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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,22 грн. 

1 € = 32,29 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Політик, який 
не живе на даху 
Бійці «Альфи» затримали Міхеїла Саакашвілі на даху будинку через підозру 
в співпраці з оточенням Януковича 
стор. 8 »

Саакашвілі затримали на даху і конвоювали до мікроавтобуса. ❙

У здатності України 

боротися з корупцією 

засумнівався й 

американський 

Держдеп
стор. 5 »

Довіри нема, корупція є Головним фактором, що 

спричинив зростання цін 

на автомобільне пальне, 

вважають картельні 

змови та корупцію в 

Антимонопольному 

комiтетi
стор. 6 »

Навар за домовленістю Боронити 
і жити
Захисники 

Донецького 

аеропорту у 

фільмі «Кіборги»
стор. 12 »
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«Діти зі шкіл-інтернатів мають обов’язково ходити до загальноосвітньої 
школи — ми не повинні створювати для них гетто. Дітей не потрібно 
відділяти від інших, навпаки, треба сприяти їх соціалізації». Павло Хобзей

заступник міністра освіти і науки України

УКРАЇНА МОЛОДА

СТАТИСТИКА

Кіпр 
підтримує 
Одещина збiльшує темпи 
промислового зростання
Ірина КИРПА

 Загальний обсяг інвестицій в економіку 
Одещини за 2017 рік перевищив 12 мільяр-
дів гривень. Станом на 1 жовтня поточного 
року сума прямих іноземних інвестицій у 
перерахунку на душу населення південного 
регіону України склала майже 580 доларів. 
Результати фінансової звітності за рік, що 
минає, говорять про те, що обсяг капітало-
вкладень вдалося збільшити відразу на 28,7 
відсотка завдяки підвищенню активності ін-
весторів. Чиновники Одещини підрахували, 
що загальний фінансовий вклад в економі-
ку їх області за 2017 рік склав приблизно 
1,4 мільярда доларів. Приватні підприємці 
найактивніше вкладали гроші у транспорт 
та сільське господарство Одеської області.
 — Левова частка з цих грошей вкладена 
в економіку південного регіону вітчизняни-
ми бізнесменами, — розповів директор де-
партаменту економічного розвитку при ОДА 
Одеської області Дмитро Радулов. — Обсяг 
іноземних інвестицій дещо скромніший, і тут 
на перше місце вийшли представники Кіпру, 
за якими, в основному, стоять офшорні кош-
ти все тих же вітчизняних компаній.
 Серед основних країн-інвесторів, чиї під-
приємці охоче вкладають гроші в економіку 
перлини біля Чорного моря, можна відзна-
чити Сінгапур (17,6%), Нідерланди (6,5%), 
Великобританію (6,3%), Німеччину (6,3%), 
США (4,8%), Монако (3,8%), а також Фран-
цію (3,7%). Нагадаємо, ще у 2015 році йшло-
ся про різке падіння кількості інвестицій та 
відмову від співпраці. Заборгованість ук-
раїнських підприємств за кредитами, по-
зиками, торговими кредитами та іншими 
зобов’язаннями (борговими інструмента-
ми) перед прямими іноземними інвестора-
ми на 1 жовтня 2015 року становила майже 
сто мільйонів доларів США.
 За два роки ситуацію вдалося змінити 
на краще, причому, якщо раніше іноземців 
більше цікавила сфера туризму та нерухо-
мості на Одещині, то відтепер найбільш ак-
тивно до України їдуть підприємці, зацікав-
лені у розвитку сільського господарства пів-
дня країни.
 Нині підприємства Одеської області за-
безпечують в Україні левову частку вироб-
ництва низки продуктів. Так, на цей регіон 
припадає 70% виробництва м’ясних консер-
вів та автотранспортної техніки, 60% вино-
робства, понад 20% виробництва соняшни-
кової олії та приблизно 14% — електроенер-
гії від сонячних електростанцій.
 За словами нинішнього голови Одеської 
області Максима Степанова, місяць тому був 
підписаний Меморандум про співпрацю з 
двома компаніями з Аргентини на загальну 
суму понад 300 мільйонів доларів. Інвесторів 
привабила можливість закуповувати на Оде-
щині будматеріали та продукти сільськогос-
подарського значення, а також поставляти 
на південь України свої промислові товари.
 — Через два роки мертвої тиші ми зуміли 
розбити лід та залучити додаткові інвестиції 
до економіки стратегічно важливого для Ук-
раїни регіону, — говорить Максим Степанов. 
— Серед значущих досягнень за 2017 роки 
мені б особливо хотілося відзначити відкрит-
тя офісу ЄБРР у центрі Одеси, а також підпи-
сання договору на 120 мільйонів доларів ін-
вестицій у сонячні електростанції.
 Відзначимо, що інвестиційний клімат в 
Одеській області поки що досить хиткий та 
вразливий. Будь-які соціальні заворушення 
на півдні України можуть знову відштовх-
нути потенційних інвесторів. Отож утрима-
ти ситуацію в мирному руслі та не допустити 
провокацій iз боку сепаратистів — є головним 
завданням на майбутній рік для усіх право-
охоронних структур Одеської області. ■

■

А ТИМ ЧАСОМ...

Понад 1,2 тисячі військових 
злочинів на сході України 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Прокуратура Міжнародного кримінального суду зафік-
сувала понад 1,2 тисячі фактів iмовірного скоєння зло-
чинів на Донбасі після 20 лютого 2014 року — ці дані оп-
рилюднили 4 грудня в щорічному звіті попереднього роз-
слідування прокуратури МКС.
 За інформацією МКС, під час конфлікту, як вони на-
зивають (а по суті — війни на сході України), загинуло 
близько 10 225 людей, було поранено — 24 541. Зокрема, 
було вбито не менш ніж 2 505 цивільних осіб.
 У звіті МКС також наголошується, що факт існування 
«єдиного міжнародного збройного конфлікту на сході Ук-
раїни» припускає застосування щодо відповідного періоду 
статей Римського статуту, що стосуються збройних конф-
ліктів міжнародного характеру.
 Крім того, канцелярія прокуратури продовжує розгля-
дати заяви про те, що Росія здійснювала й здійснює за-
гальний контроль над збройними групами на сході Украї-
ни, щоб установити, чи можна розглядати цей збройний 
конфлікт між Збройними силами України та антиурядови-
ми збройними групами як міжнародний конфлікт. 
 Нагадаємо, що в минулорічному звіті прокуратура МКС 
вказала, що вважає ситуацію в анексованому Криму рів-
нозначною міжнародному збройному конфлікту між Украї-
ною та Росією.

■

Наталія ОСИПЧУК 

 Питання реформи інтернатних за-
кладів порушували на семінарі-нараді 
«Впровадження першого етапу Націо-
нальної стратегії реформування інсти-
туційного догляду та виховання дітей 
на 2017—2026 роки». «Реформа систе-
ми інтернатних закладів наразі є важ-
ливим кроком до забезпечення прав ді-
тей на проживання у сім’ї, піклування 
батьків та здобуття освіти, адже жоден 
інтернат, хоч яким би хорошим він був, 
не може замінити сім’ю. Що стосуєть-
ся загальноосвітніх шкіл-інтернатів, 
то міністерство не бачить їхнього май-
бутнього для учнів початкових класів. 
Переконані, що діти мають навчатися у 
школі», — зазначив заступник міні стра 
освіти і науки Павло Хобзей. 

 Cтратегія реформування спрямова-
на на те, щоб змінити нинішню систе-
му інституційного догляду та вихован-
ня дітей на систему, яка забезпечить 
догляд і виховання дитини в сім’ї або 
наближеному до неї середовищі. Для 
цього три міністерства — МОН, МОЗ 
та Міністерство соціальної політики — 
мають удосконалити законодавство, 
розвивати мережу та забезпечувати ос-
вітні, медичні, соціальні, реабілітацій-
ні послуги, зокрема раннього втручан-
ня, інклюзивного навчання тощо. 
 «Діти зі шкіл-інтернатів мають 
обов’язково ходити до загальноосвіт-
ньої школи — ми не повинні створюва-
ти для них гетто. Дітей не потрібно від-
діляти від інших, навпаки, треба спри-
яти їх соціалізації. А поки дитині не 
знайшли сім’ю, колеги з Мінсоцполі-

тики мають подбати про те, аби вона 
могла тимчасово проживати в пансіо-
наті», — підкреслив Павло Хобзей.
 Водночас він наголосив, що сана-
торні, спеціалізовані та спеціальні 
школи-інтернати повинні продовжу-
вати свою роботу. Зокрема, санатор-
ні інтернати мають право на життя, 
якщо в них буде змінний контингент. 
 «Нерідко буває ситуація, коли 
 дитина вступає до санаторної школи 
в першому класі, а виходить звідти у 
9-му чи 11-му. Це не є прийнятним. 
Для виправлення таких ситуацій Мі-
носвіти має співпрацювати з МОЗ, 
адже термін перебування у таких ін-
тернатах з метою лікування чи оздо-
ровлення визначають лікарі, — від-
значив Павло Хобзей. — У новому За-
коні «Про освіту» є окрема стаття, що 
передбачає функціонування мистець-
ких, спортивних, військових та науко-
вих шкіл. Спеціалізовані школи — це 
школи для обдарованих дітей, де ви-
ховують майбутніх олімпійських чем-
піонів, розвивають дитячі таланти. 
Такі інтернати можуть існувати, по-
чинаючи з початкової школи, але нау-
кові та військові — лише з п’ятого кла-
су. Проте розглядається питання, аби 
вони функціонували, починаючи із сь-
омого класу». 
 Нагадаємо, що нині система на-
раховує 751 інтернатний заклад, де 
навчаються і виховуються 106 тисяч 
дітей. Улітку цього року Кабмін за-
твердив «Національну стратегію ре-
формування системи інституційного 
догляду та виховання дітей на 2017—
2026 роки» і План реалізації її першо-
го етапу. Нині в кожній області мають 
проаналізувати наявну систему інтер-
натних закладів, оцінити забезпечен-
ня прав дітей і затвердити регіональ-
ні плани реформування системи ін-
ституційного догляду та виховання 
дітей. До стратегії долучені три мініс-
терства: МОН, Міністерство охорони 
здоров’я та Міністерство соціальної 
політики, яке визначене координато-
ром реформи. ■

Іван БОЙКО

 Триває позиційна війна на 
східному фронті: минулого по-
неділка лише на луганському на-
прямку терористи провели 17 при-
цільних обстрілів у бік українсь-
ких позицій. Саме Світлодарська 
дуга залишилася тут найнеста-
більнішим місцем протистояння. 
Саме тут, неподалік міста Дебаль-
цеве, у понеділок захисники Ук-
раїни відбили напад диверсійно-
розвідувальної групи російських 
окупантів.
 «Один iз підрозділів Збройних 
сил України, який виконує бойові 
завдання в даному районі, відбив 
напад диверсійно-розвідуваль-
ної групи російсько-окупаційних 
військ зі складу 7-ї окремої мото-
стрілецької бригади 2-го Армій-
ського корпусу 8-ї Армії Півден-
ного військового округу РФ», — 
йдеться в повідомленні прес-цен-
тру штабу АТО.
 Зазначається, що в результаті 
бойового зіткнення диверсанти 
кинули на місці двох поранених 
та одного вбитого і поспіхом зали-
шили місце сутички.
 У штабі додають, що против-
ник не припиняє ведення поси-
леної розвідки на Світлодарсько-
му напрямку, також вiн залучає 
до виконання завдань ДРГ, ме-
тою яких можуть бути проведення 
провокацій, здійснення диверсій 
на об’єктах транспортної інфра-
структури, у місцях скупчення 
цивільного населення для подаль-
шого обвинувачення та дискреди-
тації підрозділів ЗСУ.
 У свою чергу, речник Мін-
оборони з питань АТО Олександр 

Мотузяник додає: «З артилерії 
калібру 152 мм бойовики випус-
тили 10 снарядів по наших пози-
ціях поблизу селища Врубівка По-
паснянського району Луганської 
області, при цьому російсько-оку-
паційні війська підступно обстрі-
ляли й сам населений пункт, на-
ражаючи на небезпеку цивільних 
жителів. Бій поблизу Лугансько-
го тривав п’ять годин».
 Як повідомив у «Фейсбуцi» 
керівник Луганської обласної 
військово-цивільної адміністра-
ції Юрій Гарбуз, через приціль-
ний масований (12 пострілів) во-
гонь 120-мм ворожої артилерії 960 
жителів села Врубівка залишили-
ся без світла i газу.
 Тоді як на донецькому напрям-
ку російські окупанти тричі вели 
доволі тривалі обстріли позицій 
сил АТО поблизу селища Піски, 
застосовуючи озброєння БМП, 
гранатомети різних систем, куле-
мети та міномети калібру 82 мм. 
Загалом зафіксовано 21 порушен-
ня режиму припинення вогню з 
боку окупантів на всій лінії розме-
жування. У разі потреби українсь-
кі військові давали агресору адек-
ватну відповідь. Унаслідок воро-
жих обстрілів трьох бійців ЗСУ 
було поранено. ■

НА ФРОНТІ

Росіяни своїх кидають
Окупанти втекли і залишили на полі бою поблизу 
Дебальцевого одного загиблого і двох поранених

■

ОСВІТА

Зруйнувати «гетто»
Діти зі шкіл-інтернатів мають обов’язково ходити 
до загальноосвітньої школи

■

Усі діти мають навчатися у звичайних школах.❙
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Наталія КОЦУБА

 Свято наближається — і всім хочеть-
ся отримати подарунки. І дітям, які поз-
бавлені батьківського тепла, — також. 
У Києві 23 грудня в ТЦ Art-Mall відбу-
деться Новорічний благодійний WOW 
Day. Його ініціатором став  проект  Ма-
маWOW за підтримки компанії Beeasy. 
 Яким же буде WOW Day? Органі-
затори обіцяють створити  територію 
натхнення і казки для всіх учасників.  
Проводитимуть новорічні конкурси, вік-
торини, майстер-класи і  веселі квести,  
а також батьківський лекторій. Можна 
буде сфотографуватися у  фотозоні. На 
сцені виступатимуть  дитячі колективи,  
працюватимуть новорічна пошта, зона 
казкової краси і святкової моди.  Уже об  
11.00 для маленьких гостей свята від-
будеться безкоштовний показ мульти-
ка-рекордсмена «Заврики» в A-Gallery. 

