова від вій-
ськової сили та шантажу засто-
сування сили для розв’язання 
суперечок між країнами. У цьо-
му ключі ми будемо включати-
ся в роботу над створенням ми-
ротворчої місії ООН в Україні», 
— пообіцяв міністр. 
 Ващиковський звернув ува-
гу, що істотним інструментом 
зближення України з Європей-
ським Союзом є її участь у Схід-
ному партнерстві. «Після років 
пустих запевнень попередни-
ків теперішній уряд Польщі ус-
пішно форсував звільнення гро-
мадян України від обов’язку от-
римання віз для подорожей до 
Європейського Союзу. Це істо-
ричний прогрес у формуванні 
відчуття європейської спільно-
ти, яка сягає далі, ніж кордони 
ЄС», — вважає автор статті. 
 «Польський уряд раніше 
прийняв свідоме рішення про 
полегшення для громадян Ук-
раїни правил на проживання, 
навчання та отримання роботи 
в Польщі. Про масштаб явища 
та його значення для наших від-
носин свідчать дані Національ-
ного банку Польщі: 2016 року 
українці, які працюють у Поль-
щі, переказали своїм рідним в 
Україні вісім мільярдів злотих 
(1,9 млрд. євро. — Ред.)», — за-
уважив глава МЗС. На його дум-
ку, ЄС і надалі «повинен зали-
шатися відкритою спільнотою, 
яка зберігатиме гравітацій-
ну силу для аспірацій наших 
східних сусідів». ■

ОГОЛОШЕННЯ■

НОВИНИ ПЛЮС■

«Якось воно так...»❙

ОЦІНКИ

Трамп збіднів і втратив вплив
Президент США опустився на 92 позиції у рейтингу найбагатших 
американців часопису «Форбс»

■
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Дюссельдорф зачекає 
 «Він приїхав в Україну 
у приватній справі, для зус-
трічі з друзями. Виявило-
ся, що влада Азербайджану 
подала його у розшук. Згід-
но з процедурою, його затри-
мали в аеропорту», — зазна-
чає виконавчий директор 
Інституту масової інформа-
ції та представниця Украї-
ни у міжнародній організа-
ції «Репортери без кордонів» 
Оксана Романюк.
  За її словами, пану Гу-
сейнову інкримінують не-
законний перетин кордону 
Азербайджану в 2008 році. 
Тому прикордонники одразу 
після затримання азербайд-
жанського опозиціонера з ні-
дерландським паспортом пе-
редали його до поліції, після 
чого Фікрет Гусейнов опи-
нився не в Дюссельдорфі, до 
якого мав вилетіти, а в ізоля-
торі тимчасового утримання 
у Переяславі-Хмельницько-
му з «перспективою» екстра-
диції до Баку. 
   Затримали журналіс-
та на Покрову, 14 жовтня, а 
вже у понеділок, 16 жовтня 
Бориспільський міськрайон-
ний суд залишив Гусейнова 
під вартою на 18 днів.
  Як повідомив у комен-
тарі «Радіо «Свобода» адво-
кат Дмитро Мазурок, захис-
ники журналіста і представ-
ники посольства Нідерландів 
провели міграційну перевір-
ку і з’ясували, що Фікрет Гу-

сейнов у Нідерландах отри-
мав політичний притулок.
 «Зараз ми готуємо апеля-
цію. Також готуємо звернен-
ня до Генпрокурора, тому що 
прокуратура має повноважен-
ня скасувати цей арешт, якщо 
виявляться обставини, що пе-
решкоджають екстрадиції», 
— сказав пан Мазурок.
  Координатор проекту 
«Без кордонів» Максим Бут-
кевич додає, що Гусейнова 
затримали в аеропорту «Бо-
риспіль» уже по дорозі з Ук-
раїни, тобто на в’їзді у нього 
проблем не було. Друг Гусей-
нова — азербайджанський 
активіст Ялчин Гахрама-
ногли каже, що Фікрет при-
їхав до Києва 7 жовтня, і пе-
ред цим кілька разів бував в 
українській столиці і не мав 
проблем.
 Чому ж його затримали 
під час виїзду, а не в’їзду? 
Можливо, від офіційного 
Баку до офіційного Києва 
надійшло неофіційне про-
хання щодо опозиціонера? 

Занадто політично 
активний? 
 Зауважимо, що Фікрет Гу-
сейов в Азербайджані — люди-
на доволі відома. Рідну країну 
він залишив десять років тому 
після того, як його викрали і 
жорстоко побили. Викрадачів 
не знайдено і досі.
 Після цього Гусейнов от-
римав громадянство Нідер-
ландів і почав співпрацю-

вати з опозиційним азербай-
джанським телеканалом 
«Туран», що транслюється з-
за кордону через турецький 
канал «Азербайджан Саат».
 Головний редактор «Ту-
ран ТВ» Ганімат Заідов 
каже, що Гусейнова переслі-
дує влада Азербайджану че-
рез опозиційну діяльність та 
політичну активність.
  «Гусейнов iз перших днів 
бере участь у цій програмі. У 
жовтні 2016 р. відкрили пер-
ший незалежний телеканал 
«Туран ТВ», який мовить че-
рез супутник, Гусейнов пра-
цює і на ньому. Крім жур-
налістики, він займається 
громадською діяльністю: у 
вересні минулого року політ-
емігранти з Азербайджану 
заснували в Європі Рух АНД 
(Демократія в ім’я Азербай-
джану), а Фікрет Гусейнов 
— один iз засновників руху. 
Ось чому влада переслідує 
його», — зазначає Заідов.
 За його словами, Гусейно-
ву довелося залишити країну, 
і він емігрував до Нідерлан-
дів у 2008 році. Але продов-
жував співпрацю з газетою 
«Азадлиг» (єдина незалеж-
на газета в Азербайджані), де 
працював iз 2003 року. 
  Пан Заідов заявляє, що 
про міжнародний розшук ні-
чого раніше відомо не було, а 
до Києва Гусейнов їздив час-
то — готувався до відкриття 
українського бюро телекана-
лу «Туран ТВ».
  Додамо, що, згідно зі 
«Світовим індексом сво-
боди преси» 2017 року ор-
ганізації захисту прав жур-
налістів «Репортери без кор-
донів», Азербайджан посів 
162-ге місце зі 180 дослідже-
них країн чи територій. ■

Чи має роботодавець при звільненні 
виплатити всю суму одразу?
 — При звільненні працівни-
ка виплата всіх сум провадиться в 
день звільнення. Якщо працівник 
цього дня не працював — кошти ма-
ють бути виплачені не пізніше на-
ступного дня після пред’явлення 
звільненим працівником вимоги 
про розрахунок. 
 Про нараховані суми, належні 
працівникові при звільненні, влас-
ник або уповноважений ним орган 
повинен письмово повідомити пра-
цівника перед виплатою зазначе-
них сум.

Що робити, якщо не дійшли згоди?
 — Працівник може стягнути на-
раховану, але не виплачену заробіт-
ну плату:
• в позасудовому порядку;
• в судовому порядку.

Як вирішити спір у позасудовому 
порядку?
 — Звернутися із заявою до ко-
місії з трудових спорiв (у разі її ство-
рення) без обмежень будь-яким стро-
ком. Трудовий спір підлягає розгля-
ду, якщо працівник самостійно або 
з участю профспілкової організації 
не врегулював розбіжності при без-
посередніх переговорах з власни-
ком або уповноваженим ним орга-
ном. Комісія зобов’язана розгляну-
ти спір у десятиденний строк із дня 
подання заяви. Спори повинні роз-
глядатися у присутності працівни-
ка, який подав заяву, представни-
ків власника або уповноваженого 
ним органу. Розгляд спору за від-
сутності працівника допускається 
лише за його письмовою заявою. За 
бажанням працівника при розгляді 
спору від його імені може виступати 
представник профспілкового органу 
або за вибором працівника інша осо-
ба, в тому числі адвокат.

Чи довго чекати виконання 
рішення комісії?
 — Рішення комісії з трудових 
спорiв підлягає виконанню у три-
денний строк після закінчення 10 
днів, передбачених на його оскар-
ження. У разі невиконання влас-
ником або уповноваженим ним ор-
ганом рішення комісії з трудових 
спорiв у встановлений строк праців-
никові комісією iз трудових спорiв 
підприємства, установи, організації 
видається посвідчення, що має силу 
виконавчого листа. На підставі пос-
відчення, пред’явленого не пізніше 
тримісячного строку до органу де-
ржавної виконавчої служби або при-
ватному виконавцю, державний ви-
конавець чи приватний виконавець 
виконує рішення комісії з трудових 
спорiв у примусовому порядку.

Що необхідно знати, щоб 
звернутися до суду?
 — Для стягнення заборгованості 
працівник може звернутися до суду 
в порядку:
• наказного провадження (вимога 
працівника про стягнення нарахо-
ваної, але невиплаченої заробітної 
плати є безспірною). Заява про ви-
дачу судового наказу подається до 
суду першої інстанції за місцем роз-
ташування підприємства або за міс-

цем реєстрації позивача;
• позовного провадження (наявний 
спір щодо розміру заборгованості з 
виплати заробітної плати та/або 
права на її отримання).

Які документи необхідно подати 
і скільки це коштує?
 — Заява подається у письмовій 
формі та має містити докази:
перебування заявника у трудових 
відносинах із боржником (напри-
клад: засвідчені копії наказу про 
прийняття на роботу, копія трудо-
вої книжки, копія трудового дого-
вору між роботодавцем і працівни-
ком, довідка з місця роботи тощо);
підтвердження суми, яка стягуєть-
ся (будь-який належно оформлений 
документ, що вказує на розмір нара-
хованої заробітної плати та компен-
сації за порушення строків її випла-
ти, зокрема, довідка бухгалтерії 
боржника, розрахунковий лист чи 
копія платіжної відомості тощо).

Як довго чекати рішення?
 — У разі прийняття судом ухва-
ли про відкриття провадження, суд 
у триденний строк видає судовий на-
каз по суті заявлених вимог. Судовий 
наказ набирає законної сили протя-
гом трьох днів після закінчення де-
сятиденного строку, які виділяють-
ся позивачу на подання заяви про від-
міну ухвали. На підставі судового на-
казу стягувач повинен звернутися до 
державної виконавчої служби з ме-
тою його примусового виконання.

Чи передбачене відшкодування 
за час затримки розрахунку при 
звільненні?
 — Суд стягує на користь праців-
ника середній заробіток за весь пе-
ріод затримки розрахунку. Якщо 
розрахунок не проведений до роз-
гляду справи — по день постанов-
лення рішення. Відсутність коштів 
у роботодавця не виключає його від-
повідальності.
 У разі спору про розмір виплат 
вимоги про відповідальність за за-
тримку підлягають задоволенню у 
повному обсязі, якщо спір виріше-
но на користь позивача. При част-
ковому задоволенні позову праців-
ника суд визначає розмір відшко-
дування за час затримки розрахун-
ку з урахуванням спірної суми, на 
яку той мав право, частки, яку вона 
становила у заявлених вимогах, іс-
тотності цієї частки порівняно із се-
реднім заробітком та інших конк-
ретних обставин справи.

Як довго чекати рішення щодо 
стягнення заробітної плати?
 — Судове рішення про виплату 
заробітної плати підлягає негайно-
му виконанню, якщо сума заборго-
ваності не перевищує одного місяця. 
Суд, ухвалюючи рішення, може до-
пустити негайне виконання судового 
рішення в разі стягнення всієї суми 
заборгованості із заробітної плати.

Куди звернутися, щоб отримати 
детальну консультацію?
 — Звертайтеся до Координацій-
наційного центру з надання право-
вої допомоги за адресою: м. Київ, 
вул. Січових Стрільців, 73, офіс 
312. Телефон: (044) 486-71-06. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Обіг наркотиків у нашій державі набирає загрозливих 
масштабів, не кажучи вже про те, що Україна є транзитною 
країною для наркомафії, яка постачає зілля «щастя» до Єв-
ропи. Тож війна з наркомафією є одним із пріоритетних за-
вдань Нацполіції: лише за останні півроку поліцейські ви-
лучили наркотиків більш ніж на 40 млн. гривень.
 Правоохоронцями, зокрема, проведена масштабна 
операції «Мак», у ході якої поліцейські знищили близь-
ко 5 млн. кущів нарковмісних рослин, які могли бути вико-
ристані як сировина для виготовлення наркотиків. Опера-
тивники виявили близько 170 га нелегальних посівів нар-
ковмісних рослин, а також задокументували понад 3,3 ти-
сячі фактів незаконного культивування наркосировини.
 Фантазії й винахідливості зловмисників можна лише 
дивуватися. Зокрема, на Дніпропетровщині наркопланта-
цію із 36 окремих ділянок (розміром 50 на 100 м кожна) 
вони замаскували серед сільськогосподарських посівів 
соняшника, де вирощували понад 3 тис. рослин конопель. 
А ось на Одещині горе-«аграрії» під вирощування 300 ку-
щів конопель використали острів, що межує по лінії Ду-
наю з Румунією. В обох випадках виявити  замасковані 
нелегальні посіви стало можливим лише за допомогою 
аеророзвідки.

 Загалом упродовж операції працівниками поліції з не-
законного обігу вилучено 886 кг наркотичних засобів рос-
линного походження, а до адміністративної та криміналь-
ної відповідальності притягнуто близько 2 тисяч осіб.
 Попрацювала й поліція Сумщини: нещодавно під час 
санкціонованого обшуку в підсобному приміщенні 32-річ-
ного чоловіка поліцейські виявили вісім мішків сушеної ко-
ноплі загальною вагою понад 20 кілограмів — за поперед-
німи підрахунками, вартість вилученого за цінами «чорно-
го ринку» сягає близько 400 тис. гривень.
 Господар садиби сказав, що вилучені в його будинку 
наркотичні рослини він зібрав сам, а на додачу розповів 
«байку», що нібито зіллячко вирощував для власних пот-
реб, оскільки вживає наркотики не перший рік. 
 Та, хоч як би там було, але все вилучене слідчі напра-
вили на дослідження й за даним фактом розпочато кримі-
нальне провадження за ч.2 ст.309 КК України «Незаконне 
зберігання наркотичних засобів», у межах якого також пе-
ревіряється версія можливої реалізації підозрюваним нар-
ковмісних речовин місцевим наркозалежним.
 І попри те, що цьогорічна операція «Мак» формаль-
но вже закінчилася, поліція продовжує вживати заходів із 
ліквідації наркосировинної бази наркоділків та недопущен-
ня надходження на чорний наркоринок країни нових партій 
наркотиків. ■

КОНСУЛЬТАЦІЇ ВІД МІНІСТРА

Якщо вам не виплатили 
нараховану зарплату 
На правові запитання читачів «УМ» відповідає 
міністр юстиції України Павло Петренко

■

Доброго дня пане міністре! Після звільнення за згодою сторін 
мені не виплатили частину коштів, які я заробив. Як мені пос-
тупити в такому випадку?

Олександр Раєвський

ЗІЛЛЯ

Сіяв гречку — вродив мак
Поліція успішно провела масштабну антинаркотичну операцію  

■

Іван БОЙКО

Українські прикордонники і правоохоронці потрапили у скан-
дал через затримання в аеропорту «Бориспіль» опозиційно-
го азербайджанського журналіста Фікрета Гусейнова, який 
свого часу отримав політичний притулок, а згодом і грома-
дянство Нідерландів. Мовляв, затриманий перебував у між-
народному розшуку «Інтерполу».

СКАНДАЛ

Баку вимагає
На вимогу Азербайджану в 
Україні затримали опозиційного 
журналіста Фікрета Гусейнова 
попри його нідерландський паспорт

■

Фікрет Гусейнов перебуватиме під 
вартою в Україні до початку листопада. 

❙
❙
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ПАРАДОКС ВІД НБУ

 Доплата за бездіяльність
 Членам правління Національного банку Ук-
раїни, який, до речі, своїм головним завдан-
ням визначив таргетування інфляції, за рекор-
дні темпи падіння вартості гривні ... суттєво 
підвищили зарплати. 
 Так, де-факто перша людина в НБУ на час 
тривалої відпустки Валерії Гонтаревої, Яків 
Смолій отримуватиме вдвічі більше, ніж раніше, 
— 241 тис. гривень. Ще один заступник голови 
Нацбанку, Дмитро Сологуб, як випливає із його 
декларації за вересень, заробив у минулому мі-
сяці на 107 тис. гривень більше, ніж у серпні. 
 Роман Борисенко і Катерина Рожкова за-
робляють відтепер по 230 тис. гривень. А от 
Олег Чурій, навпаки, став отримувати на 6 тис. 
гривень менше.
 Сама пані Валерія Гонтарева мала би за-
робляти 300 тис. гривень щомісяця, але ця 
сума наразі не надходить на її банківську кар-
тку, оскільки формальний голова НБУ перебу-
ває у безоплатній відпустці. 
 У прес-службі НБУ журналістам поясни-
ли, що зарплата свого керівництва не перегля-
далася вже дуже давно і тому тепер її вирішили 
наблизити до ринкової у галузі. Втім, такі пояс-
нення, м’яко кажучи, не відповідають дійсності. 
Адже, відповідно до даних Держстату, середня 
зарплата у фінансовому секторі у серпні 2017 
року становила 13 тис. гривень. Що є у 23 рази 
(!) менше, ніж сума, яку отримуватиме новий 
очільник фінансового регулятора держави.

■

РОЗДЕРЖАВЛЕННЯ

Продам у добрі руки
Влада за наполяганням МВФ знову готує велику приватизацію. 
У 2018 році хочуть заробити 22 млрд. гривень   

■

Ви будете сміятися, але Одеський припортовий знову будуть продавати! ❙

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Держава Україна, чуйно до-
слуховуючись до тиску з боку 
Міжнародного валютного фон-
ду, планує все ж таки запусти-
ти масштабну приватизацію. 
В іншому випадку нас можуть 
позбавити чергового траншу 
кредиту «стенд-бай». Ну і, зреш-
тою, як сподіваються експерти, 
роздержавлення деяких великих 
підприємств допоможе їм зароб-
ляти і перераховувати більше 
коштів до державного бюджету. 
Якщо, звичайно, приватизацію 
провести правильно...

Обіцяна цукерка від МВФ    
 Перший заступник керую-
чого директора Міжнародно-
го валютного фонду (МВФ) Де-
від Ліптон заявив, що влада 
України мала би прискоритися 
у своїх приватизаційних праг-
неннях і діях. А сам процес під-
готовки до роздержавлення має 
бути реформований. «До про-
грами співпраці України і МВФ 
також включений такий струк-
турний маяк, як реформування 
процесу приватизації держпід-
приємств, і ми очікуємо прий-
няття відповідних норматив-
них актів», — заявив він.
 І заодно додав, що проводи-
ти приватизацію з огляду на 
можливі прийдешні вибори — 
неправильно. Бо це означає, 
що приватизації не буде. Саме 
таке, максимально негативне 
ставлення до роздержавлення 
власності, виробили в україн-
ців політичні популісти та сум-
ні реалії, коли під словом «при-
ватизація» розумівся непри-
критий дерибан. 
 «Україні, перш за все, важ-
ливо слідувати плану реформ і 
досягти угоди з нами щодо чер-
гового перегляду... Головне за-
раз — чи зможе Україна зміц-
нити стабілізацію і перейти до 
економічного зростання, що  
дозволить країні вирішити її 
проблеми. Це найбільш важли-
ве питання, ще не час думати 
про вибори, — сказав Ліптон. І 
додав: Європейський Союз має 
намір надати фінансову допо-
могу, якщо політичний клімат 
у країні буде задовільним, Єв-
ропейський банк реконструкції 
і розвитку має низку проектів, 
які могли б залучити нові кош-
ти в Україну. Є також багато ін-

ших фінансових ресурсів, які 
можуть бути доступні Україні, 
не кажучи вже про результати 
сильнішої економічної діяль-
ності». 
 Наразі Фонд ще не визна-
чився з датою прибуття до Ук-
раїни чергової місії. Натяк від 
керівництва МВФ доволі про-
зорий: буде виконання програ-
ми з боку офіційного Києва, 
буде розмова про гроші. «Ми 
не обговорювали дату прибуття 
місії з українською делегацією. 
Швидше, ми були зосереджені 
на обговоренні подальших кро-
ків, необхідних для того, щоб 
Україна могла просунутися 
вперед у виконанні програми», 
— більш ніж прозоро натякнув 
Ліптон 

Більше, ніж в Україні, — 
тільки в Китаї
 Відтак Фонд державного 
майна України вирішив діяти. 
Чи хоча б імітувати бурхливу 
діяльність. Цьогоріч Фонд про-
дав 107 об’єктів малої привати-
зації на більш ніж 112 млн. гри-
вень, які вже перераховані до 
державного бюджету. Очільник 
ФДМУ Віталій Трубаров пояс-
нив, що результат цього року 
вдвічі перевищив торішній по-
казник.
 Тепер же Фонд покладає чи-
малі сподівання на ухвалення 
нового закону про приватиза-
цію, що його розробив Кабінет 
Міністрів. Цей документ доз-
волить удвічі скоротити термі-
ни передпродажної підготовки 
об’єктів. 
 Заодно ФДМУ оприлюднив 
свої плани із роздержавлення 
об’єктів на наступний рік. Так, 
у 2018-му, як сподіваються у 
Фонді, нарешті буде продано 
Одеський припортовий завод, 
перша спроба роздержавити 
який була здійснена ще за Яну-
ковича, а підприємство не поді-
лили наближені до «Сім’ї» олі-

гархи. А також «Центренерго», 
«Турбоатом», шість енергетич-
них компаній, Аграрний фонд, 
Державну продовольчо-зерно-
ву корпорацію України та низ-
ку об’єктів малої приватизації. 
 Інвентаризація на ОПЗ, за 
словами Трубарова, вже завер-
шена. А стартова ціна підпри-
ємства буде визначена вже в на-
ступному місяці. «У листопаді 
ми отримаємо стартову ціну, і 
в грудні цього року, якщо всі 
учасники процесу виконають 
терміни, ми встигаємо почати 
прийом заявок від потенційних 
інвесторів, щоб на весну 2018 
року вийти на безпосередній 
продаж», — сказав керівник 
ФДМУ. 
 Оприлюднив Трубаров і ін-
формацію щодо планів пере-
дачі у приватні руки «кита» 
енергетичного сектору, ком-
панії «Центренерго». «Вже виз-
начено радника, це польська 
філія Ernst&Young. Найближ-
чим часом ми розраховуємо від 
МЕРТ, Мінфіну і Мін’юсту от-
римати затвердження радни-
ка, який проведе аудит і дасть 

оцінку пакета акцій. Розрахо-
вуємо продаж на весну наступ-
ного року», — сказав чиновник. 
Також у наступному році, за 
його словами, планується про-
даж пакетів акцій Миколаївсь-
кої, Дніпровської, Херсонської 
ТЕЦ, а також «Запоріжжяобле-
нерго», «Миколаїв обленерго», 
«Тернопільобл енерго», «Харкі-
вобленерго», «Хмельницькоб-
ленерго», «Черкасиобленерго». 
Щодо «Турбоатома», то зараз, за 
словами Трубарова, відбуваєть-
ся діалог із Кабміном щодо виз-
начення розміру пакета акцій, 
який буде виставлений на про-
даж. 
 Усього ж очільник Фонду 
планує у наступному році за-
робити на приватизації для де-
ржавного бюджету 22 млрд. 
гривень. 
 Найважче у цьому процесі 
буде запровадити прозорі умо-
ви продажу та подолати опір по-
пулістів, які заявлятимуть про 
грабунок держави. Проте велика 
кількість об’єктів — це підпри-
ємства, які перебувають у кри-
тичному фінансовому станови-

щі. А тому лише роздержавлен-
ня може повернути їх до життя. 
«В Україні — аномально вели-
ка кількість державних підпри-
ємств. Тільки під управлінням 
центральних органів влади їх — 
3500. Ці підприємства «вимива-
ють» гроші платників податків 
і заважають розвитку здорової 
конкуренції», — сказав заступ-
ник міністра економічного роз-
витку і торгівлі Максим Нефьо-
дов. За його словами, частка де-
ржавного сектору української 
економіки за останні шість мі-
сяців скоротилася із 16,5% до 
15,8%. «Це надзвичайно бага-
то, якщо порівнювати з іншими 
державами, за винятком КНР», 
— підсумував чиновник. ■       

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

 Українці, які, відвідуючи магазини, 
упродовж останнього часу відчувають 
легкий шок від цін, ймовірно, залишать-
ся із цими відчуттями до кінця року. Ін-
фляція у нашій державі випереджає про-
гнози і наразі важко побачити чинники, 
які могли би її зупинити. 
 Виконувач обов’язків голови Націо-
нального банку України Яків Смолій на-
магався пояснити, чому в нашій державі 
так стрімко знецінюється грошова одини-
ця. По-перше, на його думку, йдеться про 
стрімке подорожчання на початку осені 
сирих продуктів харчування — фруктів і 
овочів. По-друге, проблему створили віт-
чизняні експортери молочної та м’ясної 
продукції. Захопившись продажем то-
варів за кордон, вони не підняли вироб-
ництво. Відтак, на внутрішньому ринку 
виник дефіцит, який призвів до зростан-
ня цін. Третя проблема — підвищення ак-
цизів на тютюнові та горілчані товари, на 
яке пішла влада задля наповнення бюдже-
ту та оздоровлення своїх громадян. 
 А тому регулятор був постійно зму-
шений підвищувати свій же прогноз ін-
фляції. Спочатку, влітку, із заявлених 
раніше 8% до 9,1%. Але вже у серпні 
темпи знецінення гривні сягнули значно 
сміливіших 10,2%. Надалі ж НБУ ствер-
джує, що інфляція до кінця року переви-
щить прогноз 9,1% плюс-мінус два про-
гнозні пункти.  

 Станом на нинішній день із початку 
року рівень інфляції вже перестрибнув 
показник у 16,4%, що є вдвічі більше, 
ніж торік. Таким чином ми ще й встано-
вили своєрідний антирекорд серед країн 
Європи та СНД: українська інфляція ви-
явилася найвищою.  
 Утiм надалі Нацбанк бачить світло у 
кінці тунелю. Так, за словами Смолія, 
надалі інфляція уповільниться. «Ми очі-
куємо, що інфляція в жовтні, в порівнян-
ні з цим же періодом минулого року, по-
винна сповільнитися, оскільки в минуло-
му році причиною для істотного стрибка 
було підвищення тарифів на комунальні 
послуги, чого не передбачається зараз», 
— сказав він. 
 Експерти назагал із таким твер-
дженням не погоджуються, аргументу-
ючи свою позицію тим, що НБУ просто 
заспокоює людей, не пояснюючи, завдя-

ки чому таке уповільнення має статися. 
І, цілком iмовірно, насправді відбудеть-
ся протилежне: до кінця року інфляція 
прискориться. Принаймні саме так у нас 
було завжди. І головним фактором, який 
роздмухує цей процес, є закупівлі енер-
гоносіїв, які здійснює держава для прохо-
дження опалювального сезону. 
 Ситуація ж в економіці також не все-
ляє оптимізму. Найбільша проблема — 
негативне сальдо зовнішньої торгівлі, 
хоча ще торік ми мали плюс. Так, за да-
ними Держстату, дефіцит зовніш ньої 
торгівлі товарами в Україні за січень-
серпень 2017 року становив 3,279 міль-
ярда доларів, що в 2,3 раза вище дефіци-
ту за аналогічний період минулого року 
— 1,448 мільярда доларів. Коефіцієнт 
покриття експортом імпорту становив 
0,89, тодi як за січень-серпень 2016 року 
— 0,94.  ■

НАШІ ГРОШІ 

Хто врятує гривню?
Інфляція в Україні побила антирекорд серед країн 
Європи та СНД. До кінця року знецінення нашої 
національної валюти має стати ще вищим

■

МАЙЖЕ ОФІЦІЙНО 

 «План Маршалла» 
 для України — фікція?

 Оспіваний у засобах масової ін-
формації план економічного порятун-
ку нашої держави, названий «пла-
ном Маршалла» для України, з ініціа-
тивою якого виступила, зокрема, Лит-
ва, може бути звичайними розмовами. 
Принаймні перший заступник керу-
ючого директора МВФ Девід Ліп-
тон нічого не знає про озвучені віце-
прем’єром України Степаном Кубівим  
плани отримувати по 5 млрд. доларів 
щороку впродовж 10 років. 
 «Ніколи нічого не чув про цю ідею, 
і якщо б така підготовка дійсно велася, 
я б про це знав», — сказав він. І при 
цьому зазначив, що нашій державі до-
поможе тільки продовження реформ. 
«Вони сприятимуть суттєвому збіль-
шенню фінансування, чи то буде запо-
зичення на боргових ринках, чи залу-
чення інвестицій», — пояснив Ліптон. 
 На його думку, найбільш багато-
обіцяюча перспектива для України — 
в залученні інвестицій, які, у свою чер-
гу, почнуть створювати в країні зв’язки 
з європейським ланцюжком поставок. 
«Подібні зв’язки мають німецькі та 
скандинавські підприємства в Поль-
щі та інших країнах Центральної Євро-
пи. Завдяки талановитій i освіченій ро-
бочій силі в Україні, а також врахову-
ючи рівень заробітної плати, майбутнє 
країни як частини Європи має будува-
тися не на будь-яких угодах, а на ін-
вестиціях, які почнуть пов’язувати еко-
номіку України з економікою Європи. 
Очікуваний унаслідок цього економіч-
ний ефект буде набагато більшим, ніж 
названі цифри», — додав заступник 
керуючого МВФ.

■
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Підкорив і гармошку, 
і мотоцикл
 Хоча й раніше для того ж 
Михайла Володимировича, нез-
важаючи на те, що він народив-
ся рівно через чверть століття 
після закінчення нищівної вій-
ни, яка прокотилася по землях 
його рідного краю, далеко не все 
так безхмарно проходило. Йому 
навіть дещо соромно сьогодні 
зізнаватися, що найглибшим 
враженням дитячих років зали-
шилася для нього загальна бід-
ність. Хати в селі були глиняні, 
тісні, та й пожитки в них такі 
собі — слабенькі, словом, лиш 
про людське око. Тому тутешні 
жителі не дуже побиваються за 
тим періодом. 
 Його батько Володимир Ми-
хайлович працював механізато-
ром, згодом очолював рільничу 
та будівельні бригади, а мама 
Володимира Йосифівна — облі-
ковцем, тоді свинаркою. Проте 
грошей не вистачало. А так кор-
тіло і собі мати живу копійку, 
щоб потім можна було придбати 
якусь необхідну річ. Тому вже 
після третього класу під час літ-
ніх канікул у жнива Михайлик, 
найстарший із трьох дітей, пос-
тійно підробляв біля віялки або 
навантажувача зерна на колго-
спному подвір’ї. Батьки, до речі, 
зароблених власною працею гро-
шей у сина не забирали. Тож він 
їх тратив на себе. Спочатку ку-
пив годинник «Восток». Наступ-
ного сезону придбав гармошку. 
Грати ще не вмів. Але купив і 
навчився, самостійно. Бо бажан-
ня було велике. А коли людина 
має таке настирне бажання, то 
її, на переконання Михайла Во-
лодимировича, ніщо не зупи-
нить, щоб втілити його в життя. 
Між іншим, для себе особисто 
навчився, бо на весіллях чи гу-
лянках ніколи не грав. 
 Потім замахнувся на мото-
цикл. Спочатку це був моторо-
лер «Верховина». Тоді мінський 
«Восход». Навіть «Яву» спроміг-
ся придбати. Прав ще не мав, а 
гасав, будь здоров! Міліція жод-
ного разу не змогла його наздог-
нати. Та найголовніше те, що 
цю техніку йому ніхто не лаго-
див. Він її до гвинтика власни-
ми пучками перебрав. Копир-
сатися у різних механізмах від-
тепер стало для нього звичним і 
найпривабливішим заняттям. За 
це мав не лише увагу від дівчат, а 
й повагу серед старших за віком 
хлопців та дорослих чоловіків. 
Бо ніколи й нікому не відмовляв 
у порадах та допомозі при ремон-
ті транспортних засобів. До цьо-
го неабияк додалося ще й те, що 
зі шкільних предметів йому особ-
ливо подобалися фізика й мате-
матика. Тож фізик Дудар Сте-
пан Якимович та математичка 

Яворська Марія Петрівна допо-
могли прищепити кмітливому 
учневі любов до розуміння фі-
зичних законів, їх практичного 
використання в житті та числен-
них математичних обрахунків, 
які просто виключали сприйнят-
тя лише на віру чиїхось безапе-
ляційних твер джень. А ще при-
щепили схильність до постійного 
аналізу й логічних узагальнень. 
 Після закінчення десятиріч-
ки для продовження навчання 
вибрав Борщівський радгосп-
технікум механізації та елект-
рифікації сільського господарс-
тва, де отримав диплом техніка-
механіка. Там його здібності оці-
нили ще під час навчання. Адже 
вже на третьому курсі він на 
півставки влаштувався працю-
вати в лабораторії сільськогос-
подарської техніки й зі своїми 
обов’язками справлявся на від-
мінно. Однак, отримавши дип-

лом, повернувся у свій рідний 
колгосп «Прогрес». А ще через 
пару років молодий спеціаліст 
Михайло Сай очолив тракторну 
бригаду, але вже не колгоспу, 
а новоствореного кооперативу 
«Прогрес». Такі от несподівані 
сталися зміни після отримання 
Україною незалежності. 
 Чи можна було б продовжи-
ти освіту у вищому навчальному 
закладі? Думка така, мабуть, ви-
тала. Та в особистому житті щой-
но обраного 22-річного бригади-

ра тракторної теж сталися значні 
зміни — він одружився на своїй 
односельчанці Любові. Тож мав 
дбати про власну сім’ю. Проте 
поповнювати  свій багаж новими 
знаннями ніколи не втомлювати-
меться. Але вже без відриву від 
основної роботи. Навіть у США за 
радикальною зміною поглядів на 
організацію сучасного сільсько-
господарського виробництва вже 
разом з ініціатором створення та 
генеральним директором ниніш-
нього ТОВ «Агро-Рось» Олексан-
дром Самсоненком десь зо п’ять 
років тому не забоявся податися. 
Нехай усього лиш на якихось де-
сять днів, але вони таки справді 
зробили неймовірний переворот 
у його світогляді. 