Щоправда, на  перегляд мультфільму 
обов’язкова реєстрація (https://goo.
gl/forms/NdbUy6U56sgonDr52). На всі 
інші заходи вхід для гостей вільний!
 На гостей чекатимуть подарунки та 
сюрпризи. Але найголовніше — у  рам-
ках заходу будуть зібрані кошти для ди-
тячого будинку «Берізка».
 «Це вже не перший благодійний 
WOW Day, який ми проводимо. Мину-
лого року нам вдалося зібрати кошти на 

підгузки, іграшки та розвиваючі посіб-
ники для малюків, які перебувають в 
дитячому будинку. Хочемо подякувати 
всім партнерам, які допомогли нам ре-
алізувати наші ідеї. Адже особливо го-
стро відчувається нестача душевного 
тепла саме напередодні сімейних свят. І 
кожен iз нас може подарувати турботу і 
радість дитині. Адже чужих дітей не бу-
ває », — говорить керівник проекту Ма-
маWOW Наталія Рибачик. ■

ЕХ, ДОРОГИ...

Плати за 
діри 
в асфальті
В Одеській області 
стартував проект 
зі створення 
штрафмайданчиків 
для порушників 
транспортних вагових норм 
Ірина КИРПА

 Реалізація пілотного проекту обме-
жувальних заходів для великовантаж-
ного транспорту на півдні України дове-
ла свою ефективність. За рік перевірку 
пройшли не менше 280 тисяч транспор-
тних засобів, більша частина з яких ви-
явилася легшою, аніж допустимий ва-
говий поріг. А ось порушники габарит-
но-вагового контролю вже сплатили до 
бюджету Одеської області чотири з по-
ловиною мільйони гривень. Загальна 
сума штрафних санкцій, які наклали 
на водіїв співробітники Укртрансбез-
пеки, становить близько 88 мільйонів 
гривень.
 — На дорогах області функціонує 
чотири спеціальні штрафні майданчи-
ки для автомобілів, які зупинені че-
рез порушення вагових параметрів на 
пунктах габаритно-вагового контро-
лю, — розповів начальник управлін-
ня транспортно-комунікаційної інф-
раструктури Одеської ОДА Юрій Коно-
ненко. — Особливий ефект від роботи 
спеціалізованих майданчиків для ве-
ликовантажного транспорту ми відчу-
ли влітку. У сезон високої температури 
повітря контроль за ваговими нормами 
на автомобільному транспорті допоміг 
зберегти автомагістралі від псування. 
Штрафмайданчики стали важливою 
складовою загальної транспортної інф-
раструктури Одеської області.
 Деякі пункти вагового контролю 
зроблені як пересувні станції з тією ме-
тою, щоб недобросовісні перевізники не 
могли спланувати їх об’їзд. Штрафмай-
данчики розташованi недалеко від пун-
ктів зважування (у радіусі 8 кілометрів), 
щоб водій зміг доїхати туди в супроводі 
співробітників поліції. Транспорт, який 
порушив вагові норми, не буде рухатися 
по дорогах загального користування. На 
штрафмайданчику вантажівки  перебу-
ватимуть до тих пір, поки вагу вантажу 
не приведуть до норми.
 Про те, наскільки вагомий внесок у 
справу руйнування дорожнього полотна 
вносять водії занадто габаритних ванта-
жівок, красномовно свідчать фотогра-
фії, які регулярно розміщують мешкан-
ці Одеської області в соціальних мере-
жах. Буквально через місяць після вве-
дення в експлуатацію відремонтованої 
траси Спаське—Вилкове в асфальті по-
чали з’являтися тріщини. Мешканці 
Одещини сфотографували, як зухвало 
колеса великих вантажівок руйнують 
дороги.
 Стан доріг в Одеській області зали-
шається одним iз найжалюгіднiших у 
цілому по Україні. Фактично, ремонту 
потребує 80 відсотків дорожнього полот-
на причорноморського регіону, який, до 
речі, регулярно відвідують інвестори. У 
найбільш критичній ситуації опинила-
ся автомагістраль Ізмаїл—Одеса—Рені, 
яку неодноразово перекривали меш-
канці довколишніх сіл через аварійний 
стан. Також викликає роздратування 
водіїв стан автотраси міжнародного зна-
чення Київ—Одеса та регіональної доро-
ги Одеса—Білгород-Дністровський. Ма-
гістраль Одеса—Новий Буг уже третій 
рік поспіль потрапляє до топ-10 найгір-
ших доріг України. ■

■

ДОБРА СПРАВА

День сюрпризів
На  благодійному заході збиратимуть кошти 
для дитбудинку

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Олег Ляшко провів тривалу те-
лефонну розмову з Прем’єр-мініс-
тром Володимиром Гройсманом, у 
ході якої закликав його підтрима-
ти історичний законопроект ради-
калів «Купуй українське, плати ук-
раїнцям!», який найближчим часом 
має розглядатися в парламенті.
 «Проти нашого закону виступа-
ють усі лобісти, хто хоче, щоб Украї-
на назавжди залишилася бідною си-
ровинною колонією. Наша мета інша 
— щоб українці мали роботу і гідну 
зарплату. Наш законопроект — це 
реактивне паливо для вітчизняної 
економіки», — зазначив Ляшко.
 Ще одне важливе питання, яке лі-
дер Радикальної партії обговорив із 
Прем’єром, — підвищення зарплат 
і пенсій українцям, яке нерозривно 
пов’язане з підтримкою національ-
ного виробника. Ляшко перекона-
ний, що сильна економіка є запору-
кою сильної та багатої країни.
 «Президент каже, що мінімаль-
на зарплата з нового року буде 4100 
гривень. Нехай він поїде до людей 
і спитає, чи зможуть вони прожи-
ти на таку зарплату. На відміну від 
Порошенка, я з людьми зустрічаюсь 
часто, і кожен iз них мені жалієть-
ся на копійчані зарплати і пенсії. 
Саме тому наша команда добиваєть-
ся підвищення доходів українців», 
— зазначив Ляшко.
 Попри шалений спротив влади, 
Ляшко вимагає підвищити мінімал-
ку до 5000 грн., а зарплати медиків 
— хоча б до 15 тисяч гривень. 
 «Нам розказують, що МВФ про-
ти підвищення доходів українців. 
Та вони завжди будуть проти, бо 
не хочуть, щоб Україна була силь-
ною. Їм вигідно, щоб ми побирали-
ся і були залежними. Але нам це не 
вигідно. Наш добробут залежить 
тільки від нас самих!» — вважає 
Ляшко. ■ Олег Ляшко провів телефонну розмову з Володимиром Гройсманом.❙

СПРАВЕДЛИВО

Ляшко винайшов 
«реактивне паливо» 
для економіки
Лідер Радикальної партії розповів Прем’єру, де взяти 
гроші на зарплати і пенсії українцям

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Пам’ятаєте екстраорди-
нарну подію, яка сталася у 
серпні 2014 року в самому 
серці Росії: тоді якісь зух-
вальці на шпилі сталінської 
висотки в Москві прикріпи-
ли український синьо-жов-
тий прапор, а верхівку золо-
тистої зірки на будівлі й ко-
лосся навколо неї розфарбу-
вали жовтою й блакитною 
фарбами. 
 Спершу тоді, по «гарячих 
слідах», московська поліція 
навішала всіх собак на чо-
тирьох екстремалів: Олек-
сандра Погребова, Олексія 
Шірокожухова, Євгенію Ко-
роткову та Анну Лепьошкі-
ну, які також «тусувалися» 
на тій будівлі. Але дещо піз-
ніше київський руфер Павло 
Ушівець (відомий під ім’ям 
Григорій Мустанг) опри-
люднив звернення, в якому 

зізнався, що патріотичне ма-
лювання на висотці — справа 
його рук.
 У вересні 2015 року Та-
ганський суд Москви зняв 
звинувачення за статтями 
«вандалізм» і «хуліганство» з 
усіх чотирьох «без вини вину-
ватих» молодих людей. Утім 
згодом таки було призначено 
«цапом відбувайлом» такого 
собі Володимира Подрезова, 
якого визнали винним і засу-
дили до двох років і трьох мі-
сяців в’язниці.
 Цими днями стало відомо, 

що в Кабардино-Балкарії за-
гинув російський бейсджам-
пер Олександр Погребов, 
який був одним із фігурантів 
тієї гучної справи. «Під час 
стрибка в Баксанську уще-
лину загинув Саша Погре-
бов. Подробиці та інформа-
ція про похорон будуть пізні-
ше», — повідомили у соцме-
режі друзі Олександра.
 У прес-службі ГУ МНС 
Росії в республіці повідо-
мили, що тіло бейсджампе-
ра, який здійснив жорстку 
посадку і в результаті заги-

нув, рятувальники виявили 
2 грудня: «Ми знайшли па-
рапланериста з Московської 
області, який здійснив жорс-
тку посадку. Дві доби ми шу-
кали і на другу добу знайшли 
його в ущелині Азау на висо-
ті близько 2100 м. Про пріз-
вище та ім’я не можемо ска-
зати, не знаємо».
 Нагадаємо, що це вже 
друга смерть учасників тієї 
«справи руферів»: у серпні 
цього року в Швейцарії в го-
рах загинув інший російсь-
кий бейсджампер Олексій 
Широкожухов.
 Додамо, що бейсджам-
пінг — екстремальний вид 
спорту, в якому викори-
стовується спеціальний па-
рашут для стрибків iз фік-
сованих об’єктів. До речі, 
перше згадування щодо ви-
користання парашутів да-
тується ХІІ століттям у Ки-
таї. ■

ЕКСТРИМ

Прокляття висотки
Загинув уже другий фігурант «справи 
руферів»

■
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«Вибори? Свят-свят-свят!» 
 ■ Вікторе Андрійовичу, де-
які українські джерела стверд-
жують, що ви підете на наступ-
ні президентські вибори. Що 
вас у цьому підтримують США. 
Це правда?
 — Свят-свят-свят!.. (запе-
речно махає головою).
 ■ Дивлячись на те, що дієть-
ся зараз в Україні, невже вам 
не хочеться прийти і навести 
лад? У вас же дуже багато по-
тенціалу.
 — Це не від мене залежить. 
Це залежить принаймні від 10-
12 мільйонів людей. Хто їм пот-
рібен? Бо вибори це така штука, 
де дуже часто перемагають ті, 
хто не має плану. Мені зручніше 
говорити про те, чому в такий 
час, коли моя країна втрати-
ла 7% території, коли 60 ти-
сяч українців убито і поранено, 
коли ми втратили третину еко-
номіки і, щоб дожити до темпів 
зростання 2013 року, нам тре-
ба надолужувати до 2023 року 
такими темпами, як зараз. І ви-
никає запитання: чому ми не 
разом сьогодні, чому ми не си-
димо за «круглим» національ-
нимим столом і не міркуємо: 
який план для країни? Напри-
клад, в економіці. Бо економі-
ка — це другий фронт, це м’язи 
війни. Якщо ми програємо еко-
номіку, то програємо все. 
 Ми треті у світі за тіньовою 
економікою, перші — за коруп-
цією. 56% національної еконо-
міки сьогодні в тіні. Хлопці, в 
нас справді війна йде? Дефіцит 
бюджету — 77-100 мільярдів. Із 
нами відбувається щось фаталь-
не і патологічне. У нас 5-6 базо-
вих викликів, то давайте збере-
мося й обговоримо їх. 
 ■ А Порошенку ви щось таке 
пропонували? 
 — Одна зустріч у мене 
була. Давно. Була зустріч iз 
Прем’єром, багато зустрічей з 
колишнім керівництвом Нац-
банку. Мене турбує, що в нас 
сьогодні немає плану для краї-
ни. Насправді ми маємо сьо-
годні стільки ресурсів, скіль-
ки ніколи не мали за 26 років. 
Уявіть собі: на руках населен-
ня 120 млрд. доларів. Це при-
близно по три тисячі на люди-
ну. На рахунках за кордоном, у 
тому числі й в офшорах, — 140 
млрд. Натомість минулого року 
інвестиції в Україні становили 
лише 800 млн. доларів. Копій-
ки. Ми насправді досить само-
достатні перед викликами, які 
маємо, і можемо на них набага-
то серйозніше відповідати. 
 ■ Але сучасна влада вас не 
чує?
 — По-перше, я не надто го-
лосно це говорю. Навіть пошеп-
ки. Бо найбільше, кому це тре-
ба, — це владі. Я не претендую 
ні на яку корону, не намагаюся 
нікого дискредитувати. Візьме-
мо таку персону, як Віктор Пин-
зеник. Кому він заважає? Це 
був кращий міністр фінансів за 
26 років, хоча міністрів на цій 
посаді толкових було чимало. 
Чому він не при ділі? Чи Єха-
нуров. Це був один iз кращих 
прем’єр-міністрів. А ходить 
зараз по Києву з портфелем — 
лекції читає. 
 ■ А вам якесь крісло пропо-
нували після Майдану?
 — Ні, вони вже були поді-
лені. 