Випробування на людську 
стійкість
 Та створення сучасної агро-
фірми за найдовершенішими 

світовими зразками і сама поїз-
дка відбудуться пізніше. Адже 
доведеться ще пережити часи 
ніким не очікуваної справжньої 
руїни. У людей не було роботи, 
грошей, та й існуюча влада ви-
явилася досить індиферентною 
до того, що відбувалося в новій 
незалежній державі на місцях. 
Зміни сталися далеко не демок-
ратичні, як те обіцяли на сло-
вах. Насправді більшості насе-
лення довелося боротися за зви-
чайнісіньке виживання. І зро-

зуміло, що без втрат тут було аж 
ніяк не обійтися. Та й невідо-
мо було, хто таке складне жит-
тєве випробування витримає. 
Адже цей економічно-фінансо-
вий бедлам без копійки зарплат-
ні та щонайменшої перспекти-
ви на майбутнє продовжувався 
для них понад 10 років.  Тож на-
самперед то було випробування 
на людську стійкість. Михай-
ло Володимирович один із пер-
ших її виявив. У першу чергу 
він зберіг тракторну з її техні-
кою та понад сотнею механіза-
торів. А ще в усьому сповідував 
принцип взаємовиручки між 
жителями села, навіть у став-
ленні до тих, хто був скупий на 
добре слово вдячності. Особисто 
спробував ще й так званим фер-
мерством зайнятися. Бо про яке 
там справжнє фермерство може 
йтися при семи гектарах сімей-
ного паю ріллі. Правда, два, три 
десятки свиней у рік вигодову-
вав на продаж. У порівнянні з ін-
шими і тим уже можна було вті-
шитися. Хоча по-справжньо му 
прагнув набагато більшого. І не 
для себе одного.
 Слабка надія на якісь пози-
тивні зміни з’явилася хіба що 
з появою 15 років тому на їхніх 
землях Олександра Самсонен-
ка, людини зі значним органі-
заційним досвідом роботи на ве-
ликих промислових підприємс-
твах, котрій раптом чомусь заба-
глося бути ближче до землі. Він 
задумав започаткувати нове гос-
подарство на орендних засадах. 
А ще пообіцяв створити тут «ма-
леньку Швейцарію». Ні, не при-
марними заробітками заохочу-
вав до співпраці, а втіленням у 
життя якоїсь надзвичайної мрії. 
Цьому Михайло Володимирович 
повірив найбільше. Бо з власного 

досвіду добре знав, що це серйоз-
но й надовго. Адже просто так 
від своїх мрій не відмовляються. 
Та й стосовно реалізації намірів 
вони згодом добре порозумілися. 
Тож спочатку Сай посів посаду 
головного інженера, а потім че-
рез два роки  Олександр Феодосі-
йович запропонував йому нове 
підвищення — крісло директора 
і жодного разу про те не пожал-
кував. Потрібно було мати тіс-
ний контакт iз майбутніми пра-
цівниками агрофірми. Тож Ми-
хайло Сай мусив його гаранту-
вати. І генеральний директор у 
ньому не помилився. 
 На сьогодні загальна площа 
господарства 3600 гектарів. 150 
га орендовано в держави. Реш-
та належать 1203 пайовикам. 
Щорічно кожен із них отримує 
10% вартості свого паю. І це ва-
гома матеріальна підмога для 
людей. З часом даний відсоток, 
певно, виросте. Загалом на цій 
території розташовано 7 населе-
них пунктів з адміністративним 
центром у Качанівці. В агрофір-
мі існує два відділення — пло-
щею 2400 і 1200 гектарів, де на 
постійній основі працює 76 осіб 
з усіх сіл. Розділення зробле-
но з суто практичних розрахун-
ків. Адже господарство розтяг-
нуте з кінця в кінець на 32 км. 
Тож навіть на автомобілі досить 
важко його оперативно об’їхати. 
Меншим і дальнім відділенням 
керує Олександр Ленський, із 
котрим Михайло Володимиро-
вич разом навчався ще в Бор-
щівському технікумі, й фактич-
но відповідає за Лозівку. А цен-
тральним відділенням останній 
керує сам, тобто обходиться тут 
без заступника директора, що, в 
свою чергу, дозволяє йому більш 
предметно вникати в хід госпо-

НА СВОЄМУ МІСЦІ 

Олексій МИКИТЕНКО, письменник
Підволочиський район, Тернопільська область

Високу державну нагороду — Грамоту Верховної Ради України — 
за вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового ком-
плексу і соціально-економічного розвитку Підволочиського району 
Тернопільської області, активну громадську діяльність, багаторіч-
ну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Не-
залежності в одну з трудових субот кінця серпня нинішнього року 
директор (виконавчий) ТОВ «Агро-Рось» Михайло Володимирович 
Сай, котрий сам родом із цих місць, отримав безпосередньо  в 
ще молодому садку їхньої агрофірми поблизу села Лозівка, де ра-
зом із трудівниками, щоб уникнути зайвих втрат врожаю, старанно 
збирав малину. За дорученням спікера українського парламенту 
Андрія Парубія її вручив заступник президента Асоціації народних 
депутатів країни Валерій Кубик. При цьому обличчя присутніх пра-
цівників світилися радістю та задоволенням від належної оцінки 
на владному рівні трудових здобутків керівника їхнього трудового 
колективу, а значить і їх також. 
Подумалося, що це надзвичайно гарний знак нинішнього відро-
дження українського села. А ще майнула думка, що яке ж воно все-
таки невичерпно багате на таланти, в тому числі й господарські. І 
це попри чималі організаційні та фінансово-економічні негаразди, 
що припали фактично на всі роки суверенітету й незалежності.

■

Хліб із 
малиною 

Підняте з колін господарство спроможне врятувати й село: 
доведено умілим керівником

Управлінська трійця ТОВ «Агро-Рось»: генеральний директор Олександр Самсоненко, головний бухгалтер 
Наталя Романець, виконавчий директор Михайло Сай.

❙
❙

Завдяки запровадженню нових агротехнологій та 
використанню досконалої техніки вийшли на рівень 
урожаю понад 100 центнерів озимої пшениці з 
гектара. І зупинятися на цьому не збираються.

Виконавчий директор 
ТОВ «Агро-Рось» Михайло Сай.

❙
❙
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Білорусь 
пригальмувала імпорт
 Департамент ветеринар-
ного і продовольчого нагля-
ду мінсільгоспу Республіки Бі-
лорусь у зв’язку з виявленням 
вірусу Африканської чуми сви-
ней в Україні ввів тимчасові 
обмеження на ввезення живих 
свиней, зоопаркових і цирко-
вих тварин, сприйнятливих до 
АЧС видів, сперми кнурів, м’яса 
свиней (у тому числі диких ка-
банів) та іншої свинарської си-
ровини, а також продуктів її пе-
реробки з Одеської, Лугансь-
кої, Вінницької та Рівненської 
областей. Заборона також сто-
сується шкіряної, рогокопитної 
та кишкової сировини, щетини, 
м’яса диких кабанів, мисливсь-
ких трофеїв, отриманих від 
сприйнятливих видів тварин, 
кормів і кормових добавок для 

тварин рослинного і тваринно-
го походження, використовува-
ного обладнання для транспор-
тування, утримування, забою і 
оброблення свиней і сировини 
тваринного походження. Обме-
ження поширюються на ввезен-
ня кормів і кормових добавок 
для кішок і собак, а також го-
тових кормів, що пройшли тер-
мічну обробку та виготовлені 
зi свинарської сировини, похо-
дженням з Одеської, Лугансь-
кої, Вінницької та Рівненської 
областей. Обмеження не по-
ширюються на дозволи, ви-
дані за узгодженням з коміте-
тами з сільського господарства 
і продовольства Республіки Бі-
лорусь, на шроти, що пройшли 
термічну обробку в процесі ви-
готовлення, для виробництва 
комбікормів для тварин і ком-
бікорму для цінних видів риб.

Ягідні рекорди
 Продажі ягід, фруктів та 
горіхів у ЄС з України у під-
готовленому вигляді стрімко 
зростають останні п’ять років. 
Поставки тільки за перше 
півріччя нинішнього року пе-
ревершили 16,7 тисячi тонн, 
що в 1,8 раза більше, ніж ми-
нулого року, і в 3,5 раза пе-
реросли обсяги 2013 року. 
Цьогоріч найбільше в ЄС ек-
спортується суниця та полу-
ниця підготовлена: на $3,150 
мільйонів за сім місяців, а це 
більш як третина ягідної про-
дукції. Популярні в Європі та-
кож українська малина, ожи-
на, шовковиця, смородина. 
Значно зросли й прибутки від 
експорту малини, ожини, бу-
зини, смородини та порічок: 
iз $1,2 мільйона у 2013 році 
до $14,5 мільйона минулого 

року. За перше півріччя по-
точного року експортна ви-
ручка від цих видів ягід до-
сягла $5,4 мільйона, удвічі 
перевищивши минулорічні 
показники. Україна має по-
тенціал для нарощення екс-
порту завдяки конкурентним 
цінам і дешевшому порівняно 
з країнами Південної Америки 
та Африки логістичному пле-
чу. Для вітчизняних підпри-
ємців-ягідників стримуючим 
фактором лишається розви-
ток інвестиційної, логістичної 
та технологічної інфраструк-
тури, що дозволило б збіль-
шити додану вартість у галузі. 
До речі, 4 жовтня Кабмін  ух-
валив виділити додаткових 
224,3 мільйона гривень на 
держпідтримку садівництва, 
виноградарства, ягідництва 
та хмелярства. ■

Оксана СОВА

Минулоріч Україна експортувала 
380 тонн равликів, — в чотири 
з половиною рази більше, ніж 
традиційного українського сала. 
А вже за результатами дев’яти 
місяців цього року експорт рав-
ликів випередило сало вже в 
одинадцять разів — 343 тонни 
проти 31 тонни, відповідно. Роз-
ведення цього донедавна нез-
вичного для України продукту 
стало  популярним саме завдяки 
зовнішньому попиту. 

 За словами учасників ринку, 
кинулись розводити равликів 
усі, кому не лінь. Хоч для новач-
ка знайти точки збуту навіть на 
внутрішньому ринку, не кажучи 
вже про експорт, надзвичайно 
важко. Адже в Україні спожи-
вають дуже мало м’яса равликів, 
не більше 10-12 тонн за рік. Для 
порівняння: лише французь-
ка Бургундія з населенням 1,7 
мільйона чоловік з’їдає в рази 
більше.
 Але поштовх для зростання 
зацікавленості населення дало за-
провадження у 2017 році нового 
механізму державної підтримки 
сільгоспвиробників. Під виплату 
держдотацій підпали і компанії, 
які спеціалізуються на вирощу-
ванні та розведенні равликів. На 
2018 рік  програму продовжили. 
Втім, зауважує заступник голо-
ви асоціації «Равлик України» 
Дмитро Недвига, передбачалися 
непрямі дотації для фермерських 
господарств, але для виробни-
ків равликів вони не були вико-
ристані. У наступному році уряд 
готує низку стимулюючих інс-
трументів для фермерських гос-
подарств. За словами старожилів 
ринку, це спровокувало ажіотаж 
серед новачків. 
 Як розводити равликів на 
фермі відкритого типу, мало хто 
знає, адже для України це нети-
повий продукт. На нову спра-
ву потрібні гроші. Починати 
навіть з двох ящиків маточно-
го поголів’я обійдеться не менш 
як у 16 тисяч гривень. За інфор-
мацією сайта Аgravery, аби пра-
вильно вести равликовий біз-
нес, потрібно вкласти ще чима-
ло коштів у навчання. Оскільки 
в Україні мало хто розуміється 
на цій темі, доведеться їхати за 
кордон, де навчання коштує ти-
сячі доларів. І, як виявилося, на-
віть потужним вітчизняним фер-
мам, які не перший рік на рин-
ку, важко справитися зі збутом. 
Підприємливі придумують ще 
нетрадиційніші суміжні види 
бізнесу, аби втриматися на пла-
ву. Наприклад, власник ферми 
«Равликовий будиночок» Олек-
сандр Медведовський вирішив 

змінити вектор руху та зайнявся 
виробництвом натуральної кос-
метики для шкіри зі слизу рав-
лика.
 Проте з початку нинішнього 
року Україна експортувала 343 
тонни равликів. І це в сотню разів 
більше, ніж на початку равлико-
вого буму. За інформацією УКАБ, 
у 2013 році їх було експортовано 
лише 3 тонни, в 2014 — 58 тонн, 
2015 — 260 тонн, а в 2016 — вже 
380 тонн. Цікаво, що найбіль-
шим покупцем, імпортувавши 
цього року понад 98 відсотків за-
гального обсягу експорту равли-
ків, є Литва. Ще півтора відсотка 
припадає на Польщу. Втім, Лит-
ва в основному переробляє закуп-
лене в Україні на напівфабрикати 
та відправляє в Італію, Іспанію, 
Францію, Угорщину. А от Біло-
русь продає їх в основному кінце-
вим споживачам.
 В асоціації «Равлик Украї-
ни» проблему бачать у тому, що 
80 відсотків експорту посідає ви-
ноградний равлик, зібраний у лі-
сах Полісся. Збір равлика у дикій 
природі заборонений у багатьох 
країнах світу та майже в усій Єв-
ропі (окрім Мальти та Кіпру), бо 
шкодить екосистемі. Тому асо-
ціація виступає за заборону збору 
равлика у дикій природі, закли-
каючи його вирощувати цивілізо-
вано — на фермах. Найпопуляр-
нішими видами равлика є Helix 
aspersa Maxima  та Muller — аф-
риканські равлики, які вирощу-
ються за спеціальною інтенсив-
ною технологією на відкритих 

фермах. Вони значно дорожчі та 
смачніші, ніж лісові.
 На сьогодні в Україні функ-
ціонує не більше десятка при-
ватних ферм, які вирощують 10 
і більше тонн равликів на рік. 
Проте жодна з них його не екс-
портує, бо не має мінімальних 
обсягів для формування партії. І 
лише ферма «Еко Улітка» змогла 
налагодити увесь ланцюжок: від 
вирощування до переробки в на-
півфабрикати та реалізації в рес-
торанах і супермаркетах. Зате є 
чимало псевдоферм, які відкри-
вають, аби легалізувати експорт. 
Тому Україна переважно експор-
тує виноградних равликів за «сі-
рими» схемами: закупівельники 
вивозять зібраного в дикій при-
роді равлика, продаючи не до-
рожче долара за кілограм.
 Проте інтерес iз боку Євро-
пи дуже високий, бо забезпечи-
ти себе цим продуктом там не ма-
ють змоги. Вдаються поки що 
до простого методу: наперед по-
переджають населення Західної 
України, що створюються пунк-
ти прийому равлика, приїжджа-
ють фурою, і за 10-15 гривень за 
кілограм забирають та везуть на 
переробку. Проте експерти очіку-
ють на збільшення експорту рав-
лика через кілька років саме за 
рахунок спеціалізованих ферм. 
Уже цього року Україна імпор-
тувала 10 тонн промислових рав-
ликів на розплід. Тому через два-
три роки й експорт новомодно-
го делікатесу може піднятися з 
нинішніх 380 до 600-700 тонн. ■

дарських справ та мати значно 
об’єктивнішу оцінку реально-
го стану наявної техніки. На 
нього ж покладена і відпові-
дальність за решту населених 
пунктів. У плані соціального 
захисту всіх жителів також. 
Адже в ТОВ «Агро-Рось» за-
здалегідь передбачено виді-
ляти для цих потреб 100 грн. 
із гектара.

Жнива без втрат 
 Загальний успіх значною 
мірою тепер залежав від пев-
ної переорієнтації працівни-
ків агрофірми в плані усві-
домлення того факту, що від-
нині вони працюють не прос-
то за конкретну зарплату, а 
на себе та конкретний резуль-
тат. А це вимагало нового став-
лення як до якості виконання 
своїх виробничих обов’язків, 
так і до обслуговування за-
кріпленої техніки. Не кожно-
го з трудівників влаштовував 
новий підхід. Але Михайло 
Володимирович  виявися до-
сить непоступливим при до-
борі кадрів. Не рубав iз пле-
ча. Завжди спочатку прагнув 
пояснити, переконати. Без 
роздратування, зайвого кри-
ку, навіть без штрафних сан-
кцій гривнею, що часто тіль-
ки шкодить справі. Але коли 
це не допомагало, то з поруш-
никами трудової дисциплі-
ни розлучався без особливого 
жалю і довгих роздумів. Воро-
гів не нажив, але кілька недоб-
розичливців знайдеться. Ну, 
та то вже їхня особиста спра-
ва. Зате трудовий колектив 
ТОВ «Агро-Рось» нині наче 
одна сім’я. Кожен на своєму 
місці, у тому числі й провідні 
фахівці. 
 Головний інженер Юрій 
Токарчук людина з досвідом 
і ніколи не зробить у роботі 
промаху. А головний агроном 
Михайло Макоїд, хоча й мо-
лодий ще за віком, але теж до-
сить вправний і вимогливий 
фахівець. Тому принципово 
ніколи не допускає відхилень 
та порушення агротехноло-
гій обробітку землі. Станцією 
технічного обслуговування 
сільськогосподарської техні-
ки та автомобілів керує син 
Михайла Володимировича 
Володимир, котрий закінчив 
Тернопільський національ-
ний університет. Принагідно 
варто зазначити, що і донь-
ка Зоряна, закінчивши Тер-
нопільський інститут інфор-
маційних технологій, теж по-
вернулася в рідне село й зараз 
працює в агрофірмі бухгалте-
ром. Ось так і складаються ви-
робничі династії в Качанівці. 
Чому б не приклад для наслі-
дування? І наслідують, пот-
рібно сказати. 
 Показово також і те, що й 
зараз працюють люди, з котри-
ми Михайло Сай 15 років 
тому починав розбудовувати 
нове господарство. Це, зокре-
ма, Марія Адамівна Паньків, 
котра займається оформлен-
ням орендних угод та розра-
хунків за них, головний бух-
галтер Наталя Романець, бух-
галтер Орислава Кульбаба, 
Ярослав Федик колись пра-
цював трактори стом, а тепер 
— водій автомобіля КамАЗ.
 Самому теж, до речі, дове-
лося від дечого відмовлятися. 
За стільки років роботи Ми-
хайло Сай просто душею при-
кипів до тракторної, розташо-
ваної за околицею Качанівки. 
Здавалося, що так і треба тому 
бути. Тож довго не хотів пе-
реводити тракторний парк у 

центр села. Але генеральний 
директор наполіг на цьому. 
Тим паче, що ще й техніка по-
мінялася на досить комфорт-
ну. Виявилося, що він повніс-
тю був правий. Бо тепер люди 
і грязюку в негоду не місять, 
і час неабияк економлять. До 
добору техніки згодом також 
підхід поміняли. Нині від-
дають перевагу техніці мар-
ки «Джондір» виробництва 
США, яка розрахована на без-
ремонтну експлуатацію впро-
довж 18 тисяч годин. Їй про-
водять лише технічне обслу-
говування з заміною масел, 
фільтрів, клапанів. Працю-
вати на ній людям комфор-
тно. А ще на такій техніці 
норми виробітку визначають 
один раз на кілька років, що, 
в свою чергу, спонукає людей, 
повсякчас чесно ставитися до 
своїх виробничих обов’язків 
та і в усьому іншому жити й 
діяти по правді. Тож не див-
но ніскільки, що тепер і робо-
та їм у радість. 
 Саме завдяки запрова-
дженню нових агротехноло-
гій обробітку землі та вико-
ристанню значно досконалі-
шої техніки, яка дозволяє 
проводити жнива без втрат, в 
агрофірмі вийшли, зокрема, 
на рівень урожаю понад 100 
центнерів озимої пшениці з 
гектара. І зупинятися на цьо-
му не збираються.

Життя змушує рухатися 
вперед
 Тепер і не хотів би щось мі-
няти, так саме життя змушує 
людей рухатися вперед. Нап-
риклад, з’явилася потреба в 
землі. А немає де її взяти. Зна-
чить, потрібно зробити так, 
щоб прибуток із гектара пло-
щі був набагато більшим.  Тут 
лише підняттям врожайності 
не обійтися. Потрібно знач-
но розширювати й міняти ха-
рактер самого виробництва. 
Тож у ТОВ «Агро-Рось», щоб 
не збувати свій врожай тільки 
зерном або ягодами та фрукта-
ми, які мають короткі терміни 
зберігання, вже досить актив-
но запроваджують переробне 
виробництво. На часі подбати 
також про розвиток власного 
тваринництва. Акцент хочуть 
зробити на виробництво моло-
копродуктів. Є задуми і з роз-
ширенням будівництва, яке 
вони постійно ведуть. А це, в 
свою чергу, дозволить отри-
мати додаткові робочі місця. 
 Михайло Володимирович  
не обходить стороною також 
проблемні питання, які, на 
його тверде переконання, неа-
бияк гальмують відро дження 
сучасного села. Зокрема, він 
хотів би, щоб існував тільки 
податок iз гектара ріллі. В та-
кому випадку більшого про-
гресу можна було б чекати. А 
ще він досить негативно ста-
виться до ухвали закону Ук-
раїни про розпродаж сільсь-
когосподарських угідь. На-
самперед через недовіру до 
так званих «державників» та 
відсутність належного зако-
нодавчого поля. Бо коли, нап-
риклад, запровадили холдин-
ги, то тим самим узаконили 
відкат грошей. І кому від того 
покращало? Точно, що ні де-
ржаві, ні людям від того легше 
жити не стало. Хоча водночас 
Михайло Сай обома  руками 
за розвиток вітчизняного фер-
мерства. Адже здорова конку-
ренція біля землі тільки на ко-
ристь нашому селу й українсь-
кій державі та їхньому повно-
цінному відродженню. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ГАЛУЗЬ

Як равлики сало 
обігнали
Експорт новомодного делікатесу сенсаційно 
випереджає продажі національного продукту

■

Поки що делікатесні равлики рухаються за кордон швидко, 
але здебільшого «сірими» маршрутами.

❙
❙

НА СВОЄМУ МІСЦІ ■
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«Мене не дратують люди, що 
сидять у кав’ярнях»
 ■ Пане Олександре, вас, як 
людину власної філософії, не 
дратує публіка по кав’ярнях під 
час війни?
 — Не дратує. Так, я сам хо-
джу з родиною у кав’ярню — 
чому ні? Коли я приїжджаю до 
мирного Києва, який здебіль-
шого мирний тому, що на сході 
хлопці воюють і його захищають, 
— чому не посидіти в кав’ярні, 
не отримати задоволення? Ми ж 
там не буваємо в кав’ярнях. 
 ■ А немає такого перерізу, 
ніби люди не відчувають, що тут 
узагалі війна йде?
 — І таке є. Але я завжди казав 
і буду казати, що кожен сам собі 
коваль свого щастя, і змушувати 
когось думати саме так, як я, я не 
можу, бо тоді це буде моя горди-
ня, — а хто я такий, щоб змушу-
вати інших людей думати саме 
так, як я хочу? Я можу вплива-
ти на їхні думки чи не впливати, 
але змушувати — ні.
 ■ А впливати яким чином?
 — Тут є різні речі: як вплива-
ють вчителі, як впливають у ди-
тячому садочку вихователі на ді-
тей — тобто вони, можливо, діють 
десь власним прикладом. Можли-
во, власними вчинками, можливо, 
гарною розповіддю — так можна 
впливати. А от дійде це до люди-
ни чи ні — це її особиста справа. 
 ■ Це як проникна радіація?
 — Може, й так.
 ■ Мені дуже подобається, коли 
ви історії розповідаєте. Коли хо-
дило місцеве населення до вас лі-
куватися, а потім рознесло до до-
щечки приміщення, звідки пере-
їхав шпиталь...
 — Так і є. На жаль, люди роз-
несли все до дощечки, повиноси-
ли всі двері, вікна. Там були ду-
шові кабінки — і ті якось позні-
мали, порозколупували, навіть 
познімали підвісні стелі. На-
справді це був мотель. Користу-
ватися цим приміщенням вони не 
могли, тому що рано чи пізно там 
з’явиться господар, який скаже, 
що «ето майо», та заявить свої 
права. Але баню — дерев’яний 
зруб — винесли до фундаменту. 
 Насправді різні люди до нас 
ходили. Лікуватися ходили, дя-
кували. Але люди є люди. Я ро-
зумію, що коли вони нам дякува-
ли за лікування, то, мабуть,  були 
щирі, а може, й ні.
 ■ Ви не розчаровуєтесь у лю-
дях, тому що ви ними не зачаро-
вуєтесь?
 — Так. Я маю власну філо-
софію, я маю власний погляд на 
цей світ, і дійсно, мати міфи про 
те, що всі люди хороші, не варто. 
Можна жити у своєму світі. Я не 
можу сказати, що не люблю лю-
дей, я до них початково ставлюся 
однаково гарно, однаково привіт-
но, однаково доброзичливо. Але 
навіть ота теза, яка колись була 
дуже популярна, що друзі — це 
ті, хто приходить до тебе, коли 
тобі погано, зараз не працює, у 
цей час досить багато людей, які 
не є твоїми друзями й іноді на-
віть не буваємо знайомі, прихо-
дять, коли погано, на допомогу, і 
хтось з них залишається поряд, а 
хтось допоміг і знов пішов у тінь, 
— тобто зараз не працюють оці 
«избитые» істини, зараз усе по-
іншому, тому зачаровуватись 
людьми, щоб потім у них розча-
ровуватись, не треба. 

«Ідею незалежної України 
більшовики втопили в крові»
 ■ Ви завжди кажете, факт, що 
ми програємо інформаційну вій-
ну досі, — це те, що показують по 
телебаченню на Донбасі.
 — Ми її програли ще на Май-
дані — якщо підняти мої пости 
часів Майдану, то я тоді кричав 
ґвалт: ми нічого не робимо з ін-
формацією, ми з нею не працює-
мо. І ми як не працювали з нею, 
так і не вміємо. Це навик, який 
треба опановувати, який треба 
розвивати. І якщо з цим навиком 
ніхто не працює, він втрачається. 
Він у нас, безумовно, втрачений. 
Ще десь на рівні інстинктів само-
збереження він втрачений в Ук-
раїні, незрозуміло чому. 
 У нас у цьому році дійсно, як 
гарно пишуть деякі бігборди, 
сто років визвольної боротьби — 
сто років, відколи Україна вдру-
ге чи втретє намагалася здобути 
незалежність, в 1917 році, коли 
почалася визвольна війна, була 
Українська Народна Республі-
ка, коли хотіли створити неза-
лежну Україну, яку потім біль-
шовики втопили в крові. Але це 
дійсно є сто років визвольної бо-
ротьби, і вони чомусь нікого ні-
чому не навчили, ніхто не нав-
чився працювати з інформацією 
і давати її таким чином, щоби до 
своїх лав, до своєї боротьби залу-
чати людей. Цього ми не вміємо, 
і саме тому я кажу: щоб змусити 
когось думати так, як я, це гор-
диня, а залучити до своїх лав — 
це мистецтво. Тому з цим треба 
державі нашій працювати.
 ■ А що написано у вас на 
руці?
 — «Воля, родина, Україна». 
Це три цінності.
 ■ Cтосовно філософії плану 
перемоги — це теж організація 
якимось чином...
 — У мене є одне розуміння пе-
ремоги — це відновлення Украї-
ни в її кордонах, тих, які були до 
цієї війни, тоді я розумію, що це 
буде перемога. А говорити про се-
паратні домовленості і називати 
їх перемогою — я навіть не доз-
волю собі сказати, що це закін-
чення боротьби. Боротьба закін-
чується для мене тільки перемо-
гою.
 ■ А ваше спілкування з Безле-
ром (керівник терористів-опол-
ченців на Донбасі. — Ред.) на-
весні 2014 року — це тоді ви вже 
зрозуміли, що домовленостей не 
буде ніколи і ніяких?
 — Тоді ми зрозуміли, що йде 
до війни, ця людина нам сказа-
ла, що ми зробимо так, щоб Ук-
раїна втратила берегову лінію по 
морю, — це було озвучено чітко, 
насміхаючись, було зрозуміло, 
що Крим уже не наш. Коли ми 
заїхали до півострова ще до рефе-
рендуму, то в багатьох з нас було 
відчуття, що їдемо останній раз 
по нашому Криму. Бо ми побачи-
ли, що там відбувається, це дій-
сно було страшно. Було зрозумі-
ло: це дійсно велика військово-
морська база, вона Росії потріб-
на, і Росія робитиме все для того, 
щоб її отримати. Не могло бути 
ніяких домовленостей чи комп-
ромісів... 
 ■ Довелося тікати від Безлера 
з простріляними шинами?
 — Та там не тільки шини — 
вся машина була постріляна, ми 
виїхали завдяки тому, що автів-
ка була потужна, інакше, думаю, 

ми не вибралися б звідти. Тоді ми 
ще не розуміли, що це Безлер, він 
тоді представився як полковник 
ГРУ ГШ РФ, ми не знали, хто 
він, бо ніяких розпізнавальних 
знаків не було, але він чітко ска-
зав, що він росіянин, служить 
у Головному розвідуправлінні 
зброй них сил Російської Феде-
рації, він сказав: «Ми вам уст-
роiм, ми вам сдєлаєм». Це був бе-
резень 2014 року, і конкретно з 
Безлером ми бачилися 8 березня, 
цілий день мали там чим займа-
тися після цього обстрілу, і вве-
чері вже, коли я вітав дружину зі 

святом, вона сказала: «Спасибі! 
Я тебе вже по всіх каналах бачи-
ла». Було й таке. Але все добре, 
що добре закінчується. 

«Повістку принесли хлопцю, 
який уже чотири місяці, 
як загинув»
 ■ Я знаю історію, як ви йшли 
до війська, як вас не брали через 
поранення, яке отримали ще в 
мирний час у радянській армії. 
Як сказали, що міліцію викли-
чуть, коли ходитимете до військ-
комату, як на роботу...
 — Так і сказали: «Ще раз 
прийдеш — ми міліцію викличе-
мо, щоб ти сюди більше не при-
ходив». А потім було так ціка-
во, коли два роки тому, в серпні, 
повістка прийшла. Принесли — 
о сьомій ранку почали гупати в 
двері, я виходжу: «Чого ви при-
перлися? Як я до вас приходжу 
— ви мене посилаєте, а тепер при-
перлися з повісткою...» Але най-
гірше було те, що в той же день 
вони принесли повістку в сусід-
ній будинок хлопцю, з яким ми 

виростали у одному дворі, а він 
уже чотири місяці, як загинув... 
І вони ж його ховали за рахунок 
військкомату. Його мамі та його 
дружині це було якраз, як сіль на 
свіжу рану ...
 Я мусив тоді знову йти до вій-
ськкомату, вони подивились на 
документи, кажуть: «О, а чого ми 
вас викликали?». Кажу: «То ви 
у себе спитайте. Коли я рік тому 
до вас приходив, ви мене не взя-
ли, а тепер згадали, що у вас є та-
кий? Але я вже маю роботу на 
війні». На жаль, з цих казусів 
складається вся наша держава, 

— у нас ніхто не хоче працюва-
ти, у нас хочуть сидіти у теплому 
кріслі та красти гроші, і ніхто ні-
чого не хоче створювати.

«Ми не стріляємо, наше 
завдання — рятувати життя»
 ■ Чи доводиться на війні вам 
особисто стріляти?
 — Ні. По мішенях — то так, 
вправи деякі виконуємо. Ми не 
комбатанти, ми не маємо особис-
тої зброї, не стріляємо, наше за-
вдання — це рятувати життя.
 ■ На госпітальєрів зовсім не 
схожі?
 — Ну як вам сказати... Та 
схожі ми всі між собою. По-пер-
ше, з госпітальєрами нам дово-
дилось працювати пліч-о-пліч, і 
навіть не один раз, — це було і в 
Пісках, і в Авдіївці. Ми спілкує-
мося, ми підтримуємо зв’язки. 
Виявилось навіть, що один з гос-
пітальєрів живе в сусідньому зі 
мною будинку. Зустрілися: «Ти 
що тут робиш?» — «Живу». — 
«А де?» — у нас між під’їздами 
тридцять метрів. Схожі всі — всі 

рятують життя.
 ■ Розкажіть, будь ласка, про 
початки ПДМШ імені Миколи 
Пирогова. Ви приїхали на пер-
шу ротацію?
 — Ні, це була вже друга чи 
третя ротація. Я для себе знай-
шов такий шлях — займав-
ся волонтерством дуже актив-
но, поки мене не брали в армію, 
і в один з моментів мені потра-
пила на очі така машина, яку 
хотіли здати на металобрухт, 
— це «Волга- універсал». Я ще 
пам’ятаю з радянських часів ті 
«Волги»-«швидкі допомоги». 
І я собі подумав: чому ні, знай-
шов ноші, знайшов кошти (десь 
власні, десь люди допомогли), і 
те авто відновили, зробили сані-
тарну машину. «Сестричку». З 
нею я і поїхав на фронт. Бо до 
того я теж їздив, щось робив, а 
тут уже цілеспрямовано поїхав 
до медичної бригади, рятувати 
життя людям. 
 ■ Спочатку були водієм-сані-
таром.
 — Так. Потім старшим бри-
гади, так і «докотився» до того, 
що зараз очолюю службу мед-
евакуації. Займаюсь саме цим.
 ■ А конкретно зв’язки зі ЗСУ 
у чому полягають?
 — Ми працюємо в їхнiх ін-
тересах, ми евакуюємо їхніх по-
ранених, — вони винесли люди-
ну з- під вогню з позиції на точ-
ку евакуації, ми прийняли пора-
неного, і наше завдання — його 
стабілізувати, бо, скажімо, на-
кладений на руку чи на ногу 
турнікет, зупинена кровотеча 
ще не означають, що людина пе-
ребуває вже у стабільному стані, 
щось може піти не так, тому в нас 
в екіпажах обов’язково є фахові 
лікарі. І вже тоді, приймаючи 
пораненого, ці люди ухвалюють 
рішення, чи можна його негайно 
везти в стаціонар, чи треба про-
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вести маніпуляції для стабіліза-
ції стану. Ми не говоримо про те, 
щоб поставити його на ноги, тут 
же «чарівним чином» врятува-
ти, здійснити чудо, — ні, ми го-
воримо про те, щоб довезти лю-
дину до стаціонару та передати 
її лікарям.
 ■ Ваші екіпажі по військо-
вих шпиталях їздять?
 — Де як. У даному випадку 
привозимо людину до цивіль-
ної лікарні, тому що там біля 
неї стоїть медрота, там є група 
посилення від шпиталю, бо ста-
білізований поранений — це не 
означає, що він може, напри-
клад, витримати шлях у сто кі-
лометрів одразу. Тому ми при-
возимо його до цивільної лікар-
ні, де з ним працюють військові 
лікарі, і вони вже приймають 
рішення про його подальшу ева-
куацію: буває так, що це відбу-
вається негайно, буває, що вони 
проводять оперативні втручан-
ня, і лише тоді людину евакую-
ють до військового шпиталю.
 ■ Чи працює теза про «золо-
ту годину», упродовж якої лю-

дина отримує усе первинне лі-
кування, включаючи опера-
цію?
 — Ми знаємо цю тезу про 
«золоту годину» — в нашому 
випадку ми якраз робимо все 
можливе для того, щоб це від-
булося й людина була врято-
вана. Перший етап — це все 
ж таки прийняти бійця, ста-
білізувати; як правило, до нас 
він уже потрапляє з накладе-
ним турнікетом, якщо це уш-
коджена кінцівка і звідти тече 
кров. Ми докладаємо зусиль 
для того, щоб солдати знали, 
як накладати турнікет самому 
собі, своїм друзям, як наклас-
ти тиснучу пов’язку, — тоб-
то ми ще до того, як треба буде 
надавати допомогу, вже надає-
мо її: надаємо знання, проводи-
мо заняття з тактичної меди-
цини. Це дуже важливо, адже 
якщо нам на позицію їхати де-
сять хвилин, то кров із людини 
може витекти за дві-три хвили-

ни. І якщо цій людині не зупи-
нять кровотечу, то її врятувати 
не зможемо ні ми, ні Бог, ніхто. 
Боєць до нас потрапляє вже із 
зупиненою кровотечею, ми чіт-
ко розуміємо, що він дихає, він 
може бути без свідомості, але, 
потрапляючи до фахових лі-
карів, він починає отримувати 
допомогу. Знову я наголошую: 
це не є лікування, лікування — 
це більше лікувально-реабіліта-
ційні заходи, після того як лю-
дина вже отримала всю допо-
могу і їй збережено життя, тоді 
вона вже отримує лікування на 
відновленні. Коли боєць пот-
рапляє до військових лікарів, 
це не є лікування, це заходи зі 
збереження його життя. Вида-
лити осколки, кулі, зшити ура-
жені тканини всередині люди-
ни, якщо цього потребує ситуа-
ція... У цю «золоту» годину ми 
вкладаємося. У мене найдов-
ше «плече» евакуації — це со-
рок кілометрів, і їх іноді маши-
на долає за тридцять хвилин. 
Там непогані дороги ми маємо 
нині... 