 Минуло чотири роки піс-
ля Майдану, але ми зараз часто 
повертаємося до цього великого 
часу. Ми були за крок від того, 
щоб повернутися в московську 
колонію, і врятувало Україну в 
листопаді 2013 року насправді 
молоде найвідданіше поколін-
ня. Це найкраще українське 
покоління. Але для того, щоб 
відфільтрувати ці таланти і не 
пустити їх до влади, треба бу-
ло зробити дві речі. Перша — 
5-відсотковий бар’єр, iз Май-
дану жодна політична сила 5% 
не набере. А друга річ — це нор-
ма, яка обмежує: партія-канди-
дат у парламент повинна мати 
не менше 12 місяців реєстрації. 
І унікальний політичний рух 
не може через три тижні після 
Майдану сформувати партію. 
Це призвело, мені здається, 
до того, що ми маємо сьогодні 
слабку політичну систему. 

«Путін сказав: «Ну почему я 
буду извиняться за царское 
правительство?» 
 ■ Коли ви востаннє були в 
Росії? 
 — Здається, у травні 2008 
року. 
 ■ Ви могли тоді собі уявити, 
що мине кілька років, і Росія 
піде війною на Україну?
 — Ні. Передісторія моїх від-
носин із президентом Росії була 
цікава і специфічна. Ще коли я 
був Прем’єр-міністром, у нас 
були гарні стосунки з тодіш-
нім очільником уряду РФ Ми-
хайлом Касьяновим. Ми про-
водили реформування газових 
відносин, і пізно вночі була до-
повідь двом президентам, як ми 
з 2000 року бачимо газові відно-
сини. Звідти й почалося досить 
гарне знайомство з президен-
том Росії. І коли були вибори, 
пам’ятаєте, Путін тричі помил-
ково вітав Януковича. 
 Коли я потім уперше як Пре-
зидент поїхав у Росію... Були в 
мене проблеми зі здоров’ям — 
а зрозуміло, з ким пов’язують 
ту історію з отруєнням, було не-
бажання Росії бачити Ющенка 
Президентом, бо це iнший полі-
тичний курс, але відчуття того, 
що я не бажаний, у мене не було. 
Ми з президентом Росії сиділи 
дуже довго один на один. Дове-
лося наші відносини зачисти-
ти, починаючи від тих недореч-
них привітань. І нарешті я почув 
ті слова, які зараз може дослів-
но й не повторю, але вони були 
достойними з точки зору тих 
курйозів політичної ситуації. Я 
сказав: «Володимировичу, від-
носини з Росією входять у струк-
туру українського національ-
ного інтересу. І як там не було, 
головне зараз, щоб ми відкри-
ли нову сторінку». Я дав йому 
чистий аркуш паперу і сказав: 
«Сформулюйте десять пріори-
тетів, які б хотіли зреалізувати 
в наступному році як керівник 
Росії. А я напишу на іншому ар-
куші десять пріоритетів, які я 
хочу зреалізувати для нашого 
стратегічного інтересу». У нас 
вийшов план із 27 пунктів.
 ■ Путін хотів вам сподоба-
тися, як розвідник підвербову-
вав?
 — Він був дуже тактовний, 
не було якогось брутального, 
банального поводження.
 Ми зустрічалися сiм чи вiсiм 
разів. Я ніколи не чув від нього 

слова «ні». Коли зустрічалися 
в травні 2008-го, а в наступно-
му було 300-річчя Полтавської 
битви. Тоді ще Віктор Степано-
вич живий був (Черномирдін, 
посол РФ в Україні. — Ред). 
Узагалі імперська Росія поча-
лася з перемоги в Полтавській 
битві. Доти російський імпера-
тор програвав усі бої. А Полта-
ва — це перший день імперсько-
го календаря. І Росія його дуже 
хотіла відсвяткувати. Я й кажу: 
«Володимире Володимировичу, 
Полтава починається з Батури-
на». І він ставить несподіване 
для мене запитання: «А что та-
кое Батурин?»
 ■ Недоготували...
 — ...Сидить Віктор Степа-
нович, який перед тим, як їха-
ти в Москву, приходив до мене, 
і я йому дві-три години роз-
повідав, які питання хочу пе-
ред Президентом Росії постави-
ти. Він каже: «Я объясню, что 
такое Батурин». Ні, кажу, ви 
самі про це дізналися напевно 
три дні тому, давайте поясню 
сам. І розказую, що це трагедія 
моєї нації і прошу: у вас знахо-
диться батуринський архів Іва-
на Мазепи, подаруйте його Ук-
раїні. І тут сталося те, заради 
чого я все це розповідаю: ми-
нає пауза, яка вже переходить 
за межі дипломатичної, а пре-
зидент мовчить. Думаю, треба 
ситуацію виправляти. Кажу, 
якщо є якісь проблеми в росій-
ському законодавстві, то бодай 
подаруйте копії. Знову пауза. 
Я далі кажу: «Ми домовилися 
з королем Швеції, щоб вони на 

три місяці привезли виставку 
своїх архівів, і ми це зараз по-
казуємо в музеї історії. Може 
б ви гетьманський архів виста-
вили на три місяці в Батурині». 
Мовчок. Зрештою каже: «Надо 
подумать». Я жалкую дотепер, 
що не вдалося довести це до кін-
ця. Бо я, якщо не на кожній зус-
трічі, то на кожній другій по-
рушував питання історичного 
примирення. І наводив при-
клад: подивіться, як ми зроби-
ли з поляками. Ми вийшли до 
прощі, потисли один одному 
руку, пройшли через історич-
не примирення. Нам треба це з 
Росією пройти.
 ■ Але він тоді цього не зро-
зумів...
 — Більше того, мене глибо-
ко не задовільнило те, коли він 
сказав приблизно так: «Ну по-
чему я буду извиняться за царс-
кое правительство?». Це або не-
розуміння постановки питання, 
або...
 ■ Імперія не вибачається.
 — Точно. 
 ■ Путін знову стане прези-
дентом Росії? 
 — Без сумніву, що так. Тому 
що російська нація не любить 
свободи. Вона любить царя. А 
Путін сьогодні чудово відпові-
дає цьому статусу. 
 ■ Після виборів він може 
змінити риторику щодо Украї-
ни?
 — Світ консолідується на-
стільки, що це стає очевидним 
не тільки Путіну, а й російсь-
кій нації. Я думаю, що мож-
на чекати перегляду позицій. 

Є дві речі, яких остерігається 
Путін як президент. Це реак-
ція власного народу і реакція 
світу. Якщо на реакцію наро-
ду добре працює пропаганда, 
то на зовнішню реакцію важ-
ко впливати. Я часто буваю за 
кордоном і, коли мене питають 
про конфлікт на сході, кажу: 
подивіться статистику — 82% 
енергоресурсів, які виробляє 
Росія, вона продає в ЄС. Ска-
жіть, Європа усвідомлює, що 
вона є найбільшим кредито-
ром російської агресії на Дон-
басі, в Криму, Нагірному Кара-
баху, Абхазії, Осетії, скрізь, де 
є військова присутність РФ? За 
рахунок чого живиться росій-
ська політика? Росія не імпе-
рія, в ній тільки залишився 
імперський дух. Звідки жи-
виться цей імперський дух? З 
Європи. Ось коли вдасться до-
нести те, що ми навіть не про-
симо у вас зброю, не просимо, 
щоб ви життя клали за нашу 
територію, ми лише проси-
мо: не фінансуйте... Російська 
економіка складається з двох 
труб: нафти і газу та лісу-круг-
ляку — оце й уся російська еко-
номіка. 

«Ми навчилися голосувати, 
але не навчилися поки 
обирати»
 ■ Найсвіжіші президентські 
рейтинги виглядають так: пер-
шим іде Порошенко, далі — Ти-
мошенко, Вакарчук, Гриценко, 
Бойко, Рабiнович, Ляшко. Ви 
особисто за кого будете голосу-
вати?

ТОЧКА ЗОРУ 

 ■ Розслідуванню катастрофи під 
Смоленськом, де загинув ваш друг Лех 
Качинський, нині дали друге дихання. 
Що ви думаєте з цього приводу?
 — Моя думка суб’єктивна. Я активно 
спілкуюся з людьми, які беруть участь 
у цьому розслідуванні. У мене немає 
сумніву, що з польським правим крилом 
Росія розправилася дуже вдало. Аварія 
першого борту — це не випадковість. Три 
тижні тому Григорій Омельченко надруку-
вав статтю, де до дрібниць описує деталі 
катастрофи. Нова хвиля розслідування 
веде до того, що кілька років перед цим 
стверджувалось. Така брутальна поведін-
ка російської сторони, коли до сьогодніш-
нього дня польському слідству не надали 
останків польського літака, механізмів 
— це про щось говорить? Очевидно 
говорить. Чи ті маніпуляції політичні 
перед тим, як за три дні до трагедії Путін 
на цьому аеродромі зустрічав прем’єра 
Польщі: і ця подвійна політика, зміна 
навігаційних систем управління посадкою 
і зльотом — це все наштовхує на думку, 
що занадто багато випадковостей.

■

Віктор Ющенко: 
Знаю, хто може 

бути українським 
царем

Чи йтиме знову на вибори третій Президент України 
та як закінчити війну на Донбасі

З ПЕРШИХ ВУСТ 

Підготувала Інна СТЕПАНЧУК

В авторській програмі головного редактора інтернет-видання «Гор-
дон» Олесі Бацман на телеканалі «112 Україна» третій Президент 
України Віктор Ющенко відверто поділився: чи йтиме на прези-
дентські вибори, своє бачення того, як закінчити війну на Донбасі, 
та в чому намагається переконати колег у Європі. 

■



«Боротьба з корупцією в Україні перебуває на межі колапсу».
The Washington Times
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 — Хитре запитання. Я сказав 
би так: треба обирати не персону. 
Весь світ обирає програму, план 
дій, те, що ти хочеш зробити. 
 ■ Де ж її взяти?
 — Вона недалеко, до речі, на-
віть у цьому портфелі є. 
 ■ Та ви ж кажете, що не підете 
на вибори...
 — Я ж не про себе кажу... 
 ■ А хтось запрошував вас до 
своєї команди? Хай не як канди-
дата в президенти, а радника..
 — Ні. Я повертаюся до того, що 
ми навчилися голосувати, але не 
навчилися поки обирати. Обирають 
не за віком, не за принципом нове 
чи красиве обличчя. У китайсько-
му політбюро після 70 тільки кан-
дидатами стають. Але приходять із 
концептами, які країну рухають де-
сятки років. Ми обираємо шлях, до-
рожну карту, план для країни. 
 ■ А хто найнебезпечніший для 
країни з тих лідерів соцопиту-
вань? 
 — Буде величезною трагедією, 
якщо ми схилимося від демократії 
в автократію, а потім — у політич-
ний режим. Це те, що в 2004 році 
нас спонукало прийняти концеп-
цію парламентської держави і пе-
редати президентські повноважен-
ня парламенту. Розуміючи, що 
парламент — це хороший запобіж-
ник до узурпації. Велика біда буде, 
якщо ми повернемося до цього ре-
жиму і нами правитиме цар. 
 ■ А хто може стати таким ца-
рем із вищеназваних прізвищ? 
 — Я знаю, але не скажу.
 ■ Вікторе Андрійовичу, наоста-
нок запитання, яке хвилює усіх. 
Як закінчити війну?
 — Тут одноходовки немає. Це 
треба засвоїти. Тому не треба шука-
ти легкі відповіді. Коли сьогодні ка-
жуть, що дипломатія безальтерна-
тивна, мені здається, що це коротка 
і не осмислена відповідь. Ми споді-
ваємося на те, що ніколи не дасть 
повного плоду. Є один компонент 
— зовнішній, без якого ми не обій-
демося. Суть приблизно така. Я не 
хочу сьогодні давати оцінки Мінсь-
ку, але ми розуміємо, що ми маємо 
60 тисяч убитих і поранених, ми 
загубили більше, ніж Радянський 
Союз за десять років у афганській 
війні. Насправді йде війна на ви-
нищення. Але треба пам’ятати, що 
з шести конфліктів, які є сьогодні 
на сході Європи, тільки один конф-
лікт — на території України — за-
безпечений гарантіями країн ядер-
ного клубу. Чому до цих гарантій 
ніхто не апелює? Жодної апеляції 
ні від парламенту, ні від уряду, ні 
від Радбезу. 
 Далі, наші відносини з Росією. 
Упродовж трьох останніх років — 
це наш перший торговий партнер. 
Чи припустимі оці чотири пункти 
— обмін товарами, послугами, ка-
піталом, людьми — в умовах вій-
ни? Подивіться на Грузію — вона 
дає відповідь. Вона розірвала всі ці 
зв’язки. 
 Другий компонент — внутріш-
ній. Нам треба добре розвивати дип-
ломатію, мілітарну складову, еко-
номіку. Ми мусимо мати військову 
економіку, і не три відсотки зрос-
тання, як заплановано, а не менше 
5-7%. Ми повинні мати здорові фі-
нанси. Якщо йде війна і 56% в тіні, 
у нас завжди буде дефіцит бюдже-
ту, інфляція і девальвація. Але 
якщо бодай 20 відсотків вивести з 
тіні, то буде профіцит бюджету і не 
треба буде ніякий МВФ, ніякі інші 
запозичення, які в нас уже дійшли 
до об’єму ВВП. Є чітка причинно-
наслідкова система зв’язків, її тре-
ба розуміти. Бити треба по при-
чині, а не наслідку. І тоді, крок за 
кроком, ми вибудуємо план, як до-
сягти перемоги. ■

Наталія ЛЕБІДЬ

Як повідомляла «УМ» у попе-
редньому номері, зараз у Спо-
лучених Штатах перебувають 
директор НАБУ Артем Ситник 
та керівник Спеціальної анти-
корупційної прокуратури Назар 
Холодницький. Їх обох узявся 
«мирити» посол України у США 
Валерій Чалий. А «мирити» чи-
новників потрібно через те, що 
між прокуратурою та антико-
рупційними органами триває 
конфлікт. Однак перспектива 
такого «примирення» не тільки 
не зворушує, а лише викликає 
сором. Особливо зараз, коли 
всі внутрішні непорозуміння 
українських чиновників вине-
сені на загальний огляд. 