«Не розумію, чому Україна 
веде оці перемовини 
з сепаратистами»
 ■ Ці ситуації перемир’я, коли 
ми не стріляємо, а стріляють у 
нас, чи не викликають у вас таке 
гірке відчуття, що нас вбивають? 
Що це вбивство?
 — Воно так і є. Навіть якщо 
немає перемир’я, то хіба це не на-
зивається тим, що нас вбивають? 
Нас все одно вбивають. Ця війна 
зараз перейшла у фазу протисто-
яння на одному місці — тобто і 
ми, і вони стоять на одному місці. 
Щоправда, з їхнього боку, в де-
яких районах вони підсуваються 
ближче, підкопуються, щоб стрі-
ляти точніше, про це всі знають. 
Для мене ця тема гірка, і я не ро-
зумію, чому так відбувається. Я 
взагалі не розумію, чому Украї-
на веде оці перемовини із сепа-
ратистами, чому, якщо це нази-
вається «Антитерористична опе-
рація», ми ведемо перемовини з 
терористами, з чого по них стрі-

ляти і що з ними робити. Це нон-
сенс і якась повна маячня. Якщо 
держава Україна визнала теро-
ристів терористами, то їх треба 
знищити! Все! Треба зачистити 
їх і звільнити нашу землю! Я не 
можу погодитися з тим, що в лю-
дей, які сказали, що «по терорис-
тах стріляти не треба», що «тре-
ба з ними вести перемовини», є 
хоч якась бодай національна гід-
ність. У них її немає, вони не ро-
зуміють, мабуть, що таке нація, 
що таке національна гідність, 
що таке Україна і чому ми має-
мо бути вільними та незалежни-
ми від усіх світів навкруги. 
 ■ Чи можете розповісти про 
організацію ПДМШ імені Ми-
коли Пирогова?
 — Можу. Найкраще про це 
розповів би Геннадій Друзен-
ко, бо він то все починав, — вони 
починали з Майдану, зрозумі-
ли, що на Майдані відбудеть-
ся крово пролиття, що треба ро-
бити мобільні медичні пунк-
ти, якісь приховані шпиталі. А 
потім, коли почалася війна, усі 
ті, хто засновував цей шпиталь, 

зрозуміли, що треба наближати 
його до фронту, якомога ближче 
до лінії вогню поставити пункти 
медичної евакуації, стабілізації, 
бо Україна ніколи не вела війну 
до того, і ПДМШ першими виру-
шили на схід і зробили так, щоб 
якомога ближче бути до лінії вог-
невого зіткнення. Така приблиз-
но історія. Зараз є декілька на-
прямків роботи шпиталю. Один 
із них — це безпосередньо на пер-
шій лінії оборони працюють бри-
гади медеваку, а ближче до тилу, 
у тих лікарнях, куди привозять 
поранених, теж працюють наші 
фахові лікарі, в Луганській об-
ласті вони працюють і з військо-
вими, і з цивільними, вони роб-
лять усе для того, щоб цивільне 
населення бачило, що Україні 
небайдуже це все. Але деякі чи-
новники стають на заваді цій ро-
боті. Тобто їм самим нецікаво, з 
тими людьми ніхто не працює від 
України, ще й заважають пра-
цювати ПДМШ, тим людям, які 

роблять цю роботу за державу. А 
ми робимо роботу за державу, бо 
вона зараз неспроможна, і ми не 
закидаємо їй це в очі, бо розуміє-
мо, що це непростий шлях — від-
новити втрачене. Але, коли де-
ржава вустами чиновників почи-
нає казати, що ми з того шукає-
мо якусь власну вигоду, що нам 
треба заборонити це робити, від 
цього стає гірко. Чесно кажучи, 
я сам такого чиновника прирів-
нював би до тих же терористів, 
проти яких ведеться АТО. Бо це 
людина-шкідник.
 ■ Чому їм приходить у голову 
таке казати?
 — Усі люди різні, кожен має 
власну думку, і дехто має власну 
думку про те, що ми тут, на фрон-
ті, існуємо для того, аби набити 
власні кишені. Іноді запитують: 
«А вот мне интересно, каким об-
разом вы с деньгами работаете? 
По каким схемам?». Деякі вій-
ськові люди абсолютно спокійно 
дозволяють собі підозрювати нас, 
що це якась махінація, яка дозво-
ляє якимось чином звідкись і ку-
дись виводити гроші. У нас люди 
працюють без грошей, усе, що ми 
можемо собі дозволити, купити 
сигарети і якісь смаколики, те, 
що не завжди можуть привез-
ти волонтери, бо вони не завжди 
доїжджають до тих точок, де ми 
буваємо, але це гроші все одно ті, 
які нам волонтери і прості люди 
дають. Вірячи в нас. Допомагаю-
чи нашій службі, бо нам і маши-
ни треба ремонтувати, і якийсь 
одяг купувати. Машини лама-
ються, бо вони не нові, навіть за-
правити кисень у балони, якщо 
треба буде везти людину на кис-
ні, — це все гроші. До нас люди 
приїжджають за покликом сер-
ця, не отримуючи заробітної пла-
ти, є й такі, які приїжджають і 
ще й свої гроші вкладають в ту 
роботу, яку роблять.

 ■ Так і ви робили з машиною-
«сестричкою».
 — Так і я робив колись. Тому 
я би тих військових, які нам за-
кидають звинувачення у на-
живі, прирівнював би до теро-
ристів. Замість того, щоб спри-
яти і радіти тому, що ПДМШ 
робить ту роботу, яку зараз не 
може до кінця опанувати армія, 
тому що немає у неї тих ресурсів. 
Але і в чиновників не вистачає 
хоробрості сказати, що в нас 
цього немає. Бо вище керівниц-
тво не погладить їх по голові за 
такі слова. Вони звітують: «У 
нас всьо єсть, у нас всьо хорошо, 
у нас всьо красiво», — і ще після 
того намагаються палки у коле-
са ставити нашій роботі. Тому це 
шкідники.

«Хочу, щоб звільнили Україну, 
й піти додому дітей виховувати» 
 ■ Ви працюєте — вони звіту-
ють? 
 — Та хай би собі звітували, 
аби не заважали. Не можна про 
нас сказати, що ми не за нагоро-
ди, не за медалі, бо в світлі ос-
танніх подій нам усе ж дають 
відзнаки, але, знову ж таки, за-
вдяки приватним ініціативам 
людей — тільки таким чином 
наші люди з ПДМШ отриму-
вали державні нагороди. Сама 
держава ініціативи поки що не 
проявляла.
 ■ І ваш нагрудний «Знак по-
шани»?
 — І мій нагрудний знак так 
само. Суто приватна ініціати-
ва. Так само я знаю купу при-
кладів, як нагороджували гос-
пітальєрів, — це були приватні 

ініціативи, хоч і посадових осіб. 
Нема поки що розуміння, що 
треба мотивувати людей, які до-
помагають країні. 
 ■ А які у вас нагороди є ще?
 — Різні. За всі можна відчу-
вати гордість, та маю одну наго-
роду, якою можна пишатися, —
державний орден «За мужність» 
III ступеня. Але я вважаю, що 
таким орденом треба нагороджу-
вати весь особовий склад тих лю-
дей, який працює на передовій. 
А в нас коли за тієї ж приватної 
ініціативи подаються нагород-
ні листи, то ті люди, які їх при-
ймають, ще й кажуть: «Да нет, 
этих много вы просите, давайте 
вот таких дадим»... Сидять на 
місцях люди-функціонери, які 
далі тих папірців, що у них нас 
столі, більше нічого не бачать.
 ■ Та не заради них це все ро-
биться.
 — А може, і заради них, щоб 
вони собі відбули той термін 
службового покарання — при-
ходили на роботу і не шкодили 
ніде більше. Є такі шкідники, 
яких варто тримати десь у коро-
бочці , в сейфі, в якому він пра-
цює, — хай собі працює на тому 
місці і шкодить. 
 ■ Ви поміняли форму — це 
пов’язано з демілітаризацією 
зовнішнього вигляду медиків?
 — Ні, по-перше, мені би 
дуже хотілося, щоб ми були 
впізнавані — саме тому в нас є 
шеврон, цими шевронами об-
клеєні наші машини; вже за три 
роки на фронті нас, слава Богу, 
впізнають і знають. Завдяки на-
шим спонсорам пошиті брюки 
одного зразка,у нас є футболки, 
і дуже приємно, коли людина не 
вигадує собі, що взяти на війну, 
що там забризкати кров’ю, який 
свій одяг після цього викинути, 
— вона може приїхати і отри-
мати формені штани і футбол-

ку. Поки що так. Може, колись 
хтось зможе нам курточки по-
шити...
 ■ А цивільні ходять куди по 
таблеточку?
 — Якщо говорити про тих 
цивільних, з якими ми стикає-
мося там, де ми зараз перебуває-
мо, то вони заходять до нас, ми 
надаємо їм допомогу, і я можу 
вам навіть статистику сказати: 
у мене за липень на одній точці 
семеро цивільних попросили до-
помоги, якщо говорити про дру-
гу точку — п’ятеро цивільних 
попросили допомоги. Ми допо-
магаємо всім. У цьому році ціка-
вий був випадок: ішов чоловік, 
вів бичка молодого, а той його 
влупив прямо в тазову область 
— теж надавали допомогу, кон-
тролювали потім його стан, пи-
тали, як він себе почуває. 
 ■ Ви ведете статистку, скіль-
ки бійців рятуєте за місяць?
 — Так. І оскільки ми пра-
цюємо з військовими, ми маємо 
подавати їм звіти. 
 Кров на передовій ллється 
майже щодня. І я наполягаю, 
аби в нас подумали: під час Ан-
титерористичної операції нія-
ких перемовин із терористами 
не має бути. Хочу, щоб звільни-
ли Україну мою, і я пішов додо-
му спокійно дітей виховувати. 
Діти ростуть без батька, особ-
ливо меншенький — народився 
вже під час війни.
 ■ Коли тато ходив до військ-
комату?
 — Ну так... Треба , щоб усі 
батьки були разом зі своїми 
дітьми — і до цього нам необхід-
но докласти певних зусиль.■

війну ми
на Майдані»

«У мене є одне розуміння перемоги — це відновлення 
України в її кордонах, тих, які були до цієї війни». 

Гагаєв та його «сестричка». 
Фото з мережі «Фейсбук».

❙
❙



І. ДЕМ’ЯНЧУК, 
кандидат технічних наук
Київ 

 Деякі приїжджі росіяни у 
Києві ставили провокативно-
нахабне питання: «Если Киев 
— мать городов русских, то от-
куда здесь взялись эти украин-
цы?» Цим людям замість історії 
втовкмачили російську шовініс-
тичну брехню. Путін і нині вер-
зе нісенітниці про «російський» 
Київ, привласнює київських 
князів. Беззаперечним є факт: 
українці — автохтони на своїй 
землі, з Києвом включно. Треба 
розуміти не лише що «Україна 
— не Росія», а й те що Росія — не 
Русь, що Київ — мати не росій-
ських «городов», а руських (ук-
раїнських). В Іпатіївському лі-
тописі є визначення: «Поляни, 
яже нине зовомая Русь». У Га-
дяцькому договорі гетьмана Іва-
на Виговського (1658) Україна 
зазначається як «Велике Князів-
ство Руське». Самійло Величко 
писав у літописі: «Предки наші 
Козацькоруські». Іван Фран-
ко свою батьківщину називав і 
«Русь», і «Україна».
 Росіяни з’явилися в Україні 
та в Києві як мігранти, чужин-
ці, що посунули туди після Пе-
реяславської угоди. До Богда-
на росіян в Україні практично 
не було; у 1742 р. у 20-тисяч-
ному Києві було 129 торгових 
російських людей. Після Пере-
яслава Росія посилала в Украї-
ну ратних людей з воєводами 
та командирами (київські ву-
лиці Рейтарська та Стрілець-
ка — місця їх розташування), 
також у місто надсилали дя-
ків. Служиві люди одержува-

ли землю, осідали та почували 
себе хазяями в місті. У скаргах 
міщан Петру І на московських 
ратних людей йшлося, що ті 
вимагають у киян підводи, сто-
рожа на заставах бере хабарі, 
ратні люди торгують у доліш-
ньому місті, відкрили «каба-
ки», завдаючи шкоди міща-
нам, вони та їхні командири 
захопили острови Муромець і 
Труханів із дібровами та риб-
ними ловами. 
 Увесь час імперська влада 
ламала самоуправління, пра-
ва киян; автономний лад і ма-
гістрат у Києві остаточно були 
знищені за Миколи І. Цей цар 
також видав указ (8.03.1835) 
про пільги російським куп-
цям, що збудують чи куплять 
у Києві будинки або спору-
дять фабрики. Київські міща-
ни сприйняли це боляче, бо 
розуміли, що це призведе до ет-
нічних змін у місті, до зайнят-
тя чільних посад росіянами. Це 
відображено у вірші («Київсь-
ка Старовина» ,1882).
 Перелізуть до нас сміло, тут 
артіль їх завелась, 
 Поставають всі панами. Хоч 
і в патлах з бородою 
 Та тут буде головою. ... Про-
гуляли права наші,
 Москаль буде панувать.

 Побоювання справдили-
ся: першим головою з впро-
вадження нового «городового 
положення» став Дехтерьов, 
потім були Єлісєєв, Бухтєєв, 
Ходунов. Російська пропаган-
да подала б це так: кляті «фа-
шисти» ще тоді виступали про-
ти «дружби народів».
 Зі збільшенням рівня «вос-
соєдінєнія» Росія посилала в 
Україну все більше чиновни-
ків, військових поселенців, 
попів, учителів, надавала їм 
пільги. Крім пільг, навіть упе-
реджені росіяни бачили різ-
не ставлення до людей (на-
віть чужих). Попри путінську 
брехню про «один народ» у 
всьому подібний, корінні від-
мінності ментальності україн-
ців і росіян відзначив Микола 
Костомаров («Дві руські народ-
ності», 1861), зокрема у став-
ленні до іноземців, іновірців. 
Українці доброзичливі, мос-
ковіти — нетерпимі, виявля-
ють зверхність, пиху. Йдеть-
ся також про гостинність і 
скупість: О. Пушкін («Гусар», 
1833) показав різницю, поба-
чену очима старого солдата.
 Здесь человека берегут, как 
на турецкой перестрелке.
 Насилу щей пустых дадут, а 
уж не думай о горелке...