«Вашингтонський обком» 
попереджає
   Українська боротьба з корупцією 
дедалі більше подібна на анекдот. Це 
відзначили й у тій країні, де нині пере-
бувають «дуелянти» Ситник та Холод-
ницький. Із заявою, де явно відчуваєть-
ся розчарування українськими подіями, 
виступив днями Державний департамент 
США. А йдеться в цьому документі про 
таке. «Останні події в Україні, включаючи 
зрив розслідування корупції на високому 
рівні, арешт співробітників НАБУ, захоп-
лення секретних досьє НАБУ, виклика-
ють сумніви в прихильності України бо-
ротьбі з корупцією», — йдеться у заяві.
 Крім цього, у Держдепі відзнача-
ють, що ці події виглядають як частина 
зусиль, направлених на підрив незалеж-
них антикорупційних інституцій, довіру 
громадськості і створюють ризики для 
міжнародної підтримки України. «Немає 
сенсу боротися за тіло України на Дон-
басі, якщо її душа буде втрачена в коруп-
ції. Антикорупційні інституції потребують 
підтримки, фінансування і захисту», — 
цитує Держдеп слова держсекретаря 
США Рекса Тіллерсона, котрі були ска-
зані ним раніше.
 «Відображаючи волю народу Украї-
ни, США закликають усі гілки української 
влади діяти разом для того, щоб знищити 
корупцію в усіх державних сферах. Зни-
щення корупції — це ключ до досягнен-
ня стабільності, безпеки, процвітання для 
українців», — наголошують у Держдепі.
 Значно більше дісталося Україні «на 
горіхи» від американського видання The 
Washington Times, яке зазначило, що бо-
ротьба з корупцією в нашій державі від-
чайдушно пробуксовує і взагалі пере-
буває на межі колапсу. Новостворені 
українські антикорупційні органи за два 
роки не виконали своїх обіцянок, а керів-
ництво НАБУ уклало домовленості з олі-
гархами, зокрема з Ігорем Коломойсь-
ким, йдеться у статті. 
 Авторитетний політичний аналітик, 
колумніст низки американських видань 
Тодд Вуд згадує про зустріч у Києві два 
роки тому з Артемом Ситником і його 
колегами з Національного антикоруп-
ційного бюро та Спеціалізованої анти-
корупційної прокуратури. При цьому ав-
тор відзначає «захоплюючу, але наївну 
енергію» новостворених структур, яку 
він відчув тоді. Однак, констатує Тодд 
Вуд, обіцянки цих організацій стали жер-
твами старих радянських методів. 
 Незважаючи на гарне фінансуван-
ня, хороші зарплати співробітникам і 
підтримку Заходу, імідж НАБУ і спорід-
неного з ним Національного агентства з 
запобігання корупції, можливо, вже не-
поправно зіпсований. Жоден високопос-
тавлений чиновник не був засуджений 
за звинуваченням у корупції. Зокрема, 
НАБУ просто відсунуло на задній план 
справи щодо корупції високого рівня. 
Здається, корумпованим чиновникам в 
Україні вдалося приборкати роботу ор-
ганізації, пише The Washington Times.
 Ідеальним прикладом цього є ситуа-
ція з групою «Приват» олігарха Ігоря Ко-
ломойського. Держава націоналізувала 
Приватбанк, щоб запобігти його колапсу. 

Однак пізніше з’ясувалося, що напере-
додні націоналізації власники вилучили 
всі гроші, зазначає автор. «Пан Ситник 
констатує збиток приблизно на 600 млн. 
доларів, що є значною сумою для націо-
нальної фінансової системи. Детективи 
НАБУ вилучили відповідні документи, 
але у справі ніяких дій не було. Пан Сит-
ник не згадував про справу більше двох 
місяців. Є чутки про вигідну таємну угоду 
між паном Ситником і паном Коломойсь-
ким про те, щоб не давати справі ходу», 
— пише американський аналітик.
 Також автор наводить приклад вели-
кої енергетичної компанії «Запоріжжяобл-
енерго», стосовно якої НАБУ після сво-
го створення порушило одну з перших 
справ. Втрати від корупції тут оцінюють-
ся в 12,8 млн. дол. За словами депутата 
Сергія Лещенка, призначеннями у енер-
гетичній компанії, якою керують олігар-
хи брати Суркіси, керує Ігор Кононенко, 
заступник голови фракції, лояльної до 
Президента Петра Порошенка.
 «Знову ж, пан Ситник і його офіс не 
згадували про цю ситуацію впродовж 
шести місяців, блокуючи розслідуван-
ня однієї зі своїх перших великих справ. 
Знову ж таки, є чутки, що нині платять 
великі хабарі, щоб зупинити розсліду-
вання НАБУ», — констатує американсь-
ке видання.
 У статті також згадується ворожне-
ча між НАБУ і НАЗК, яка розгорілася піс-
ля того, як НАЗК почало перевірку діяль-
ності пана Ситника, а також звукозапис, 
де Ситник оприлюднює секретну інфор-
мацію, що тягне можливі юридичні про-
блеми для бюро та його лідера (причому 
директор НАБУ підтвердив, що розмова 
дійсно відбулася). 
 «Захід може сильно наполягати на 
тому, щоб замінити керівництво НАБУ 
більш об’єктивними фігурами з метою 
зберегти майбутню працездатність або 
навіть існування бюро», — прогнозує 
The Washington Times, відзначаючи, що 
доля майбутньої допомоги від міжна-
родних агентств України залежить і від 
здатності країни подолати спадок ра-
дянської корупції.

Закордонний досвід
 А тим часом у Саудівській Аравії бо-
ротьбу з корупцією очолила монарша 
особа — принц Мухаммед бен Сальман 
Аль Сауд. Саме він продумав алгоритм 
антикорупційної кампанії, котра й прохо-
дить під його егідою. Переказувати цей 
сюжет у деталях немає сенсу. Відомо, що 
масштабне антикорупційне розслідуван-
ня почалося в Саудівській Аравії на по-
чатку листопада. 5 числа влада затрима-
ла 11 членів королівської сім’ї, чотирьох 
чинних і десятки колишніх міністрів. Ген-
прокурор королівства заявив, що за ос-
танні кілька десятиліть через «система-
тичну корупцію» країна втратила мінімум 
100 мільярдів доларів.
 Побоюючись заморозки своїх ак-

тивів, деякі мільярдери і мільйонери з 
Саудівської Аравії спробували убезпе-
чити кошти, перемістивши їх подалі від 
пильного ока прокуратури, повідомив 
Bloomberg. У відповідь на це саудівська 
влада доручила посилити огляд на кор-
доні королівства. Зрозумівши, що іншо-
го виходу немає, 95% затриманих пого-
дилися передати свої активи владі, 1% 
зумів довести свою невинуватість, ще 
4% готуються до суду разом iз коман-
дою адвокатів. 
 Подія викликала сенсацію. І, як по-
яснив принц Аль Сауд в інтерв’ю The 
New York Times, до операції готували-
ся заздалегідь — ще у 2015 році було 
складено список iз 200 підозрюваних iз 
самих «верхів», серед них були й чле-
ни вінценосної родини. На викорінюван-
ня корупції добро дав сам король Саль-
ман бен Абдель Азіз Аль Сауд. А відтак 
затримані знали: фінансове помилуван-
ня їм не світить, адже глава держави — 
не на боці крадіїв. 
 Одному з підозрюваних — принцу 
Аль-Валіду бін Талалу — не допомогло 
й заступництво «міжнародних бізнес-
менів», як засвідчив той-таки Bloomberg. 
Своє слово на захист бін Талала сказав 
і голова Microsoft Білл Гейтс. Останній 
зауважив, що принц чимало часу та ре-
сурсів присвятив благодійництву. Реш-
та оборонців обвинуваченого принца та-
кож вказувала на його чесноти, особливо 
акцентуючи на філантропії арештанта та 
ставлячи питання про те, якою є справж-
ня причина його затримання. 
 Однак жодні намагання подібно-
го штибу не дали результату. Аль-Валід 
бін Талал є не тільки відомим жертво-
давцем, а й племінником короля, про-
те й ця наближеність до його величності 
не пом’якшила обставин, у яких опинив-
ся принц. Влада країни сподівається от-
римати від усіх фігурантів кримінальної 
справи близько 800 мільярдів доларів. 
Такий куш нівелює будь-які сімейні 
зв’язки, тим паче що йдеться про гро-
ші, отримані нечесним шляхом. Так при-
наймнi вважають місцеві органи право-
порядку. 
 Інша історія, котра — без перебіль-
шення — якщо не потрясла, то вразила 
світ, пов’язана з іще одним антикоруп-
ційним «кейсом». Йдеться про націо-
нальну легенду Румунії — голову Націо-

нального антикорупційного директорату 
(DNA) Лауру Ковеші, котра, за переказа-
ми, саджала по одному корупціонеру в 
день — причому і по вихідних, і на свята. 
Слід зазначити, що згадана структура іс-
нує давно — з 2003 року, проте реальні 
успіхи у боротьбі з корупцією в DNA по-
чалися саме з приходом Ковеші.
 За відносно короткий час головою 
DNA були порушені тисячі кримінальних 
справ, де фігурували міністри, більше 
трьох десятків мерів, сотні суддів, мит-
ників та поліцейських. 90% обвинуваче-
них у корупції отримали кримінальне по-
карання, також було конфісковано майна 
на 150 мільйонів євро. DNA вдалося пок-
ласти край повної безкарності, яка дов-
гий час була візиткою румунського полі-
тичного класу. 
 У січні 2014 року за одержання 630 
тисяч євро хабарів отримав додатковий 
термін у чотири роки екс-прем’єр Румунії 
Адріан Нестасе, при якому і був створений 
Антикорупційний директорат. У листопаді 
2014-го за звинуваченням у корупційних 
схемах затримали голову Національного 
управління боротьби з економічними зло-
чинами і тероризмом Аліну Бику — в січні 
2017 року її засудили до 3,5 року в’язниці. 
У червні 2016 року було засу джено до 4 
років в’язниці за корупцію Мірча Бесеску 
— брата екс-президента Румунії Траяна 
Бесеску. У вересні 2015 року затримано 
за звинуваченням у корупції мера Буха-
реста Соріна Опреску.

Як постскриптум
 Як і у випадку із Саудівською 
Аравією, в Румунії за ґрати відправля-
ли, незважаючи на висоту крісла, глиби-
ну родинних зв’язків чи широту колишніх 
заслуг. Чому подібна ситуація можлива в 
інших країнах (геть не подібних за мен-
талітетом, традиціями та політичною 
культурою), але неможлива в Україні? 
Власне, відповідь лежить на поверхні — 
в обох державах антикорупційний похід 
очолили перші особи: у саудитів це був 
король, а у румунів — президент. 
 Адже без підтримки лідера Румунії 
Клауса Йоганніса успіх Лаури Ковеші 
був би неможливим. При цьому ліній-
ного зв’язку між ними немає, оскільки 
Ковеші була призначена ще колишнім 
президентом Траяном Бесеску. Але го-
ловними програмними засадами Йоган-
ніса стала саме боротьба з корупцією, 
яка передбачала в тому числі й політич-
ну підтримку DNA.
 І хоч як прикро це констатувати, але 
українська традиція надломлювати хід 
історії черговим Майданом не конвер-
тується у реальні зміни. Оскільки змі-
ни ці бажані «низам», але не підтримані 
«верхами». Міняється русло, яким бі-
жить владний потік, але не якість остан-
нього — він усе такий же брудний i кала-
мутний. Після подій 2013-14 року, коли 
на вiвтар перемоги вперше лягли люд-
ські життя, здавалося, що гарантія не-
зворотності реформ отримана — над-
то високу за неї сплачено ціну. Однак не 
спрацювало і це. 
 Як не спрацювали й численні де-
ржавні новоутворення — Національне 
агентство з питань запобігання корупції, 
Національне антикорупційне бюро, Спе-
ціалізована антикорупційна прокурату-
ра. Україна й досі — згідно із замірами 
Transparency International — найбільш 
корумпована держава Європи та Цент-
ральної Азії. З цим невтішним виснов-
ком ми наразі й лишаємося. Принаймні 
поки що. ■

КОРУПЦІЯ

Довіри нема, корупція є
У здатності України боротися з корупцією 
засумнівався й американський Держдеп

■

Корупція в Україні, мабуть, непереможна. 
Такий висновок роблять на Заході. 

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Учора Верховна Рада України відновила пленарні засідання, і перше з 
них — вівторкове — вирішила присвятити «розбору польотів» у середовищі 
антикорупційних та силових органів. 5 грудня депутати ухвалили провести 
закрите заслуховування інформації керівників НАБУ, САП, Генпрокуратури 
та Служби безпеки щодо ситуації з протистоянням правоохоронних органів. 
Про це у себе на сторінці у «Фейсбуцi» повідомив заступник голови фракції 
«Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко. Раніше на погоджувальній 
раді голова фракції БПП у ВР Артур Герасимов заявив, що конфлікти між 
правоохоронними органами неприпустимі, й зажадав термінового звіту 
керівників правоохоронних органів у парламенті.

■



Олег ГАНСЬКИЙ

Українців привчають їздити на дорогому 
пальному. За даними експертів, ціни на 
автопальне встановили абсолютний ре-
корд. І припускають, що трейдери поста-
вили його не зовсім чесними методами. 
А точніше, шляхом картельної змови. 
Про це вже навіть прямим текстом за-
явив Прем’єр-міністр України Володи-
мир Гройсман, звинувативши у корупції 
Антимонопольний комітет! 
У відповідь керівник АМКУ, замість піти у 
відставку, всього лише м’яко заперечив 
Гройсману. А ціни на погрози Прем’єра 
не відреагували зовсім: за останні дні 
вартість бензину та дизелю на вітчизня-
них АЗС продовжує залишатися стабіль-
но високою.     

Ринок і тільки ринок! 
 У середньому літр бензину А-95 в 
Україні коштує 28,29 гривень. У залеж-
ності від заправок ціна на це пальне ко-
ливається від 26,59 грн. до 29,99 грн. 
Тобто зекономити чи переплатити мож-
на до 3,4 гривні. 
 Літр дизельного палива обійдеться 
водіям у середньому в 25,90 грн. Ціни 
на АЗС різняться від 24,31 грн. до 27,49 
грн. 
 При цьому наразі не подорожчав ав-
тогаз. Літр пропан-бутану коштує в се-
редньому 12,12 грн. Мінімальна вар-
тість на мережевих АЗС — 11,05 грн, 
максимальна — 13,19 грн. Утім, як по-
казує досвід ціноутворення на українсь-
ких АЗС, ситуація ця, на жаль, тимча-
сова. І вже найближчим часом ціни на 
газ також почнуть тягнути догори. 
 Уперше в Україні вартість пально-
го подолала психологічну відмітку в 30 
гривень. Сьогодні преміальні сорти А-
95 коштують 31 гривню за літр і біль-
ше. Цікаво, що сталося це в зимовий 
період, коли обсяги продажу пального 
традиційно падають. Тож перше при-
пущення — власники автозаправних 
станцій вирішили таким чином уник-
нути падіння доходів. 
 Утім і вони, і експерти, близькі до 
великих нафтотрейдерів, пояснюють 
ситуацію винятково ринковими чин-
никами. «Ціна нафти сьогодні утри-
мується на рекордній відмітці у 63 до-
лари за барель. Це максимальна ціна 
за кілька останніх років. Курс євро зріс 
майже на 80 копійок, долар подорож-
чав на 40 копійок. Таким чином, ми спо-
стерігаємо тенденцію, коли кожні де-
сять копійок у курсі долара — це плюс 
8 копійок на стелі автозаправної стан-
ції», — каже керівник консалтингової 
агенції А-95 Сергій Куюн. 
 До зовнішніх факторів представни-
ки великих компаній додають і внут-
рішні. Наприклад, подорожчання за-
лізничних перевезень. А також наша 
спільна біда — слабка і нестабільна еко-
номіка. 
 «Візьмемо подорожчання дизель-
ного пального. Ми отримали плюс 20 
доларів на тонні. А це близько 600—
640 гривень. Тобто маємо плюс тих са-

мих 50-60 копійок на літрі, яке сьогод-
ні зафіксовано. Чому в одних 10, а в ін-
ших 50 копійок? Хтось купив раніше, 
хтось вигідніше придбав валюту. Хтось 
просто намагається утриматися, адже 
цей сегмент ринку не дозволяє швид-
ко піднімати обсяги. Іншими словами, 
50 копійок — це нижня межа, до якої 
треба підніматися», — сказав керівник 
торгового дому «Сокар Україна» Сергій 
Бичков.      
 Інші оператори АЗС додають ще й 
супутні причини. Серед них — змен-
шення обсягів поставок бензину і ди-
зельного пального з Білорусі, яке мало 
місце в листопаді. Через планову зупин-
ку виробництва нафтопереробних під-
приємств цієї країни значна кількість 
гуртових трейдерів, що працюють в Ук-
раїні, була змушена шукати собі альтер-
нативні джерела надходжень ресурсів. 
Зокрема, у країнах Європи, де вартість 
бензинів значно вища. 

Держава самоусунулася
 Надалі ж власники мереж, експерти 
і громадськість бачать розвиток подій 
по-різному. Трейдери переконані: по-
тенціал для зростання цін є! І вже най-
ближчим часом дев’яносто п’ятий подо-
рожчає на 20-40 копійок. 
 Аналітики заперечують і заявляють: 
ціна 29,99 — це і є та сама психологіч-
на лінія для пального масових сортів. 
Більше платити споживач не захоче. 

«Цей психологічний бар’єр у 30 гривень 
триматиме ціну дуже довго. Трейдери 
триматимуть ціну до останнього. Адже 
найгірша ситуація, коли ти продавати-
меш пальне за понад 30 гривень, а сусі-
ди по колонці — на 2-3 гривні дешев-
ше… Продавати дорожче, ніж 30 гри-
вень, — це ризик, що клієнти можуть 
не витримати», — каже Сергій Куюн.     
 Але при цьому додає: у випадку по-
дальшого ослаблення гривні та продов-
ження зростання вартості сирої нафти 
ціни на бензин можуть відновити своє 
зростання. «Я думаю, що ця пружи-
на стискатиметься дуже довго. Поки 
і справді не буде передумов, у вигляді 
падіння гривні чи подорожчання на-
фти», — пояснив Куюн.      
 Утім значна частина експертного се-
редовища зовсім по-іншому сприймає 
цифру «30 гривень». І бачить у ній не пе-
ревагу, яка має тішити автовласників, 
а завищені ціни. Отримані через низку 
причин. «Варто сказати, що держава са-
моусунулася з ринку нафтопродуктів, — 
каже експерт з енергетичних питань Ва-
лентин Землянський. — Вона номіну-
вала податки в євроакцизи, захистив-
ши таким чином бюджет. І знаючи, що 
буде зростання, не було вжито жодних 
рішень фіскального порядку. Держава 
могла спрацювати, скоригувати ставки 
податків і таким чином утримати ціну 
на пальне. У будь-якому випадку це було 
б соціально орієнтоване рішення».   

Від бензину до тендерів
 Проте найголовнішою причиною 
різкого подорожчання пального на ук-
раїнському ринку вважають неринкові 
дії головних учасників, картельну змо-
ву. Вітчизняних трейдерів у неринкових 
діях звинувачують уже впродовж усіх 
останніх років. Антимонопольний комі-
тет, який би мав зупиняти подібні змо-
ви, демонструє надзвичайну, іноді на-
віть підозрілу пасивність. Кілька разів 
він, щоправда, оголошував про підозри 
і погрожував суттєвими штрафами, але 
на ділі до них справа так і не дійшла. 
 Але цього разу шаленими стрибками 
цін на українських автозаправках обу-
рилися вже не тільки пересічні автовлас-
ники, а й Прем’єр-міністр України Воло-
димир Гройсман. «Я шалено занепокоє-
ний, і я хочу сказати це на цілу країну, 
неефективністю роботи Антимонополь-
ного комітету, — заявив він на міжна-
родному саміті мерів. — Я вважаю, що їх 
діяльність із блокування публічних тен-
дерів має жорсткі ознаки корупційності 
і несе загрозу існуванню держави». 
 Так прямо і на такому рівні слабий 
вітчизняний АМКУ в корупції ще не 
звинувачували. «Я би дуже хотів, аби 
всі причетні до корупції понесли відпові-
дальність перед законом, — продовжив 
Гройсман. — Це дуже важливо. Якимось 
чином впливати на них зараз неможли-
во. У них немає ні стиду, ні совісті. Вони 
виконують лише свої меркантильні за-
вдання, і я їм цього не прощу». Прем’єр 
навіть пообіцяв поставити питання про 
звільнення голови Антимонопольного 
комітету Юрія Терентьєва. 
 Сам керівник Антимонопольного ко-
мітету своєї вини у проблемі не вбачає. 
І у відповіді Володимиру Гройсману за-
явив: звинувачення Прем’єра — безпід-
ставні. І більше того, він не проти неза-
лежного аудиту їх відомства, щоби роз-
віяти можливі «інсинуації». 
 Тим часом експерти прогнозують, які 
наслідки для держави матиме зростан-
ня вартості пального. «Влада не до кін-
ця розуміє, яким згубним для економі-
ки держави буде цей різкий скачок вар-
тості нафтопродуктів в Україні, — комен-
тує Валентин Землянський. — Зокрема, 
зростання собівартості виробництва в Ук-
раїні. Як наслідок, вищі ціни на енерго-
носії. Адже, окрім дорогого бензину, ми 
маємо подорожчання газу для промисло-
вості. Внаслідок якого ціни у грудні 
зростуть на 2,3—2,4%. Окрім того, у січ-
ні 2018 року подорожчає електроенергія. 
Тож сукупність цих факторів негативно 
вплине на економіку держави».  ■ 
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

 Сполучені Штати Амери-
ки проти будівництва газого-
ну «Північний потік-2», який 
становив би загрозу для ук-
раїнської газотранспортної 
системи. Втім наша держава  
може терміново запропонува-
ти європейцям альтернативу. 
Тобто умови використання на-
шої ГТС для транспортування 
російського газу до Європи. 
 Заступник помічника держ-
секретаря США Джон МакКар-
рік заявив, що офіційні особи 
США «не бачать можливості 
будівництва Nord Stream-2. 
«Це не те, що, як ми припус-
каємо, відбудеться», — сказав 
він. За його словами, «існує без-
ліч причин, чому це не повинно 
відбуватися ... Суть у тому, що 
ми проти цього. Ми не розгля-
даємо цей варіант як можли-
вий, тому навіщо мені брати до 
уваги будь-який інший варіант 

розвитку подій?».
 Тим часом словацький екс-
перт з енергетичних питань Ка-
рел Хірман заявив: Європа че-
кає від України пропозицій 
щодо альтернативи «Північно-
го потоку-2», але їх немає. «В 
України нема часу на дискусії 
— потрібно ухвалювати негай-
ні рішення», — наголосив Хір-
ман. На думку експерта, Украї-

на повинна запропонувати чіт-
кий план і дати краще рішення, 
ніж «Північний потік», і тоді 
Україну підтримають. Проте, 
за його словами, пропозицій з 
боку урядових структур Украї-
ни до Брюсселя не надійшло. 
«Якщо Україна у 2020—2021 
роках залишиться гравцем на 
ринку транзиту газу, питання 
«Північного потоку-2» зникне 

з порядку денного», — заохотив 
експерт українську владу. 
 Йдеться насамперед про ре-
організацію «Нафтогазу Ук-
раїни», яка була однією з голов-
них умов наших західних пар-
тнерів і яку нині у пожежно-
му темпі проводить команда 
очільника НАКу Андрія Ко-
болєва. За його словами, виді-
лення оператора газотранспор-
тної системи зi складу «Нафто-
газу» і є тим першим кроком 
для співпраці з Європою. «Ми 
саме завершили великий етап 
підготовки до розділення «Наф-
тогазу», як того і передбачає 
Третій енергетичний пакет Єв-
росоюзу, — сказав Коболєв. — 
Ми ведемо мову про виділення 
оператора ГТС, якого не прос-
то готуємо до виділення, а й до 
залучення європейського пар-
тнера. Що є важливим завдан-
ням не тільки для нашої ком-
панії, а й для всієї України».  
 Раніше посол Єврокомісії 

в Україні Хуго Мінгерал-
лі заявляв: Євросоюз забло-
кує будівництво «Північного 
потоку-2», якщо Київ пере-
дасть вітчизняну ГТС в орен-
ду, лізинг, концесію або у 
спільне управління. 
 А тим часом вітчизняна га-
зотранспортна система, яку 
російський «Газпром» уже 
поспішив назвати нікому не 
потрібним металобрухтом, 
встановлює рекорди із транс-
портування блакитного паль-
ного із РФ. Так, Україна в січ-
ні-листопаді 2017 року збіль-
шила транзит природного газу 
через свою газотранспортну 
систему на 15,9% порівняно 
з аналогічним періодом 2016 
року — до 85,50 млрд. кубо-
метрів. У 2016 році наша де-
ржава  збільшила транзит газу 
через свою газо транспортну 
систему (ГТС) на 22,5% порів-
няно з 2015 роком — до 82,2 
млрд. кубів. ■

ПРАКТИКА ЗМОВИ

Навар за домовленістю 
Головним фактором, що спричинив зростання цін на автомобільне пальне, 
вважають картельні змови та корупцію в Антимонопольному комiтеті

■

Цінові стрибки на українських АЗС відбуваються поза полем зору Антимонопольного комітету.❙

СЕКТОР ГАЗУ

Цінності у трубі
Америка та Європа обіцяють заблокувати 
«Північний потік-2» та готові укласти 
угоду про транзит із новим оператором 
української ГТС

■
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Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити 
«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

 «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 читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну моло-
ду» 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

ПЕРЕДПЛАТА-2018■

Агроекспорт набирає обертів
 У першу десятку найбільших експортерів України 
традиційно ввійшли металургійні та аграрні підприєм-
ства. Журнал «Топ-100. Рейтинги найбільших» визна-
чив сотню лідерів експорту за підсумками 2016 року 
серед більш ніж 3,5 тисячi українських компаній. Одра-
зу після «АрселорМіттал Кривий Ріг», обсяги експор-
ту якого за рік підросли на 7 відсотків, іде найбільший 
виробник соняшникової олії — агрохолдинг «Кернел» 
(«Кернел-Трейд»), який покращив свої торішні показ-
ники майже на 23 відсотки. За підсумками 2016 року, 
обсяги експорту ТОП-100 найбільших експортерів пе-
ревищили 450 мільярдів гривень, продемонстрував-
ши зростання щодо торішнього рейтингу більш ніж уд-
вічі (у 2015 р. закордонні продажі склали 210,7 млрд. 
гривень). Також до числа лідерів увійшли АТ «Каргіл» 
та компанія «Нібулон», зростання експорту в яких уп-
родовж минулого року відбулося на рівні 16,6 та 30,7 
відсотка. Замикає десятку найбільших експортерів ДП 
«Сантрейд», дочірній підрозділ американської Bunge 
з феноменальним ростом міжнародних продажів у 
172,5 відсотка. 