 Толь дело Киев! Что за край! 
Валятся сами в рот галушки...
 Старовіри тікали в Украї-
ну, бо тут ставилися до них то-
лерантно. Та більшість росіян 
приваблювали безкоштовні га-
лушки; розраховуючи на толе-
рантність, ті, хто нібито не ро-
зумів, «откуда здесь взялись 
эти украинцы», хотіли сісти на 
голову місцевому населенню.
 Влада царської імперії (як 
і згодом більшовицької), ви-
будовуючи те, що нині нази-
вається «русскім міром», на-
магалася збільшити кількість  
росіян, у «воссоєдіньонних» 
землях. Моральний рівень 
тих, кого царизм використову-
вав для зросійщення, показав 
Козьма Прутков: «Если проду-
емся, в карты играя, поедем на 
Волынь для обрусения края». 
Сталін застосував нелюдсь-
кий метод заміщення україн-
ців росіянами — Голодомор. 
Російська політика частково 
мала успіх, особливо у вели-
ких містах, про що свідчать 
дані по Києву за 1874, 1897, 
1917, 1919 роки: так, у 1917 р. 
у місті було 16,4% українців і 
49,5% росіян. Подібна ситуа-
ція напередодні Другої світової 
війни була у Львові: українці 
становили меншість, поляки 

— більшість. Усі колонізато-
ри починали деукраїнізацію з 
адміністративних центрів.
 Окрім заміщення україн-
ців, російська влада нама-
галася зросійщити корін-
них жителів, так з’явилося 
«російськомовне населення». 
Спочатку це були комічні, мо-
рально неповноцінні персона-
жі типу Галахвастова та Про-
ні Прокопівни. Потім з їхнього 
середовища виділилася група 
хижо агресивних до всього ук-
раїнського, як «тьотя Мотя з 
Курська», родичка Мини Ма-
зайла. Такі в наші дні крича-
ли разом із росіянами: «Путін, 
ввєді войска!»
 Російські імперіалісти роз-
раховували, що всі російсь-
комовні стануть під знамена 
«русского міра». Та вони по-
милилися: українська мен-
тальність виявилася сильні-
шою за російськомовність, 
більшість російськомовних 
(включно з порядними росія-
нами) стала на захист Батьків-
щини від російської агресії. 
Такі тенденції виявилися в 
Дніпрі, в інших південних і 
східних містах, а насамперед 
у Києві.
 За роки незалежності ет-
нічні та мовні показники Киє-
ва поліпшилися, наблизили-
ся до середніх по країні. Київ 
справді став українською столи-
цею: у 2001 р. тут налічувалося 
82,2% українців і 13,1% росіян 
(у 72,1% киян рідна мова — ук-
раїнська, у 25,3% — російсь-
ка). У Києві панує український 
менталітет, тут відбулися Май-
дани, це дійсно патріотичне ук-
раїнське місто. ■

ПОЛІТПАРНАС

Буде в нас Європа
Микола ДЯГІЛЬ
Київ 

Оту б ситу всім Європу 
В колгосп на трудодні.
Чи показували б спіднє,
Як зараз нам вони? 

Не було такого зроду
Навіть за Езопа,
Щоб в колгоспі працювати,
А жить, як Європа.

Тож давайте працювати
І жити як люди,
Ось тоді і в нас Європа
Дуже скоро буде. ■

■

Т. ГУРЖІЙ
Рижанівка, Звенигородський район, Чер-

каська область

 Зі своїм захворюванням довелося 
мені вперше потрапити до Шполянсь-
кої районної лікарні ім. братів М. С. та 
О. С. Коломійченків. Не знаю, які в них 
були вишиванки — ручної чи машин-
ної роботи — і скільки разів вони ви-

гукували «Слава  Україні!», як сучас-
ні чиновники, які праву руку тримають 
на серці, а ліву — в кишені держав-
ного бюджету, щоб найбільший шмат 
державного торту з трояндочкою від-
колупати від тих супу, перлової каші 
та чаю без цукру, якими годують хво-
рих у цій же лікарні. Знаю одне, брати 
мале таке велике серце і палку любов 
до України та ще людське співчуття до 

болю хворих земляків, що вирішили 
започаткувати будівництво лікарні на 
рідній Черкащині.
 Є гарна лікарня. Просторі світлі 
палати, оснащені сучасною медичною 
технікою. Ремонт приміщення проведе-
но відмінно: плитку, підлогу, плінтуси, 
карнизи підігнано так щільно й акурат-
но, що леза не просунеш. А ще варто 
відзначити розташування лікарні. Її по-
будували за містом, подалі від місько-
го шуму, в рекреаційній лісопарковій 
зоні: природне екологічне середови-

ще, чисте повітря сприяють швидко-
му одужанню хворих. Газони, квітни-
ки, доріжки дбайливо доглянуті. 
 На доріжках — лавки, щоб па-
цієнти та родичі, які їх провідують, 
могли відпочити. Відвідувачі лузають 
насіння, лушпиння летить на доріжки, 
повз урни. Люди добрі, та хіба ж так 
важко викидати сміття в урни?! Хто 
буде вимітати з рівчачків поміж плит-
ками? Чи не пора цінувати те, що роб-
лять  інші для нашого ж блага!
 Тепер про лікування й обслуговуван-
ня хворих. Доземний уклін і щира подя-
ка всім тим, хто доклав зусиль до мого 
одужання: лікарю Михайленку В. В., 
медсестрам Самойленко Л., Височансь-
кій Ю., Вовченко В., Басаман С., санітар-
кам, усім-усім велике спасибі.
 Після всього пережитого і поба-
ченого мною можна сказати: «Ще не 
вмерла Україна!» ■

ПОДЯКА

 Мешканцi будинку по вул. Драйзера, 

9 Д, що на Троєщинi, разом iз головою 

своєї громади звернулися до депутата 

Київради Кузика Петра Миколайовича 

(партiя «Свобода») з проханням допо-

могти спорудити дитячий майданчик бiля 

будинку. Петро Миколайович вiдгукнувся 

на прохання мешканцiв, а вже через мiсяць 

для малечi було змонтовано новенький 

рiзнокольоровий дитячий майданчик. Тож 

через редакцiю газети «Україна молода» 

ми хочемо подякувати Петру Миколай-

овичу, Іринi Славiвнi та всiм, хто брав 

участь в облаштуваннi цього майданчика. А 

найголовнiше — що наша малеча щаслива, 

бо має такий красивий майданчик. 

■

ГЛАС НАРОДУ 

Вишиванка і рука на серці — 
ще не ознака патріотизму

■

Теорія «малих справ» у дії

НАЦІЯ

Русь — це Україна
Київ — батько міст українських

■
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

На початку 2000-х ім’я Леоніда Коно-
новича, творця перших українських 
бойовиків, стояло на самому вершечку 
тодішнього літературного поп-олімпу 
— поруч з іменами Винничука, Кожелян-
ка і Шкляра. Але раптом автор повістей 
про детективне аґенство «Тартар» і його 
«детектива для особливих доручень» 
Оскара (опубліковано близько десяти 
«серій») робить заяву про припинення 
подальшого літжиття свого персонажу. І 
переходить на «філософську прозу». 

 Невдовзі опублікований роман «Тема 
для медитації» (Л.: Кальварія, 2004) уна-
очнив ту несподівану «зміну віх» і… спри-
чинився до розколу поміж критиків. У 
рейтинґу «Книжка року’2005» твір посів 
4-те місце завдяки максимальній оцінці 
експертів Михайла Бриниха та Дмитра 
Стуса. Водночас, такі знавці літератури, 
як Ростислав Семків та Микола Рябчук, 
узагалі відмовилися його оцінювати як 
художню подію. Я був серед останніх, вва-
жаючи, що тема — хай би як гарячо-пат-
ріотична, — мусить супроводжуватися 
адекватними медитаціями: або публіцис-
тичними, або літературними. Коли ж до 
болючо-контраверсійної проблеми Голо-
домору добирають не професійний ключ, 
а саморобну відмичку, читач може зреа-
гувати, як той самий Оскар в останньому 
рядку «Мертвої грамоти» (Л.: Кальварія, 
2001): «Патріот, подумав я, проводячи 
його поглядом. І сплюнув».
 Усвідомлювати це було тяжко: Коно-
новича вважав і вважаю вправним пись-
менником «середньої полиці» — тим, хто 
здатний у популярних жанрах говорити 
про речі серйозні. І завдяки великій ауди-
торії щось-таки змінити у масовій свідо-
мості. Ясна річ, вимагати від письменства 
«творів прямої дії» — що здатні радикаль-
но зрушити щось у колективних мізках, 
— утопія. Але ж такі випадки в літера-
турній історії траплялися; згадаймо, бо-
дай, «1984» Орвелла. Британський кла-
сик знайшов свій філософський камінь, 
бо взорував на рівень своєї аудиторії. Ко-
нонович помилився у визначенні читаць-
ких пріоритетів своїх сучасників.
     2004-го, по виході «Теми для меди-
тації», він дав інтерв’ю газеті «День»: 
«Через психологію середньостати-
стичного громадянина, котрий згоден 
буквально на все, аби лиш не було війни, 
просто не можуть існувати такі жан-
ри масової літератури як, наприклад, 
бойовик... Відомо, що повноцінний де-
тективний роман розвивається лише у 
вільних суспільствах, де кожен громадя-
нин готовий захищати свої права, — і не 
лише через суд, але й за допомогою зброї, 
якщо рішення суду йому раптом не спо-
добається». Тут маємо до діла із суціль-
ною мішаниною понять. По-перше, саме 
бойовик є чи не головним літературним 
жанром постдиктаторського суспільства. 
А детектив — так — є ознакою літератур 
стабільних країн (але ж детективами тво-
ри Л.Кононовича називали хіба невігла-
си). По-друге, радянська ідеологема «аби 
лиш не було війни» — з іншої опери: тоді 
це був справді бетонований блокпост, не-
зрушний до 2014-го. І Кононович свого 
часу не аж так активно розхитував його 
підвалини: єдина про це повість «Довга 
ніч над Сунжею» плюс принагідні спо-
гади Оскара (в інших творах) про участь 
у збройних конфліктах на пострадянсь-
кій мапі — замало. Дмитро Корчинсь-
кий своєю книжкою «Війна у натовпі» 
(К.: Амадей, 1999) зробив більше. Хоча 
теж замало.
 Отже, письменник образився на чи-
тача. Буває. Але замість «роботи над по-
милками» Л.Кононович… змінює читача. 
Які мав підстави сподіватися, що читач, 
котрий нехтує бойовиками, аж побіжить 
купувати «філософську прозу» — хто зна. 
Можливо, не так сам автор пішов на ра-
дикально-непрогнозований крок, як його 
спонукав видавець: «Тема для медита-
ції» писалася для себе. Я б її не друкував, 
але редактор «Кальварії» Мацкевич на-
поліг, щоб ця книжка вийшла» (Книж-

ник-review // 2002, №15-16). Як бачимо, 
таки усвідомлював публічну неадекват-
ність тексту. Пізніше навіть розтлумачу-
вав, чому «Тему для медитації» не варто 
аналізувати у координатах традиційного 
літературознавства: «По суті, цей роман 
— навіть не художня річ. Для того, хто 
його читає, про художність не йдеться, 
тому що він за своєю функцією виконує 
роль магічного заклинання — заклинан-
ня смерті» («Книжник-review» // 2005, 
№10-11).
 Відтак, на прилавках з’явився суто 
приватний документ, «підготовлений» 
до публікації, — такий собі нотатник, 
де знаходимо і явно ранні спогади про 
студентські роки, замальовки київсько-
го повсякдення 1970-х, спроби філосо-
фування газетяра-початківця. І водно-
час — письменницькі вправи зі стилю, 
де вчуваються відлуння Шевчука, Паш-
ковського, Плачинди, Білика. Тут же — 
цікаві експерименти з відтворення дис-
кретного сприйняття ураженої психіки, 
що практикує Беґбедер (що його неодно-
раз перекладав Л.Кононович), а по кіль-
кох останніх сторінках ще й помітно про-
гулявся Кастанеда.
 Це, власне, і є робоча збірка «тем» 
для подальших письменницьких «меди-
тацій». Декларація про наміри. І кожен 
із них привабливий не лише тезово, а по-
части і формою втілення. В епізодах, де 
головного персонажа опосідають видін-
ня, — «сторінки, подібні на туман, в 
якому видзвонюють коні», сказав би 
Євген Пашковський (Щоденний жезл. 
— К.: Ґенеза, 1999). Як завжди, щед-
ро присутня Кононовичева «автентика» 
— вигадування несподіваних семантич-
них міксів із архаїчно-діалектичних та 
загально вживаних символів. Тут же — 
його веселі ігри на полі так званої «народ-
ної етимології»: «Це був сімейний гурто-
житок. Його прозивали дурдом. У ньому 
мешкали пролетарі. Їм нічого було втра-
чати, бо вони пролетіли за всіма пара-
метрами ще від самого народження». 
 Попервах дещо напружує химерна 
«авторська» релігія — мозаїка, викладе-
на з клаптиків фольклорних архетипів 
та язичницьких обрядів на, хоч як див-
но, системній християнській основі. На 
всю баянну ширінь цю «гіпотезу» буде 
розтягнуто пізніше, в останньому творі 
«Чигиринський сотник» (Х.: Ранок; Фа-
була, 2016). Але нічого — у фентезійній 
практиці й не таке трапляється. Принай-
мні, у Л.Кононовича усі ці провокатив-
ні екзерсиси на тему вірувань безоглядно 
сміливі, що мимохіть викликає захопли-
ву повагу.

 

Утім, мічурінський прийом — прищепи-
ти молитовну практику до конкретної 
сюжетики, про що автор казав у вище 
згаданому інтерв’ю, — хід навіть теоре-
тично сумнівний. Мимоволі пригадаєш 
славнозвісного Івана Степановича Плю-
ща: «Не можна увіпхнути невпихує-
ме». Або, як каже головному персона-
жеві «Теми для медитації» мудра бабця, 
«сунеш ти свою голову, куди вона тобі 
не влазить…»
 Сюжет книжки — повернення у рід-
не село пораненого в одній із гарячих то-
чок легіонера. Виглядає, що потрапив він 
до збройного конфлікту у складі УНА-
УНСО, бо надто вже його настанова ко-
релює з тогочасною «філософією смути» 
Дмитра Корчинського: «Запам’ятай, го-
лубе: я не єдиний українець, який там во-
ював! І здобували ми досвід бойових дій, 
щоб повернутися додому й наводити 
тут порядок!». Порядок полягає у вип-
равленні батьківських помилок: «Ото 
якби ваше покоління не волам хвости 
крутило, а комуняк різало, то зараз усе 
по-іншому було б!».
 Але писати бойовик про ефективну 
люстрацію Л.Кононович не став. Мож-
ливо, загальний стан тодішнього літе-
ратурного дискурсу не дозволяв таких 
«вольностей» — суспільство ще мало 
пружинно стиснутися убивством Гон-
гадзе, кривавим похованням патріар-
ха Володимира, першими «тітушками» 
Помаранчевої революції, владою до-
нецьких. Пружина розпрямилася лише 
через п’ять років «Чорним вороном» Ва-
силя Шкляра (2009). А доти, на початок 
2000-х, єдиним високим зразком реф-
лексії на фашистську суть комунізму 
був  «Щоденний жезл» Є.Пашковського 
— кумулятивна необарокова експресія 
а-ля Іван Вишенський. Ця книжка має 
такий вибуховий потенціал, що не взо-
рувати на неї Л.Кононович не міг. Але 
ще більше — відштовхувався від неї.
 Ідея надати активному антикомуніз-
му сюжетності — органічна для Леоніда 
Кононовича. Його ексклюзивний жанр 
— розслідування-бойовик. Тому фабула 
«Теми» — вияснення блудним сином, що 
повернувся до замордованого комуніста-
ми села, міри участі земляків у Голодо-
морі. Цей Юр — той самий детектив Оскар 
із раніших повістей; хіба — після «кри-
зи середнього віку». Вже у серії «Тартар» 
акцент помсти-пам’яті та інші ноосферні 
мотиви («ніхто ніколи не вмирає») вини-
кають повсякчас. Динаміка популярно-
го жанру диктує цим вкрапленням фор-
му швидкоплинного бойового зіткнення, 
включно з гумористичним. Як-от в епі-
зоді вітання детектива Оскара з офіс-ме-
неджером фірми: «–Хай живе КПРС! 
— гаркнув я, пробігаючи коло її столи-
ка. –Хай… хай — заклопотано буркнула 
Цуцичок. — На тому світі… здається, 
так треба казати, еге?». Це ефектні-
ше й ефективніше, ніж публіцистичні 
прокльони в пізнішій «Темі». А там, де у 
«тартарівській» серії родинні спогади ви-
ходять за принагідний формат, виникає 
інший ритм, стилістика, динаміка: наче 
фабула зашпортується. Як цього уникну-
ти — було, здається, головною структур-
ною проблемою «Теми».
 Автор обрав геть екзотичний шлях 
— у цій «філософській» книжці історич-
ну справедливість малопереконливо від-
новлюють потойбічні сили з містичними 
замашками. Звичайно, «соціяльний пси-
хоаналіз», що його письменник проголо-
шує за механізм своєї «Теми», — не об-
ходиться без апеляції до архетипів. Але 
вони зазвичай виконують роль лабора-
торних реагентів суворої звітності. Коно-
нович же випустив їх із пляшки — й вони 
миттєво захопили сюжетну владу, немов 

красногвардійці. Відтак, реалістичну 
логіку скасовано. Окремі осередки при-
томного письменницького опору — при-
міром, зовсім глухий, нерозвинутий епі-
зод з писанням щоденника Юром — не 
дістали авторської підтримки. Оповідь 
розпалася на самодостатні пазли.
 Повторюся: коли не оцінювати «Тему 
для медитації» як роман, а лише як пись-
менницький щоденник, такий собі но-
татник для «кухонних рецептів», — усе 
виглядає на добрий натюрморт: морква, 
бурячки, квасолька. Але не борщ. Не зва-
рено. Або ще гірше — зварено поспіхом.
 Коли книжка вийшла, разом із нею на 
ринок вихлюпнулася і містика. У пресі 
з’явилися захоплені відгуки кількох по-
важних літератів. З одного боку, це були 
радше приятельські компліменти, ніж 
експертні оцінки. З іншого — ходило 
не так про втілення, як про намір. Кри-
тичної дискусії не відбулося, ситуацію 
навколо «Теми» заморожено цілком за 
рецептом Вітольда Ґомбровича: «Всі де-
кламації на тему мистецтва можуть 
уціліти лише за умови, що не знайдеть-
ся хтось настільки неделікатний, що пе-
ревірить, наскільки ці досліди відповіда-
ють дійсності» (Щоденник. У 3-х томах. 
— К.: Основи, 1999).
 Схоже, ведмежі компліменти сягнули 
мети. Справжній майстер динамічного 
екшену почав публічно відхрещуватися 
від колаборації з популярними жанра-
ми: «Я, власне, ніколи не був «детек-
тивним» автором — завжди писав фі-
лософську прозу. Коли я тільки починав 
— писав так складно, що просто люди не 
тямились. Виходив з дому і вважав себе 
майстром. А раз ти майстер, ти можеш 
один процент свого таланту виділити 
на написання масових творів. Отак я 
«розім’явся» на бойовиках і нині «зно-
ву доріс» до серйозної прози». А пізніше 
у тому ж часописі «Книжник— review» 
Л.Кононович задемонстрував «нехіть» 
до бойовиків, що сягала мало не троц-
кістсько-зінов’євського рівня самоомов-
лень: «Утім, зараз бачу, що це було прос-
то марнування часу і зусиль».
 Навіщо було закладати у Кононови-
чеву свідомість зверхність до популяр-
них жанрів, переконання у їхній не-
спроможності «говорити про серйозне»? 
Це той псевдоінтелігентський снобізм, 
що вважає Стівена Кінґа «літературою 
для бідних»? Справді, американець по-
чинав з невибагливих конструкцій, але 
ж він зрештою вибудував «Під куполом» 
(2011), що — попри «розважальність» — 
зрівнявся з «найсерйознішими» літера-
турними зразками. Потенції, що донині 
струмують з десятка серій «Тартара», пе-
реконують у спроможності Леоніда Коно-
новича на подібне ж. Хтозна, чи не був би 
він сьогодні для українців тим, чим для 
поляків став колись Сенкевич?
 Туман, схожий на кінґовий, далі огор-
тає «Тему для медитацій». Ще 2006-го ви-
давництво «Кальварія» оголосило про чер-
гове перевидання книжки. Того ж року 
газета «Україна молода» здійснила опи-
тування «Книжки незалежного 15-річчя, 
які вплинули на український світ». Се-
ред тридцяти найбільш згадуваних про-
зових творів — і бойовики Л.Кононовича. 
А «Теми» — немає. На той час наклад га-
зети перевищував 100 тисяч. Нехай на-
віть половина цих споживачів книжок не 
читає — нашорошує тотальна «глухота» 
поважної кількості решти до Кононови-
чевого експерименту. Проте 2014-го ви-
давець демон струє «четверте, ювілейне, 
видання».
 А нинішньої осені на Форумі видав-
ців у Львові бачу «Тему для медитації» 
у центрі «кальварійського» стенду. Так 
виставляють правдиві лонґселери. Але 
скільки копій цієї книжки реально про-
дано, ми навряд чи дізнаємося. Схоже, 
«Тема для медитації» — чи не найбіль-
ший симулякр нової української літера-
тури (термін Бодріяра, також перекладе-
ного Л.Кононовичем). ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Симулякр
Чи розвіється містика довкола реаліста Кононовича?

■
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Валентина САМЧЕНКО

 «Сторожова застава» — український 
фільм, який вийшов у прокат у кіноте-
атрах 12 жовтня, зібрав за перший уїк-
енд показу 8,18 млн. грн. Це перевищи-
ло попередні рекордні для вітчизняного 
кіно 7,7 млн. грн., які на старті нещодав-
но мала комедія «Dzidzio Контрабас». 
Хоча стрічки зовсім різні, їх об’єднує 
оптимі стичність, місцями іронічність  і 
не відірвана від сьогодення мова персо-
нажів. 
 Іще у 2013 році кінопроект за рома-
ном Володимира Рутківського «Сторо-
жова застава» переміг у 5-му конкурсі 
Держагентства з питань кіно, отримав-
ши часткове держфінансування у роз-
мірі 18,1 млн. грн. Варто нагадати, що 
попередньо книжка увійшла до «дов-
гого списку» премії Дитяча книга року 
ВВС-2012. Про свій роман автор, лау-
реат Шевченківської премії з літерату-
ри за трилогію для дітей «Джури», того 
ж 2012 року казав: «...я намагався по-
казати, що гени Іллі Муромця та Олеш-

ка Поповича продовжуються і в нашому 
поколінні. Це книга про спорідненість 
віків та про героїв, яких варто насліду-
вати».
 У фентезі за романом Володимира 
Рутківського поєднані життя ниніш-
ніх підлітків і минувшина тисячолітнь-
ої давнини, коли на Київську Русь напа-
дали половці. Це фентезі, а не історичне 
кіно. Тому і підлітковий сленг доречний: 
«Без проблем, чуваки, я ж казковий бо-
гатир!», — і гучномовець із петардами 
десь там у ХІ—XII століттях.  Це все у 
минувшину — зовсім того не планую-
чи — доніс через часовий портал підлі-
ток Вітька з нинішнього, нашого, часу. 
Основні події відбуваються у Римові — 
поселенні-заставі, герої навідуються і в 
село Лелече, а сучасні підлітки — з міс-
та. Тому Вітько, коли хоче перемогти пе-
ченігів, скоромовкою говорить закли-
нання: «LondonisacapitalofGreatBritai» 
(«Лондон — столиця Великобританії», 
якщо хто не знає).
 Додатковими наживками для гля-
дачів фільму стали впізнавані облич-

чя і голоси. Серед оборонців поселення-
застави Римів часів Київської Русі є ... 
Фагот Олег Михайлюта із гурту «Танок 
на Майдані Конго», а саундтрек «Наша 
земля» для «Сторожової застави» запи-
сувала «Піккардійська терція». 
 Улюбленцем багатьох після перегля-
ду «Сторожової застави» стане Роман Лу-
цький — актор Івано-Франківського те-
атру, який зіграв дотепного, доброго і 
трохи смішного (бо він же з ХІ століття) 
Олешка Поповича. У стрічці також зні-

малися Данило Каменський, Єва Коше-
ва, Олег Волощенко, Олександр Комаров, 
Георгій Дерев’янський, Слава Красовсь-
ка, Наталя Сумська, Єржан Нуримбет, 
Єрболат Тогузаков, Іван Денисенко. 
 Локаціями для зйомок фільму були 
карпатські скелі Довбуша, болото під 
Бояркою та озеро під Кагарликом поб-
лизу Києва, столичні Ботанічний сад 
і Лиса гора, Коростишівський кар’єр 
і Тетерівський кіш на Житомирщині, 
басейн у спорткомплексі Українського 
транспортного університету, етногра-
фічний музей під відкритим небом «Пи-
рогiв»,  спеціально збудована фортеця 
«Сторожова Застава» і павільйон № 1 
студії Film.ua.
 Режисер стрічки — Юрій Ковальов, 
продюсери — Єгор Олесов та Юрій При-
липко, сценаристи — Сашко Дермансь-
кий, Ярослав Войцешек і Юрій Кова-
льов. Оператор картини — Юрій Король. 
Композитори — Владлен Пупков та Сер-
гій Сідоров. Варто згадати, що троє з ве-
ликої команди тих, хто долучався до 
створення «Сторожової застави», пішли 
у засвіти.
 Екранізоване фентезі за романом 
Володимира Рутківського — фільм 
для сімейного перегляду, основний 
ненав’язливий месидж якого: ми на 
своїй землі, ми вистоїмо! На покази на-
віть підлітки ідуть за власною ініціати-
вою. А це означає, що українське якісне 
кіно стає модним! ■

Украли домівки і скрипки
 Виконавці — 150 молодих 
та зовсім юних музикантів з 
України та Швеції. Зокрема, 
молодіжний академічний сим-
фонічний оркестр Львівської 
філармонії INSO, дитячий хор 
«Щедрик», найстаріша хоро-
ва школа Швеції Adolf Fredriks 
Musikklasser. На фестивалі слу-
хачам представлять особливий 
склад солістів. Виступатимуть 
юні лауреати міжнародних кон-
курсів: львів’янин Степан Си-
вохіп (гобой), а також біженці з 
Донбасу Максим Шарпар (фор-
тепіано), Євгенія Джалалова 
(скрипка), близнята Софія та 
Анна Кисляк (скрипка). 
 Ті діти, якi змушенi булi за-
лишити свої домівки через вій-
ну на сході України, виступати-
муть у гала-концерті 24 жовтня 
— у День ООН, привернувши 
таким чином увагу шведської 
громадськості до проблем вій-
ни на Донбасі та окупації Кри-
му Російською Федерацією. Об-
даровані українські діти отри-
мають можливість продемонс-
трувати свій талант у Швеції та 
виступити на одній сцені з відо-
мими музикантами: піаністкою 
Наталією Пасічник та віолон-
челістом Якобом Кораньї. До 
речі, Наталія є палким дипло-
матом промоції української му-
зики у світі. Її диск Consolation 
(2016) з українською музикою 
має винятково найвищі оцін-
ки в рецензіях музичних про-
фесійних журналів світу, він 
став подією року в німецькому 
журналі Mittelbayerische.
 Хто вони, ці талановиті 
діти? Уродженцю Єнакієвого  

12-річному Максиму Шарпару 
в 2014 році допомагала переїха-
ти з зони війни на Донбасі у Київ 
благодійна організація «Від-
повідальне майбутнє». Хлопе-
ць зараз навчається у спеціаль-
ній школі імені Миколи Ли-
сенка для талановитих дітей. 
Максим живе у школі-інтерна-
ті, оскільки мати і батько не ма-
ють можливості переселитися із 
зони війни. Тим часом юний му-
зикант виграв призи на кількох 
міжнародних музичних кон-
курсах, був фіналістом Міжна-
родного конкурсу піаністів імені 
Володимира Горовиця. 
 Скрипалька Євгенія Джа-
лалова, їй 9 років, народилася 
в Лисичанську Луганської об-
ласті. Переїхала у столицю ра-
зом із мамою та бабусею. Нині 
дівчинка  навчається гри на 
скрипці так само у спеціальній 
школі ім. Лисенка для талано-
витих дітей.
 Скрипалькам Софії та Аннi 
Кисляк нині по 11 років. Близ-
нючки народилися в Донець-
ку, втекли від війни разом із 
матір’ю. Тепер вони грають на 
позичених скрипках. Бо їхні 
інструменти вкрали. Софія та 
Анна, які отримали багато пер-
ших призів у міжнародних кон-
курсах для дітей, зараз живуть 
у Києві і продовжують навчан-
ня уже у столичній дитячій му-
зичній школі. 

Фортепіанний концерт творів 
сина Моцарта, який мешкав 
у Львові
 У рамках фестивалю відбу-
деться світова прем’єра твору 
одного з найвідоміших сучас-

них композиторів Швеції Анд-
реа Тарроді — концертино «Піс-
ні неба»/Songs of the Sky, напи-
саного спеціально для цього фес-
тивалю і присвяченого Наталії 
Пасічник, на основі української 
та шведської народних мелодій. 
Також на заключному концер-
ті фестивалю вперше у Швеції 
прозвучить фортепіанний кон-
церт Франца Ксавера Моцарта 
(сина Вольфганга Амадея Мо-
царта), який прожив більшу 
частину свого життя у Львові.
 Унікальний за своїми кон-
тентом і місією фестиваль є   
громадською ініціативою, яку 
підтримала низка компаній та 
меценатів. Ідея його проведен-
ня належить Наталії Пасіч-
ник, відомій українсько-швед-
ській піаністці та засновни-
ці Українського iнституту в 
Швеції. З української сторо-
ни її партнерами стали громад-
ські об’єднання: Міжнарод-

ний інститут культурної дип-
ломатії в особі Тетяни Калити 
та «Відповідальне майбутнє» 
(Responsible Future), засноване 
та очолюване Вікторією Зубен-
ко і Клавдією Шевелюк.
 «Дитячі таланти — це май-
бутнє країни. Особливо важли-
во говорити мовою таких талан-
тів у світі в конфліктні часи, які 
сьогодні переживає наша краї-
на. Співпраця громадських 
об’єднань між країнами ще раз 
доводить, що сьогодні важли-
во звучати мирно для тих, хто 
хоче бачити і чути Україну як 
частину європейської родини», 
— каже Клавдія Шевелюк, ди-
ректор із розвитку Responsible 
Future.
 «Стратегією діяльності Ук-
раїнського iнституту в Швеції 
від часу його заснування була 
побудова довгострокових про-
ектів. За три роки нашого існу-
вання ми започаткували Нор-

дичний фестиваль українського 
кіно, який матиме свій четвер-
тий сезон цього року; Фестиваль 
сучасних анімаційних фільмів, 
який ми проводимо разом із на-
шими партнерами з Європей-
ської спілки культурних інс-
титуцій, — розповідає Наталя 
Пасічник, директор Українсь-
кого інституту у Швеції. — І 
ми маємо надію, що і цей му-
зичний фестиваль (Rethinking 
Europe) стане початком постій-
ного представництва українсь-
кої музики в Скандинавії. Адже 
музика — найбільш цивілізова-
на мова, яка дісталася люд ству. 
Це шлях комунікації поза ча-
сом і кордонами. Ми вирішили 
зосередити головну увагу фес-
тивалю на дітях, на поколінні, 
яке формуватиме майбутнє на-
шого континенту. Дати мож-
ливість молодим талантам з Ук-
раїни, які вже встигли пережи-
ти втечу від війни, побудувати 
приязні стосунки з їхніми ко-
легами-однолітками, відкри-
ти шлях до взаєморозуміння 
через музику як об’єднуючий 
фактор. Фестиваль дозволить 
шведській публіці відкрити для 
себе музичні скарби України, а 
ми, як організатори, сподіває-
мось представити нові перспек-
тиви глобального процесу пере-
осмислення Європи».
 «На жаль, Україна зали-
шається terra incognita для пе-
ресічного європейця, який пос-
луговується «офіційною» дум-
кою про нас, почерпнутою не-
рідко з російських джерел, 
— констатує Тетяна Калита, 
директор Міжнародного інсти-
туту культурної дипломатії. — 
Для нього ми є пасивним пред-
метом політичних перемовин, 
об’єктом гуманітарної допомо-
ги. За таких умов дуже важливо 
зарекомендувати себе суб’єктом 
дій, самим створювати потріб-
ні нам події і формувати вра-
ження про себе, щоб «світ знав 
нас iз наших вуст». Перший му-
зичний фестиваль, ініційова-
ний Українським інститутом у 
Швеції, відповідає нашим праг-
ненням фігурувати в європейсь-
кому культурному просторі як 
суб’єкт, а репертуар та вико-
навський рівень наших музи-
кантів свідчать про належність 
до цього простору. Вони і є тими 
вустами, що здатні гідно пред-
ставляти Україну у світі». ■

ТАКЕ КІНО

Час українських супергероїв
Фентезі «Сторожова застава» б’є рекорди

■

Роман Луцький зіграв роль українського 
богатиря Олешка Поповича.
Фото зi сторінки «Сторожової застави» 

у «Фейсбуці».

❙
❙
❙
❙

ВИСОКА НОТА

Мажор і мінор переосмислення
У Швеції виступатимуть обдаровані українські діти – переселенці з окупованого Донбасу

■

Валентина САМЧЕНКО

Унікальний за своєю місією фестиваль української музики «Пере-
осмислюючи Європу: Україна» пройде 23-24 жовтня у Стокгольмі. 
Музика українських композиторів минулого і сучасності: Дмитра 
Бортнянського, Миколи Лисенка, Миколи Леонтовича, Мирослава 
Скорика, Валентина Сильвестрова, Ганни Гаврилець та Олександра 
Кравчука — звучатиме у престижних професійних концертних за-
лах Musikaliska та Eric Erikssonhallen.

Скрипалькам-близнючкам з Донецька Софії та Анні Кисляк 11 років. 
Фото надане агенцією «Дель Арте».

❙
❙
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«Фейєнорд — сильний суперник, але ми заслужили на перемогу».Пауло Фонсека
португальський наставник ФК «Шахтар» (Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

Коли керівники вітчизняного 
хокею приймали рішення про 
омолодження національної пер-
шості, було зрозуміло, що ліди-
руючі позиції в нових реаліях 
— мати колектив з найкращим 
хокейним господарством. Не 
секрет, що в останні роки статус 
найсильнішої команди країни за 
собою міцно закріпив донець-
кий «Донбас». Щоразу, коли 
«червоно-чорні» виступали в 
чемпіонаті України, національне 
«золото» діставалося саме цьо-
му колективу.