Спільна риболовля
 Україна з Румунією здійснюватимуть спільні ри-
боохоронні заходи, щоб зберегти рибні ресурси дельти 
Дунаю та Чорного моря. Домовленості досягнуто на 
румунсько-українській двосторонній консультації, що 
проходила з 28 по 29 листопада в Одесі. У центрі ува-
ги — терміни заборони промислу на Дунаї, заборона 
промислу на зимувальних ямах, регулювання рибаль-
ства у Чорному морі. Румунські експерти погодилися 
допомогти у дослідженні зимувальних ям та поділи-
лись досвідом охорони біоресурсів під час зимівлі за 
допомогою системи відеоспостереження в режимі он-
лайн. Домовилися координувати дії органів рибоохо-
рони обох країн у період заборони промислу. 
 Обговорили співпрацю щодо охорони осетрових у 
Дунаї та здійснення заходів з оцінки їх запасів. Держ-
рибагентство вдячне Румунії за співробітництво та 
можливість перейняти європейський досвід охорони 
водних біоресурсів. Офіційним листом до Національ-
ного агентства з рибного господарства та аквакульту-
ри Румунії направлять пропозиції щодо строків нерес-
ту та узгодження спільних для обох країн дат нересто-
вої заборони. 

Продажі з нового врожаю
 З 1 липня по 30 листопада на зовнішні ринки по-
ставлено майже 17 мільйонів тонн українського зер-
на нового врожаю. У тому числі:  пшениці — 9,9 млн. 
тонн,  ячменю — 3,7 млн. тонн, кукурудзи — 3,3 млн. 
тонн. Також експортовано 166,7 тис. тонн борошна. За-
галом експорт з України зернових культур та борошна 
(у перерахунку на зерно) в липні-листопаді нинішнього 
року сягнув 17,2 млн. тонн. За інформацією Держпрод-
споживслужби, з початку поточного маркетингового 
року Україна експортувала 2,8 мільйона тонн олійних 
культур, що значно більше, ніж торік. 
 Більшу частину обсягу експортованих олійних ста-
новить ріпак: понад 1,8 млн. тонн. Порівняно з мину-
лорічними показниками ріст експорту цієї продукції пе-
ревищує 1 млн. тонн. Також у структурі експорту вели-
ку частку займає соя, якої у поточному маркетинговому 
році Україна поставила на ринки інших країн 0,93 мільйо-
на тонн — трохи менше минулорічного рівня. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Проект закону про 
Держбюджет на 2018 
рік, голосування за 
який у другому читанні 
заплановано на 7 груд-
ня, коштів на дотації 
для сільгоспвиробників 
не передбачає. Окремо 
на підтримку тварин-
ництва планується на-
правити 4 мільярди гри-
вень, а на фінансову під-
тримку агровиробників 
— 945 мільйонів.
 Сума дотаційних 
виплат, отриманих із 
початку року, склала 
3,4 мільярда гривень, 
а це 85 відсотків від за-

планованої. Як повідо-
мив завідувач відділу 
фінансово-кредитної та 
податкової політики Ін-
ституту аграрної еконо-
міки Леонід Тулуш, за 
результатами перших 
семи порцій виплат бюд-
жетних дотацій нараху-
вали 50 сільгосппідпри-
ємств — найбільших 
їх отримувачів. Тоб-
то лише два відсотки 
сільгосппідприємств, 
внесених у відповідний 
Реєстр, та менш як три 
відсотки сільгосппід-
приємств, що вже от-
римали такі дотації у 
2017 році, сконцент-
рували понад сімдесят 

відсотків від загальної 
суми держпідтримки. 
Тому очікувалося, що 
порядок функціонуван-
ня дотаційної підтрим-
ки у 2018 році буде ско-
риговано.
 Адже без обмежен-
ня частки окремих 
сільгосппідприємств 
та пов’язаних із ними 
осіб у загальній сумі 
бю джетних дотацій цей 
напрям держпідтрим-
ки спрямовували тіль-
ки на стимулювання 
концентрації аграрно-
го капіталу, сприяння 
розвитку надпотужних 
інтегрованих сільгосп-
підприємств. ■

Оксана СИДОРЕНКО

Введена в жовтні Укрзалізницею 
схема розподілу вагонів-зерно-
возів викликала бурхливі суперечки 
між зернотрейдерами. Обурення аг-
робізнесу новою процедурою роз-
поділу в умовах дефіциту публічно 
проявилося під час проведеного Єв-
ропейською бізнес асоціацією (ЄБА) 
інфраструктурного дня.

Дискримінація за розміром
 Українська зернова асоціація за-
кликала Укрзалізницю стабілізувати 
ситуацію, яка почала ще більше лихо-
манити внутрішній ринок зерна та ус-
кладнила для багатьох експортерів-
«середняків» виконання міжнародних 
контрактів. 
 «70-90% операторів не можуть 
сформувати повні маршрути (ешело-
ни з 54 вагонів) і тижнями стоять без 
вагонів», — обурювалися трейдери. За 
словами представника компанії «Дель-
та-Вілмар», iз приблизно 900 зерно-
возів можливість сформувати марш-
рути мають лише 30-50, які належать 
найбільшим зернотрейдерам, таким як 
«Нібулон», «Кернел», «Райз», що пос-
тавило учасників ринку в нерівні умо-
ви. Заступник генерального директора 
компанії «Нібулон» Володимир Кли-
менко підкреслив, що в умовах, коли 
щоденна подача зерновозів скороти-
лася з 1 тисячі 800 штук у минулому 
році до 1 тисячі 200 штук у нинішньо-
му, тільки прийнята маршрутна систе-
ма здатна забезпечити вивезення зерна 
з країни. За його словами, саме такий 
підхід переважно застосовується в ба-
гатьох країнах, зокрема в США, тоді як 
подача до зернових складів по 3-7 зер-
новозів неефективна і в умовах їх де-
фіциту призведе до падіння експорту. 
Директор iз фінансів Укрзалізниці Ан-
дрій Рязанцев пояснював необхідність 
введення маршрутного підходу тим, що 
компанія потребує компактних точок 
навантаження, щоб підвищити ефек-
тивність використання зерновозів і 
збільшити їх оборотність. За його сло-
вами, подібні проблеми неефективного 
використання вагонів існують і в інших 
вантажовідправників.
 Противники такого маршрутного 
підходу заявили, що ініціюватимуть 
звернення Української зернової асоціа-
ції до Укрзалізниці, Мінінфраструкту-
ри, Прем’єра і, ймовірно, Антимоно-
польному комітету з вимогою перегля-
ду нинішньої формули розподілу ва-
гонів, щоб забезпечити рівний доступ 
усіх учасників ринку до них. Міністр 
інфраструктури Володимир Омелян, 
коментуючи ці претензії, висловив 
думку, що введена система розподілу 
вагонів справді є дуже сирою.

Прискорення під тиском
 Уже в листопаді Укрзалізниця таки 
покращила основні показники вико-
ристання хопер-зерновозів, що входять 
в інвентарний парк компанії. За слова-
ми директора філії «Центр транспортної 
логістики» ПАТ «Укрзалізниця» Сергія 
Подгородецького, загальний оборот ва-
гонів у листопаді склав 8,09 доби — при-
наймні на півтори доби швидше, ніж у 
жовтні. При цьому місцевий оборот зер-
новозів прискорився на 0,21 доби. Та-
кож в УЗ заявляють про скорочення в 
минулому місяці часу обороту наванта-
жених транзитних вагонів майже на 16 
діб — до 20,04 доби.
 «Ми оптимізували деякі напрямки 
відправки вантажів, об’єднали окремі 
маршрути і виконали адресні маршрут-
ні відправки, завдяки чому поліпшили 
роботу з вивезення зерна. Також, щоб 
задовольнити потреби зерновиків у ру-
хомому складі, відкоригували свої пла-
ни і вдосконалили методики застосуван-
ня зерновозів у піковий сезон», — зазна-

чив Подгородецький.
 Однак деякі підприємства, зацікав-
лені в зручній логістиці, максимально 
убезпеченій від зовнішніх чинників, 
уже думають, як вирішити цю пробле-
му власними силами. Днями агропром-
холдинг «Астарта» повідомив, що на 
наступний рік вивчає можливості екс-
клюзивної оренди або й придбання ва-
гонів-зерновозів. Як заявив основний 
акціонер компанії Віктор Іванчик, ло-
гістичну проблему треба вирішува-
ти якнайшвидше, і один із двох вище-
згаданих варіантів оберуть після кон-
кретних розрахунків. Як відомо, ми-
нулого місяця «Астарта» отримала 
кредит Європейського інвестиційно-
го банку, який планує направити на 
нові технологічні рішення в управлін-
ні агробізнесом. Проект ЄІБ виявився 
дуже доречно спрямованим на вибудо-
вування серйозних інфраструктурних 
і логістичних об’єктів, у рамках яких 
цілком можна використати його й на 
створення власного «вагонопарку». ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Без дотацій
Система, якою державні кошти спрямовувалися 
для обраних, визнана неефективною

■

Щоб не опинитися без державних зерновозів, краще наперед запасатися власними.❙

ЛОГІСТИКА

Власний зерновоз 
надійніший
Дефіцит через неефективне держуправління стимулює 
приватні ініціативи

■
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«Це стосується співпраці низки політиків, у першу чергу, Саакашвілі, з членами 
злочинного угруповання Януковича, у першу чергу Сергія Курченка, за гроші яких 
Саакашвілі та наближені до нього особи проводили фінансування ініційованих 
ними акцій протесту, метою яких було захоплення державної влади в Україні».

Юрій Луценко
Генпрокурор України 

УКРАЇНА МОЛОДА

Не всяка «криша» рятівна 
  Отже, у вівторок пану Саакашвілі 
довелося прокинутися раніше через не-
сподіваних гостей. Як повідомив його 
соратник, колишній заступник Генпро-
курора України Давид Сакварелідзе, си-
ловики ламали двері за адресою по ву-
лиці Костьольна, 7, кв 32. Після чого в 
квартирі розпочали обшук, тоді як Міхо 
виліз на дах будинку, вочевидь, щоб 
уникнути затримання. 
  До будинку оперативно прибули не 
лише соратники Саакашвілі, а й жур-
налісти. На численних світлинах видно, 
як Міхо з даху погрожує кулаком у бік 
правоохоронців, утім уникнути затри-
мання йому не вдалося. До помешкання 
намагалися потрапити адвокат політи-
ка і народні депутати Юрій Дерев’янко і 
Віктор Чумак, але марно. 
  Згодом Саакашвілі вивели з будинку 
в наручниках співробітники СБУ та Ген-
прокуратури. За інформацією адвоката 
Руслана Чорнолуцького, якого так і не 
пустили до Саакашвілі, правоохоронці 
вручили політику підозру у сприянні по-
валенню державного режиму.
  СБУ лаконічно повідомила, що 
спільно з ГПУ затримала Міхеїла Саака-
швілі за статтею про «сприяння учасни-
кам злочинних організацій та укриття 
їх злочинної діяльності». За цією стат-
тею йому загрожує від трьох до п’яти 
років ув’язнення.

Коли бус пробуксовує
  У той же час протестувальники під 
будинком Саакашвілі заблокували мік-
роавтобус, до якого посадили політика. 
На місці події відбувалася штовханина, 
кілька десятків людей утворили живий 
щит.
 Відтак бусик силовиків зміг доїха-
ти лише до вулиці Трьохсвятительської 

біля «Українського дому» і зупинився. 
Навколо одразу розпочався мітинг і нові 
сутички між прихильниками затрима-
ного і силовиками. Протестувальники 
перекривали рух навіть сміттєвими ба-
ками та вигукували гасла «Волю Міхо»!, 
«Ганьба!» тощо. А згодом також спусти-
ли шини і розбили лобове скло в автомо-
білі з Саакашвілі.
  Долучилися й окремі нардепи, які 
заблокували виїзд ще й своїми автівка-
ми. Дуже скоро справа дійшла до сути-
чок поліції з активістами, під час яких 
правоохоронці застосували сльозогін-
ний газ. Після цього активісти збудува-
ли невелику барикаду із шин і гілок. До 
протестувальників приєднались народні 
депутати Віктор Чумак, Сергій Лещен-
ко, Андрій Іллєнко, Вікторія Войціць-
ка, Олег Березюк.
  Стримати протестувальників нама-
галися чотири шеренги Нацгвардії та 
представники інших силових відомств. 

Із младоолігархом знайомий? 
 Водночас Генеральний прокурор 
Юрій Луценко заявив, що Мiхеїл Саа-
кашвілі отримував гроші від бізнесме-
на-втікача часів президентства Януко-
вича, так званого младоолігарха Сергія 
Курченка для захоплення влади в Ук-
раїні. 
  За словами Луценка, Генпрокурату-
ра зафіксувала отримання близько пів-
мільйона доларів від Курченка представ-
ником Саакашвілі Северином Дангадзе. 
Мовляв, у ГПУ є аудіо- та відеодокази от-
римання грошей від Курченка. Тож Лу-
ценко продемонстрував відповідне відео 
під час брифінгу. Зокрема, на відео є роз-
мови по телефону Саакашвілі, Северина 
Дангадзе, довіреної особи Курченка.
 «Оприлюднюю 1 частину операції 
СБУ і Генеральної прокуратури зi зри-

ву плану реваншу прокремлівських сил 
в Україні. Це стосується співпраці низ-
ки політиків, у першу чергу Міхеїла Са-
акашвілі, з членами злочинного угру-
повання Януковича, у першу чергу Сер-
гія Курченка, за гроші яких Саакашвілі 
та наближені до нього особи проводили 
фінансування ініційованих ними акції 
протесту, метою яких було захоплення 
державної влади в Україні», — сказав 
Луценко.
 Крім того, за його словами, акції Са-
акашвілі мали на меті сприяти зупи-
ненню кримінального переслідування 
членів злочинного угруповання Януко-
вича—Курченка та допомогти «віднови-
ти контроль над активами, які вони при-
дбали свого часу в Україні у криміналь-
ний спосіб».
  У свою чергу, один з грузинських ад-
вокатів Саакашвілі Бека Басілія припус-
кає, що за затриманням його клієнта в 
Києві може послідувати його екстради-
ція до Грузії.
  «Настільки незаконні дії українсь-
кої влади, що вони цілком можуть екс-
традувати Саакашвілі до Грузії, де про-
ти нього в суді ведуться кілька судових 
процесів», — сказав пан Басілія. 

 За словами юриста, зараз у прискоре-
ному порядку розглядаються в суді спра-
ви про перевищення Саакашвілі служ-
бових повноважень. Зокрема, справа 
про дострокове помилування на посаді 
президента Грузії чотирьох затрима-
них співробітників поліції, засуджених 
за вбивство співробітника банку Сандро 
Гіргвілані.
  «Прокуратура прямо заявила, що до 
кінця грудня у цій справі буде винесено 
вирок. Процеси в Україні підозріло збі-
гаються з цим судовим процесом проти 
Саакашвілі в Грузії», — сказав Басілія.
  Голова юридичного комітету парла-
менту Грузії Ека Беселія розповіла жур-
налістам, що екстрадиція Саакашвілі до 
Тбілісі може відбутися в рамках двосто-
роннього міждержавного співробітниц-
тва.
 «Наскільки я знаю, вимога щодо екс-
традиції Саакашвілі була надіслана як 
Міністерством юстиції, так і прокурату-
рою українській стороні. У Грузії рані-
ше судом в одній із порушених проти 
нього справ було винесено рішення про 
його затримання і попереднє ув’язнення 
в разі появи на грузинській території», 
— сказала пані Беселія. ■

Бійці «Альфи» затримали Міхеїла Саакашвілі 
на даху будинку через підозру в співпраці 
з оточенням Януковича
Іван БОЙКО

Епопея з протестними акціями в Україні колишнього президента Грузії Міхеїла Саа-
кашвілі, швидше за все, добігає кінця. Після того як з України депортували до Грузії 
десятки соратників Міхо, дійшла черга і до лідера «Руху нових сил». Учора вранці 
квартиру Саакашвілі в центрі Києва взяли штурмом бійці спецпідрозіділу СБУ «Аль-
фа», а житловий квартал у районі Володимирської гірки було очеплено Нацгвар-
дією. Спроби Міхо врятуватися на даху будинку були марними – колишнього «гу-
бернатора» Одещини таки затримали. Коли цей номер «УМ» готувався до друку, 
незрозуміло було лише одне: чи Саакашвілі спробують судити в Україні нібито за 
«сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності» (а 
це від трьох до п’яти років «колючки») чи екстрадиюють до Тбілісі, де він фігурує у 
кількох кримінальних справах. 

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Політик, який не живе на даху 
■

Під час сутичок із прихильниками Саакашвілі силовики застосували сльозогінний газ.❙

ДО РЕЧІ

  У Представництві Європейського Союзу в Україні сподіваються, що слідство у справі екс-голо-
ви Одеської облдержадміністрації, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі відповідатиме 
вимогам чинного українського законодавства.
  «Ми в курсі того, що відбувається зараз iз паном Саакашвілі. Ми також уважно слідкуємо за 
цим випадком і маємо надію, що слідство відбудеться вчасно і згідно з усіма вимогами закону», 
— повідомили у прес-службі Представництва ЄС в Україні.
  При цьому Представництво ЄС закликає органи влади, щоби не дійшло до порушення основних 
прав пана Саакашвілі.

■

Міхо грозив кулаком з даху будинку на вулиці Костьольній.❙

Протистояння на вул. Трьохсвятительській, поруч з Українським домом.❙



Ігор ВІТОВИЧ

 У понеділок у Європар-
ламенті відбулися дебати за 
участю данського журналіс-
та Йєнса Ховсгаарда, автора 
щойно виданої книжки про 
закулісся прокладання скан-
дального газопроводу «Пів-
нічний потік-2». Презента-
цію та дебати організувала єв-
родепутат, колишній міністр 
закордонних справ Польщі 
Анна Фотига. 
 61-річний Йєнс Ховсга-
ард є шанованим журналіс-
том-розслідувачем. Кілька 
років тому він видав книжку 
про торгівлю людьми. А те-
пер узяв під лупу «Газпром» 
і «Північний потік». У роз-
мові з польським інформацій-
ним телеканалом TVP Info він 
визнав, що взявся за цю тему з 
огляду на посилену пропаган-
ду цього російського проекту в 
Західній Європі. Він вирішив 
дослідити справу і відкрив тіс-
ні зв’язки провідних європей-
ських політиків із «Газпро-
мом», а також із російськими 
спецслужбами. 
 Про роботу президента 
Росії Володимира Путіна в ра-
дянському КДБ відомо віддав-
на, але журналіст унаслідок 
розслідування також встано-
вив, що кілька голів російсь-
кого газового концерну та-
кож раніше були пов’язані 
з КДБ. А Матіас Варніг, ви-
конавчий директор проекту 
«Північний потік», це люди-
на, яка пов’язана зі «Штазі» 
— службою безпеки колиш-
ньої Німецької Демократич-
ної Республіки. Він знайомий 
iз Путіним iз часу співпраці у 
цих розвідках. Ховсгаард од-
нозначно стверджує, що ці ко-
лишні агенти комуністичних 
спецслужб були «батьками-
засновниками» всього проек-
ту «Північний потік». У раді 
директорів «Північного пото-
ку» тепер засідає п’ятеро ко-
лишніх співробітників КДБ і 
один співробітник «Штазі». 
 Але газопровід «Північ-
ний потік» не мав шансів на 
життя, якби на те не було 
політичної згоди влад захід-
ноєвропейських країн. При-
наймні може дивувати тиха 
згода багатьох урядів, які не 
бажають бачити, що, погод-
жуючись на прокладання 
«Північного потоку», вони 
збільшують залежність Єв-
росоюзу від російського газу, 
який може бути серйозним 
інструментом шантажу з боку 
Кремля. 
 Така політична підтрим-

ка стала можливою, на дум-
ку данського журналіста, за-
вдяки вправній політиці «Газ-
прому», який одних політиків 
підкуповував, інших — шан-
тажував і залякував, а деко-
го — просто оплачував. Серед 
останніх — колишній канц-
лер Німеччини Герхард Шре-
дер, який з крісла канцлера 
ФРН одразу пересів у кріс-
ло одного з керівників «Пів-
нічного потоку». І це не поо-
динокий приклад. Колишній 
прем’єр-міністр Швеції Горан 
Перссон є лобістом і ретельно 
відпрацювує російські гроші 
на користь «Північного пото-
ку». Як і колишній прем’єр-
міністр Фінляндії Пааво Ліп-
понен. І таких прикладів 
Ховсгаард наводить багато. 
 Втілюючи в життя ідею 
«Північного потоку» Росія не 
гребує й іншими методами, 
наприклад погрозами наклас-
ти санкції або ембарго на про-
дукцію з тих країн, які кри-
тично ставляться до цього га-
зопроводу. 
 Протверезіня поступово 
приходить. Нещодавно Єв-
рокомісія висловила застере-
ження стосовно «Північно-
го потоку-2» та постановила, 
що реалізація цього проекту 
має відбуватися згідно з пра-
вилами, які діють у ЄС, а не 
Росії. Зміна становища спри-
чинена діяльністю Росії на 
міжнародній арені останніми 
роками. Якщо агресія Росії 
стосовно Грузії лише трохи 
налякала частину європейсь-
ких лідерів, то анексія Криму 
і розв’язання війни на сході 
України відкрили очі багать-
ом: можновладці європейсь-
ких країн уже розгледіли в 
Росії непередбачуваного і не-
безпечного партнера. Напри-
клад, парламент Данії кілька 
днів тому ухвалив правила, 
які можуть просто застопори-
ти «Північний потік». 
 Дебати у понеділок в Єв-
ропарламенті — це черговий 
скептичний голос із Брюссе-
ля. Хоча одночасно в тому ж 
Брюсселі «газпромівці» з КДБ 
продо вжують активно лобію-
вати «Північний потік-2». ■

9УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 6 ГРУДНЯ 2017СВІТ
ЗА КУЛІСАМИ

КДБ і «Штазі» 
порожняк не гонять, 
вони качають 
російський газ
В Європарламенті відбулася презентації 
викривальної книжки про «Північний 
потік-2»

■

Йєнсу Ховсгаарду 61 рік, 
але його журналістському 
завзяттю позаздрять і молоді. 

❙
❙
❙

 Посвідчення учасника ліквідації аварії на ЧАЕС категорії 2, серії А №059501, 
видане Київською ОДА 21.01.1993 р. на ім’я Зябенкова Миколи Тимофійови-
ча, вважати недійсним.

ОГОЛОШЕННЯ■

Росія оприлюднила 
список «іноземних 
агентів»
 Міністерство юстиції Росії 
вчора опублікувало список за-
собів масової інформації, яким 
присвоєно статус «іноземного 
агента» в Росії та окупованому 
нею Криму. До списку потрапили 
«Радіо Вільна Європа»/«Радіо 
Свобода» (RFE/RL), проект ук-
раїнської служби «Крим.Реалії», 
проект російської служби «Радіо 
Свобода» «Фактографія» і «Си-
бирь.Реалии», телеканал «На-
стоящее время», Татарсько-баш-
кирська служба «Радіо Свобо-
да», медіа-проекти «Idel.Реа-
лии», «Кавказ.Реалии». Крім 
того, до списку «іноземних аген-
тів» потрапив «Голос Америки». 
13 листопада російський телека-
нал мовлення за кордон RT, фі-
нансований російською владою, 

зареєструвався в США як інозем-
ний агент. У Москві заявили про 
«тиск» на російські ЗМІ в США 
й пообіцяли «симетричну від-
повідь». «Симетричність» поля-
гає в тому, що телеканал RT на-
далі, вільно і без жодних переш-
код працює в США, а перерахова-
ним у списку російського мінюсту 
ЗМІ у Росії вільно працювати не 
дадуть. 

Верховний суд 
США розблокував 
антиміграційний указ 
Трампа
 Верховний суд США у по-
неділок, 4 грудня, у повному об-
сязі розблокував указ президен-
та Дональда Трампа про заборо-
ну на в’їзд на територію США гро-
мадянам шести мусульманських 
країн. Семеро суддів висловили-
ся за розблокування, двоє висло-

вилися проти. Таким чином, Вер-
ховний суд підтвердив висно-
вок федерального апеляційного 
суду в Сан-Франциско, який рані-
ше визнав, що уряд має право за-
боронити в’їзд громадянам Чаду, 
Ірану, Лівії, Сомалі, Сирії та Єме-
ну, якщо ті не мають родичів у 
США. Заборона також стосуєть-
ся жителів Північної Кореї та низ-
ки посадовців Венесуели. Рішення 
Верховного суду відразу визнали 
«тріумфом Трампа». 

Дуда виступив 
перед Національним 
зібранням
 Учора, в 150-ту річницю від 
дня народження маршалка Юзе-
фа Пілсудського, президент 
Польщі Анджей Дуда виступив 
із промовою перед Національним 
зібранням, обома палатами Сей-
му. Президент Польщі представив 

своє бачення урочистих заходів до 
100-річчя незалежності Польщі у 
2018 році. Президент запропону-
вав скликати Національне зібран-
ня у зв’язку з майбутнім відзна-
ченням незалежності Республіки 
Польща. Пілсудський — один iз 
батьків незалежності Польщі та 
«один iз найбільших героїв історії 
польської свободи». Під час своєї 
промови Анджей Дуда предста-
вив «певне бачення цих урочис-
тостей та їхнього значення для по-
ляків і польської держави». «Чим 
вони повинні бути, як ми повинні 
цю унікальну подію, цей унікаль-
ний ювілей використати», — до-
дав він. Уже відомо, що польсь-
кий уряд буде переформатований 
імовірно ще цього тижня. Прем’єр 
Беата Шидло піде у відставку, а її 
місце, за прогнозами, посяде те-
перішній міністр фінансів Тадеуш 
Моравецький. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У галереї Bethanien у Берліні з 30 листо-
пада діє експозиція «Музей мучеників», яку 
підготували двоє данських артистів. Минуло-
го року вона вже виставлялася в Данії. 
 Німецькі ЗМІ одразу визнали виставку 
«суперечливою». Відповідно до назви, на 
виставу представлені добре відомі всім з іс-
торії мученики, як то Сократ, Жанна Д’Арк, 
Мартін Лютер Кінг, святий отець Максиміліан 
Колбе, свята Аполонія з Александрії та інші 
особи, які поклали власне життя задля своїх 
гуманістичних переконань. Але поруч iз ними 
також фігурують терористи з «Ісламської де-
ржави», які здійснювали замахи в Нью-Йор-
ку та Парижі.
 Зокрема на виставці поруч зі святими фі-
гурують портрети Мухамеда Атти, який 11 ве-
ресня 2001 року скерував викрадений паса-
жирський літак на вежі-близнюки Світового 
торговельного центру в Нью-Йорку, міжна-
родного терориста Ісмаеля Омара Мустафи, 
терористична група якого 13 листопада 2015 
року розстріляла 90 осіб у паризькому клубі 
«Батаклан». Творці виставки виправдовують-
ся тим, що прагнули показати обличчя муче-