 Відтоді, коли «Донбас» упер-
ше спробував свої сили в Конти-
нентальнiй хокейнiй лізi, в його 
сфері інтересів обов’язково мав 
перебувати так званий фарм-
клуб. Спочатку донецька хокей-
на «молодіжка» носила назву 
«Молода гвардія». Пізніше роль 
резервного для «Донбасу» клу-
бу виконував «Білий барс» з Бі-
лої Церкви. Нині ж молоді та 

перспективні хокеїсти, котри-
ми в останні роки опікувався до-
нецький клуб, захищають коль-
ори основної команди. Під ору-
дою головного тренера Сергія 
Вітера, котрий, очоливши ко-

манду наприкінці минулого се-
зону, в напруженому протисто-
янні з «Кременчуком» привів 
її до золотих нагород, сьогодні 
хокеїсти «Донбасу» безрозділь-
но домінують у чемпіонаті Ук-

раїни. Вигравши з початку тур-
ніру дванадцять матчів поспіль, 
молодий колектив Вітера в ранзі 
чинного чемпіона країни та без-
заперечного лідера поточної на-
ціональної першості вирушив до 
Риги грати матчі другого раунду 
Континентального кубка.
 Напередодні свого старту в 
КК-2017/2018 донеччани упев-
нено переграли свого найближ-
чого конкурента в ЧУ — «Білий 
барс» — (6:2), збільшивши при 
цьому до 11 очок свою перевагу 
над білоцерківцями в національ-
ній першості. Натомість легкої 
прогулянки на євроарені «чер-
воно-чорним» ніхто не гарантує. 

Аби підняти бойовий дух своїм 
улюбленцям, вірні фанати до-
нецького клубу записали відео-
звернення до хокеїстів, закли-
кавши їх «боротися до кінця».
 За три дні (20-22 жовтня) у 
столиці Латвії команді Вітера 
доведеться зіграти з польською 
командою «Тихи», естонською 
«Нарвою ПСК» та господарями 
міні-турніру — ХК «Курбадс». 
При цьому для продовження 
турнірної боротьби чемпіону 
України потрібно виграти про-
тистояння у третьої команди 
латвійського хокею та лідерів 
польської та естонської вищих 
ліг. ■

Григорій ХАТА

Один із вітчизняних футбольних аген-
тів, коментуючи дебют натуралізованого 
бразильця Марлоса за збірну України в 
найвідповідальніший для неї момент за-
значив, що для того, аби Ромеро Бонфім 
заграв у складі «синьо-жовтих» на повну 
потугу, йому на допомогу потрібно на-
туралізувати ще чотирьох-п’ятьох його 
співвітчизників.

 Жарти жартами, але в них є частина 
правди. І те, що українські «збірники» 
«Шахтаря» з бразильцями та без них, за 
великим рахунком, грають у різний фут-
бол, вкотре продемонстрував лігочем-
піонський поєдинок «гірників» у Рот-
тердамі.
 Опинившись у не зовсім сприятли-
вих обставинах — пропустивши перши-
ми від місцевого «Фейєнорду» та зали-
шившись наприкінці матчу в меншості, 
Андрій П’ятов та південноамерикансь-
ка компанія донецького клубу, зреш-
тою, здобули вольову перемогу, головни-
ми авторами котрої стали саме донецькі 
бразильці.
 Іще за румуна Луческу в донецькому 
клубі відбувся чіткий розподіл ролей 
між українськими та зарубіжними фут-
болістами. На перших були покладені 
більшою мірою захисні обов’язки, нато-
мість чарівники м’яча з Бразилії займа-
лися креативною роботою. Новий очіль-
ник «гірників» португалець Пауло Фон-
сека не став змінювати в команді стару 
схему, яка впродовж минулих сезонів 
довела свою високу ефективність, хоча 
й був змушений переналаштовувати до-
нецький оркестр під нових виконавців. 
Варто визнати, що наступники Вілліа-
на, Фернандіньйо, Кости, Тейшейри в 
«Шахтарі» не одразу стали лідерами ко-
манди. Фред, Бернард, Ісмаїлі, аргенти-
нець Феррейра — усі вони не один сезон 
звикали до нових для себе обставин, дов-
го перебуваючи в тіні, умовно кажучи, 
старожилів клубу.
 Без сумніву, тиснув на молодих хлоп-
ців iз Південної Америки й авторитет ба-
гаторічного капітана «Шахтаря» — 35-
річного хорвата Даріо Срни. Утім не-
сподіване — обумовлене допінговою іс-
торією — його падіння з футбольної 

орбіти змусило легіонерів «помаранче-
во-чорних» активізувати всі свої резер-
ви. Хоча, думається, неприємна історія 
з капітаном розтормошила всіх «гірни-
ків», яким тепер потрібно грати «за себе 
та за того хлопця». 
 Як і у матчі другого туру ЛЧ про-
ти «Манчестер Сіті», на поєдинок із 
«Фейєнордом» «гірників» з капітансь-
кою пов’язкою вивів бразилець Тайсон. 
Традиційне місце в «основі» «Шахтаря» 
отримав і його напарник по півзахисту 
Марлос. Загалом, розподіл ролей у різ-
них ланках більш ніж традиційний для 
донецького клубу.
 Хіба що на місці, де впродовж остан-
нього десятиріччя практично беззмін-
но панував легіонер iз Хорватії, проти 

«Фейєнорду» грав захисник національ-
ної збірної України Богдан Бутко.
 При цьому пару йому на правому 
фланзі склав новоспечений колега по ук-
раїнській збірній Марлос. Власне, удвох 
вони й організували переможний м’яч у 
ворота «Фейєнорда». Марлос дочекав-
ся забігання Бутка, віддав йому на хід, 
а той зробив чітку й вивірену верхову пе-
редачу на Бернарда, котрий ударом го-
ловою приніс «гірникам», як виявило-
ся, вольову перемогу. Що цікаво, у про-
тистоянні з аутсайдером своєї «пуль-
ки», де, нагадаємо, український клуб 
має статус першого сіяного, Бернард від-
значився «дублем», забивши при цьому 
свої перші голи в Лізі чемпіонів. Зага-
лом, як свідчить статистика, у вівторок 

у Роттердамі «Шахтар» здобув свою пер-
шу за п’ять років вольову перемогу, тоб-
то зміг виграти матч, у якому все могло 
завершитися поразкою.
 Завдяки успіху в Голландії команда 
Фонсеки з шістьма очками після першо-
го кола групового раунду посідає у своє-
му квартеті друге (слідом за лідером з 
Манчестера, котрий має стовідсотковий 
результат) місце. Як кажуть самі «гірни-
ки», максимально можливий доробок у 
протистоянні з «Фейєнордом» дозволить 
їм суттєво наблизитися до плей-оф ЛЧ-
2017/2018. Однак наразі зроблено лише 
перший крок... ■

Футбол
 Коли кривдники національної збірної України — хорвати — гратимуть «стикові мат-
чі» відбору на російський «мундіаль», колектив Андрія Шевченка у Львові 10 листопа-
да зіграє товариський поєдинок зі Словаччиною. Водночас у плей-оф кваліфікації ЧС-
2018 змагатимуться: Хорватія — Греція, Данія — Ірландія, Швеція — Італія, Північна 
Ірландія — Швейцарія. ■

ХРОНІКА■

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Старі ролі — нові обличчя
Дограючи у Роттердамі матч у меншості, «Шахтар» здобув вольову перемогу 
й зробив перший крок назустріч плей-оф Суперліги

■

Маючи складнощі з адаптацією в «Шахтарі», бразилець Бернард нарешті забив дебютні м’ячі
за «гірників» у Лізі чемпіонів.
Фото з сайта shakhtar.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Груповий етап. 3-й тур. 
Група F. «Манчестер Сіті» (Англія) — «На-
полі» (Італія) — 2:1, «Фейєнорд» (Голлан-
дія) — «Шахтар» (Україна) — 1:2 (Бергейс, 8 
— Бернард, 24, 54; вилучення: Ракицький, 75 
(«Ш»)).
 Турнірне становище: «Манчестер Сіті» — 
9, «Шахтар» — 6, «Наполі» — 3, «Фейєнорд» 
— 0.
 Група Е. «Спартак» (Росія) — «Севілья» 
(Іспанія) — 5:1, «Марібор» (Словенія) — «Лі-
верпуль» (Англія) — 0:7. 
 Турнірне становище: «Ліверпуль», «Спар-
так» — 5, «Севілья» — 4, «Марібор» — 1.
 Група G. «Монако» (Франція) — «Бе-
шикташ» (Туреччина) — 1:2, «Лейпциг» (Ні-
меччина) — «Порту» (Португалія) — 3:2.
 Турнірне становище: «Бешикташ» — 9, 
«Лейпциг» — 4, «Порту» — 3, «Монако» — 1.
 Група Н. «Реал» (Іспанія) — «Тоттенхем» 
(Англія) — 1:1, АПОЕЛ (Кіпр) — «Боруссія» (Д, 
Німеччина) — 1:1 (Ярмоленко («Б») — до 82 хв.).
 Турнірне становище: «Тоттенхем», «Реал» 
— 7, «Боруссія» (Д), АПОЕЛ — 1.

■

ХОКЕЙ

Із вірою в чемпіонську силу
Продемонструвавши на внутрішній арені абсолютне домінування, найсильніший 
хокейний колектив країни вирушив до Риги грати єврокубкові матчі

■ ТАБЛО

 Чемпіонат України. «Донбас» — 
«Білий барс» — 6:2, «Кременчук» — 
«Динамо» — 5:3, 
 Турнірне становище після 11 
турів: «Донбас» — 36 (12 матчів), 
«Білий барс» — 25 (12), «Кременчук» 
— 20, «Динамо» — 15, «Галицькі 
леви» — 6, «Вовки» — 0.

■

Попри вельми емоційний характер протистоянь у поточній національній
першості, особливої інтриги в чемпіонській гонці не спостерігається.
Фото з сайта uhl.com.ua

❙
❙
❙
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Мама запитує Вовочку:
 — У буфеті було два шматки 
торта, а зараз один, можеш ти це по-
яснити?
 — Звичайно, було темно і я не 
помітив другий шматок!

* * *
 Учитель літератури запитує 
учня-відмінника:
 — Ти, звичайно, прочитав і вив-
чив лист Онєгіна до Тетяни?
 — Ні.
 — Чому?
 — Чужі листи не можна читати!

* * *
 — Вовочко, твій твір про кішку 

дослівно збігається з твором твого 
брата. Як це зрозуміти?
 — У нас удома всього одна кіш-
ка.

* * *
 — Чим відрізняється хороший 
учень від поганого?
 — Поганого луплять батьки, а 
хорошого — однокласники.

* * *
 — Саро Ісаакiвно, ви єврейка? 
 — Нi, а що? 
 — Але ж вашого батька звали 
Ісааком. 
 — То що, на вашу думку, Іса-
акiївський собор є синагогою?

По горизонталі:
 3. Імбирна приправа. 7. Біблійне 
божество розкошів, багатства, земних 
насолод. 8. Ім’я дружини Михаїла Саа-
кашвілі. 10. Давньогрецький філософ, 
який вибрав цикуту як альтернативу виг-
нання з Афін. 12. Міфічний корабель, 
на якому Ясон із друзями вирушили 
здобувати золоте руно. 13. Угорський 
композитор, автор оперети «Весела 
вдова». 15. Володимир Путін як пред-
ставник органів держбезпеки Росії. 17. 
Особа, прийнята на військову службу за 
наймом або за повинності, солдат-ново-
бранець. 19. Хлопчик-шибеник із рома-
ну Віктора Гюго «Знедолені», що заги-
нув на барикаді. 21. Справжнє прізвище 
Графа Монте Крісто. 22. Бажання щось 
зробити. 23. Пасмо сплутаного волосся 
як основа зачіски растаманів та інших 
неформалів. 25. Ім’я коханої головно-
го героя поеми Тараса Шевченка «Гай-
дамаки». 28. Найближчий соратник Гіт-
лера, президент Рейхстагу часів Другої 
світової війни. 29. Роман Марини Гри-
мич, удостоєний І премії конкурсу «Ко-
ронація слова» 2002 року. 30. Півострів 
на півдні Азії.
По вертикалі:
 1. Давньогрецька поетка, що жила 
на острові Лесбос. 2. Твердий футляр 
для деяких музичних інструментів. 
3. Холодна зброя у вигляді металевої 
пластини, що вдягається на руку для 
збільшення сили удару. 4. Французь-
кий художник-імпресіоніст. 5. Енер-
гетична оболонка людини. 6. Капітан 
першого підводного човна, герой ро-

ману Жюля Верна «20 тисяч льє під 
водою». 9. Гірська вершина, до якої 
причалив Ной після завершення Все-
світнього потопу. 10. Один із чотирьох 
відділів шлунка жуйних тварин, у яко-
му їжа перетравлюється шлунковим 
соком. 11. Британський художник ХІХ 
століття, майстер класичного портрету. 
14. Німецький письменник, автор рома-
ну «Три товариші». 16. Човен, збудова-
ний Ноєм для порятунку від потопу. 18. 
Геніальний вчений і винахідник сербсь-
кого походження. 20. Неписані закони 
та норми поведінки, які існують у му-
сульманстві. 21. Давньогрецький філо-
соф, що жив у бочці. 23. Столиця Індії. 
24. Бляха для випікання. 26. Знамени-
тий львівський художник, реставратор, 
письменник, музикант, мистецтвозна-
вець і волонтер, який під час Євромай-
дану малював ікони на дошках. 27. То-
ненький шар льоду на снігу, що виникає 
під час відлиги.  ■
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Аліса КВАЧ

 Продюсерам та режисерам сучасних фільмів 
треба бути дуже обачними, запрошуючи акторів 
на ролі закоханих і подружніх пар. Бо, як свідчить 
статистика, дуже часто екранне кохання перетікає 
і в реальне життя. Чого варте кохання Бреда Піт-
та та Анджеліни Джолі, яке почалося на знімаль-
ному майданчику культового фільму «Містер та 
місіс Сміт».
 Цю статистику днями підкріпила і ще одна 
голлівудська пара: ірландський актор Майкл Фас-
сбендер і шведська актриса Алісія Вікандер після 
двох років романтичних стосунків таємно одружи-
лися на Ібіці, запросивши на церемонію лише най-
ближчих друзів. Власне, якби не обручки, які при-
красили безіменні пальці акторів, важко було запі-
дозрити їх у такому важливому моменті. Бо, якщо 
вірити папараці, наречена вдягла на шлюбну цере-
монію легкий білий сарафан та сонцезахисні окуля-
ри у вигляді сердечок, а наречений прийшов у кап-
цях на босу ногу, шортах та гавайській сорочці. А 
після урочистої обітниці наречені та гості гарно роз-
важилися, влаштувавши на пляжі перегони на по-
зашляховиках.
 А познайомилися Алісія та Майкл у 2014 році, 
під час зйомок фільму «Світло між двох океанів», 

де вони, як усі здогадали-
ся, грали подружжя. Існує і 
ще одна цікава паралель, яка 
поєднує Алісію Віскандер та 
Анджеліну Джолі, — саме 
Алісія перейняла естафету 
у старшої колеги, зігравши 
роль розкрадачки гроб-
ниць Лари Крофт у про-
довженні голлівудської 
франшизи, що нещодав-
но вийшло на екрани.
 Що ж, хочеться по-
бажати Алісії та Майклу, 
щоб історія їхнього кохання 
була більш щасливою. Хоча 
Голлівуд буває таким непостій-
ним! ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Кажуть, що люди інтуїтивно підбирають та-
ких домашніх улюбленців, як самі. Або з часом 
привчають їх до свого способу життя і звичок. І 
не завжди корисних. Але що поробиш — людям 
так хочеться, щоб хтось був на них схожий.
 Свого часу «УМ» писала про те, що в Аме-
риці взялися випускати вино для котів. І ось 

нова «втіха» — американська журналістка 
Кристал Веб запустила лінію з виробництва без-
алкогольного пива для собак. Почалося з того, 
що Кристал  якось побачила на собачому оший-
нику відкривачку для пляшок. Ця ідея їй сподо-
балася і вона почала продавати подібні вироби 
у своєму блозі. А потім створила безалкоголь-
не пиво для самих псів з яловичини, солодово-
го екстракту та вегетаріанського глюкозаміна.

 Її винахід сподобався власникам чотири-
лапих, тож нині її компанія працює з бровар-
нями по всій Америці. Пляшка такого пива для 
домашнього улюбленця коштує вісім доларів, 
це приблизно 210 гривень. 
 Хвостатим гурманам пиво, схоже, теж при-
пало до смаку. Або вони просто хочуть бути 
схожими на людей? Чого тільки не зробиш, 
щоб догодити господарю! ■

ЯК У ЛЮДЕЙ

Котам — вино, собакам — пиво
Американська журналістка запустила лінію з виробництва 
безалкогольного пива для собак

■

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА

Таємне весілля в 
гавайському стилі
Алісія Вікандер пішла стопами 
Анджеліни Джолі

■

Алісія Вікандер.❙

20 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. Уночi та вран-
цi мiсцями туман. Вiтер захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 
близько +8...+10, удень +14...+16.

Миргород: без iстотних опадiв. Уночi та вранцi мiсцями ту-
ман. Уночi +8...+10, удень +14...+16.
Вiнниця: без iстотних опадiв. Уночi та вранцi мiсцями туман. 
Уночi +8...+10, удень +18...+20.
Одеса: без опадiв. Уночi та вранцi мiсцями туман. Уночi 
+8...+10, удень +17...+19.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. 
Уночi та вранцi мiсцями туман. Трускавець: уночi +8...+10, 
удень +17...+19. Моршин: уночi +8...+10, удень +17...+19.
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