ництва у всіх його проявах та контекстах.
 В одній iз перших рецензій газета «Бер-
лінер Цайтунг» зазначила, що в цьому випад-
ку «артистична свобода» посунулась занад-
то далеко. «Скандальна і позбавлена смаку 
виставка фінансується з кишень платників 
податків», -— зауважує німецький інтернет-
сервіс JournalistenWatch. І дійсно, організато-
ром виставки є товариство «Нордвін», яке діє 
з 2006 року і фінансується з бюджетних кош-
тів Берліна. Також будинок, в якому міститься 
галерея Bethanien, належить місту.
 Проти такого способу демонстрування 

проявів мученицької посвяти життя запро-
тестувало посольство Франції у Берліні. У 
заяві дипредставництва йдеться: «Ми від-
дані такій цінності, як свобода артистичного 
виразу, однак протестуємо проти змішуван-
ня мучеництва з тероризмом». Товариство 
допомоги жертвам замахів, що діє в Пари-
жі, також заявляє, що підтримує артистич-
ну свободу, також як форму психотерапії піс-
ля травми, якою є терористичний замах, але 
така виставка — це провокація. Депутат пар-
ламенту Франції Ерік Сіотті був ще відверті-
шим і назвав таку виставку «ганьбою». ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У ході боротьби з ко-
лишніми союзниками 
у понеділок, 4 грудня, 
було вбито екс-прези-
дента Ємену Алі Абдул-
лу Салеха, повідомляє 
Бі-Бі-Сі. Підконтроль-
ні повстанцям-хуситам 
ЗМІ цитують посадов-
ців, які оголосили про 
«кінець кризи зі зрад-
ницьким ополченням та 
вбивство їхнього ліде-
ра». Джерела в партії Са-
леха також підтвердили 
його смерть, передає те-
леканал «Аль-Арабія».
 До минулого тиж-
ня прихильники Сале-
ха виступали на боці ху-
ситів у боротьбі з чинним 
президентом країни Абд-
Раббу Мансуром Хаді. 
Але давні політичні тер-
тя і суперечка за конт-
роль над головною ме-
четтю в столиці викли-
кали між хиткими союз-
никами сутички, у яких 
від середи загинули 125 
людей.
 У суботу Салех зап-
ропонував арабській ко-

аліції, яка підтримує 
президента Хаді, «пе-
регорнути сторінку», 
якщо припинять напа-
ди на Ємен та блокаду 
країни. Ця коаліція під 
проводом Саудівської 
Аравії втрутилася в гро-
мадянську війну в Ємені 
в березні 2015 року. Ко-
аліція та уряд пана Хаді 
привітали цю заяву. Але 
хусити звинуватили Са-
леха у «перевороті» про-
ти «альянсу, в який він 
ніколи не вірив».
 Громадянська вій-
на та втручання зов-
нішніх сил на чолі з 
Саудівською Аравією 
вщент виснажили краї-
ну. За даними Всесвіт-
ньої організації охоро-
ни здоров’я, від початку 
зовніш ньої інтервенції з 
2015 року в країні заги-

нули приблизно дев’ять 
тисяч осіб, здебільшого 
цивільних, а понад 50 
тисяч отримали пора-
нення. Через конфлікт 
і блокаду 20,7 мільйо-
на людей потребують 
гуманітарної допомоги. 

У таборах для внутріш-
ніх переселенців людям 
бракує їжі, води та ліків. 
Над країною нависла за-
гроза епідемій (холера 
вже поширюється) та 
найбільшого у світі го-
лоду. ■

Війна виснажила країну, але жодна зі сторін не поспішає
складати зброю.

❙
❙

ГАРЯЧА ТОЧКА

Пазл внутрішніх протиріч
У Ємені вбили екс-президента Салеха

■

ОТАКОЇ!

Святі і грішники в одній упаковці
Французів обурила суперечлива виставка в Берліні з прославлянням 
ісламських терористів

■

Убивць зарахували до мучеників. ❙



Алла КРИГАНОВА
Суми 

 Мій дід, Семашко Михайло 
Іларіонович, народився в Біло-
русії, в селищі Іванець Мінсь-
кого повіту. Дід любив свою 
батьківщину, добре знав біло-
руську мову, спілкувався з ро-
дичами і знайомими тільки 
рідною мовою. За спеціальніс-
тю дід був фінансистом, 6 років 
викладав в аграрному техні-
кумі в Смоловичах. На початку 
1928 р. його запросили в рай-
ком партії і запропонували по-
міняти мову викладання. Дід 
не погодився і сказав: «У тех-
нікумі навчаються тільки бі-
лоруси, і вони добре розуміють 
те, про що я їм розповідаю».
 У діда було шестеро дітей — 
троє хлопців і троє дівчат. Усі 
хлопці загинули на фронтах 
Другої світової війни, а дівчата 
повиходили заміж за українців 
і поселилися в Україні. Дідусь 
був дуже активною і небайду-
жою людиною. У 1921 р., коли 
голод панував в Україні, Кри-
му, Поволжі та Кавказі, всту-
пив в організацію, яка допома-
гала постраждалим виживати в 
ті страшні часи. Також очолю-
вав виїзну бригаду, яка потягом 
розвозила харчі в голодні райо-
ни. Особливо турбувала його 
доля дітей, тому він домігся, 
щоб у потязі виділили окремий 
вагон, у якому були б зібрані 
харчі спеціально для дітей. Піз-
ніше він пишався своєю експе-
дицією, казав: «Скільки людей, 
а особливо дітей, ми врятували 
від голодної смерті». 
 У 1930 р. дід із дружиною 
і молодшою донькою Оленою 
переїхав в Україну і поселився 
у місті Лубни на Полтавщині. 
У голодні 1932-й та 1933 роки 
він працював у Лубнах бухгал-
тером у залізничних майстер-
нях. У листопаді 1932-го нала-
штувався організовувати загін 
(як це було в 1921-му) для до-
помоги сільським людям. 
Мешканців міста теж прихо-
пив голод: робітники от-

римували 500 г хліба в день, а 
діти й утриманці — 300. У ба-
гатьох сім’ях були біля будин-
ків городи й сади — отже, в 
місті було легше. Катастрофа 
настала наприкінці листопа-
да. Мешканців села в міста не 
пускали чекісти. До родичів у 
село випускали тільки за наяв-
ності письмового дозволу. Дід 
зі співробітником пішов до сек-
ретаря райкому, щоб той дав 
дозвіл організувати загін на до-
помогу селянам. Той відповів 
йому: «Не лізь не в свою спра-
ву. У селах ми ведемо бороть-
бу з куркулями, які заховали 
хліб і відмовляються платити 
податки. На селі йде класова 
боротьба, а тому не лізь куди 
не слід». Дід домагався свого, 
аргументуючи, що в селах із 
голоду помирають діти. На що 
секретар відповів: «Діти кур-
кулів. А тому, якщо не хочеш 
сісти за ґрати, йди звідси, нія-
кої організації ти створювати 
не будеш — ми не дозволимо це 
зробити». Донька Олена довго 
вмовляла батька заспокоїти-
ся: «Ну організуєш загін, а де 
ти харчі візьмеш?» — «Держа-
ва має подбати про селян», — 
кричав той, і ще довго не міг 
заспокоїтися. Дід не був чле-
ном ВКП(б), але всі його діти, й 
улюблена донька Олена в тому 
числі, були комуністами. «Ця 
злочинна партія колись розва-
литься, народ сам розвалить 
її», — переконував він.
 Тітка Олена у листопаді 
1932 р. приїхала в Дніпропет-
ровськ до моєї мами, своєї сес-
три, щоб влаштуватися вихо-
вателькою в дитячий садочок. 
Саме в цей час мого батька, 
Осадченка Степана Григорови-

ча, відрядили в свинорозгосп 
«Ізвєстія» Білозірського райо-
ну (на Донеччині). У радгоспі 
він став заступником секрета-
ря партійної організації. Пої-
хала з нами і тітка Олена, яка 
стала працювати в господарс-
тві свинаркою. 
 Це був початок грудня 1932 
р. Голод наступав з усіх боків, 
до багатого радгоспу потяг-
нулися люди, щоб добути хоч 
щось із харчів. Вхід до радгос-
пу почали охороняти чекісти, 
які нікого на територію госпо-
дарства не впускали. Саме гос-
подарство розташовувалося на 
закруті річки Самара й було об-
городжене високим парканом з 
усіх боків, а між свинарнею і бе-
регом річки був вузький прохід. 
Голодні люди з дітьми на руках 
приходили до цього проходу, 

щоб випросити хоча б корму 
для свиней. Тітка Олена при-
носила до цього місця у відрах 
варену картоплю, якою годува-
ли худобу, а також шматочки 
гарбузів. Свиням ще давали пе-
регнане молоко, то тітка нали-
вала його в аптечні пляшечки 
і роздавала голодним людям, 
у яких були діти. Залучала до 
цієї роботи й мене.
 Дізнавшись про цей прохід, 
чекісти перекопали його. Тоді 
закоханий в Олену парубок Ми-
кола приніс дошки і перекрив 
рівчак, щоб і далі допомагати 
людям. Так продовжувалося 
до січня 1933 р., а вже 8 січня 
парторг викликав мого батька 
і заявив: «Якщо твоя родич-
ка буде дер жавними харчами 
підгодовувати контру, ти ви-
летиш із сім’єю з радгоспу». 

Батько попередив Олену — 
якщо вона не припинить носи-
ти голод ним людям продукти, 
то вже їхня сім’я буде потер-
пати від голоду, коли їх ви-
женуть із радгоспу. Тітка змі-
нила тактику, але не зрадила 
своїм принципам: вона почала 
носити харчі о 6-й ранку, коли 
ще все начальство спало.
 Наприкінці квітня, коли 
рано світало, чекісти застука-
ли нас із тіткою. А вже в травні 
нашу сім’ю виселили з радгос-
пу, відрядили аж у Західний 
Казахстан, в місто Уральськ. 
Там голоду не було...
 У голодний 1947-й тіт-
ка Олена працювала завіду-
вачкою дитячими яслами в 
місті Ромни Сумської облас-
ті. Голодні жінки приносили 
в ясла своїх дітей. Були й такі, 
що приносили грудничків. Ці 
діти були голодні, бо в матерів 
від голоду зникало молоко. 
Тітка Олена подавала списки 
малюків на одержання хар-
чів і приписувала туди голод-
них матерів, яких щоранку 
підгодовувала в яслах. Хтось 
доніс на неї. Був суд. На суд 
прийшли матері, яких підго-
довувала тітка, і виступили 
на її захист. Вирок був такий: 
звільнити Олену Семашко від 
завідування яслами і перевес-
ти на посаду виховательки. По 
партійній лінії винесли дога-
ну без занесення до облікової 
картки. Дід, який на той час 
також проживав у Ромнах, 
так прокоментував цю подію: 
«Ця партія, до якої ти нале-
жиш, спроможна скоювати 
страшні злочини. Але наста-
не час і для комуністів». Про-
рочі слова... ■

ПОЛІТПАРНАС

Трудівникам 
села
О. ТКАЧЕНКО
 Городище, Черкаська область

17 листопада Україна святкувала 
День працівника сільського госпо-
дарства. Хоч і з запізненням, але 
хочу привітати цих невтомних тру-
дарів із їхнім професійним святом.

Батьки, їхні діти й онуки —
Селянська родина уся —
До ниви в любові прикуті,
Як матір їм — рідна земля.
 Вона все віддячує щиро —
 В жнива колосяться хліба,
 Під осінь все поле озимих,
 Мов килим зелений вкрива.
Їх трави чекають весною,
В покосах, під сонцем, щодня,
Й дарують у ясла зимою
Пахучого сіна сповна.
 У ясну погоду й негоду
 Чекають їх ферми й поля,
 Щоб ріки молочні щороку
 Й нам — повні засіки зерна.
Ми славимо нині людину,
Що зранку й до смерку в полях,
У праці селянську родину
І руки святі в мозолях. ■

■

Анатолій ЛЮДВИНСЬКИЙ
Полтава

 Критика несподіваного опонента в со-
цмережі генерувала необхідність висло-
вити власну думку з приводу однієї пси-
хологічно-світоглядної проблеми, яка 
домінує в політиці, відлунює в суспіль-
стві і перекочувала в соцмережі...
 Як молитву, політики час від часу за-
кликають: українці повинні вичавити з 
себе раба/совка/ватника/хуторянина/
шароварника/хатоскрайника тощо. Усі 
ці побажання/вимоги справедливі, але 
вони орієнтовані на результат, ігнору-
ючи процес, а без процесу не може бути 
результату.
 Щоб українці забули віру пращурів, 
їх силоміць загнали в Дніпро, спалили 
дохристиянську літературу, знищили 
священиків/волхвів, зруйнували капи-
ща/храми.
 Щоб українці «забули» свою мову, 
її кілька разів забороняли на держав-

ному/імперському рівні, витіснили з 
публічної сфери, з підприємств, учбо-
вих закладів тощо, створивши російсь-
ке мовне середовище і не пустивши пов-
ною мірою в «незалежну» Україну... А 
ви хочете, щоб папуга, що живе у фран-
цузькій родині, заговорив на івриті?
 Окремо я не погоджуюся з любителя-
ми покепкувати з т. зв. хатоскрайності. 
Вам заперечую не я, а авторитетний сві-
док — автор автобіографічного роману 
«Холодний Яр» Юрій Горліс-Горський: 
повстанці-селяни починали нудьгувати 
за своїми стріхами, коли довгий час не 
було «роботи» — бойових дій. Відомо та-
кож, що в часи набігів кочівників орач 
тримав при собі зброю. На відсіч агре-
сору після Революції гідності злетіли-
ся орли-соколи, відірвавшись від влас-
них проблем... В українців немає касти 
воїнів, бо вони — нація воїнів-трударів! 
Тож ваша категоричність — то не пат-
ріотизм, а україноскептицизм, що ме-
жує з українофобією...

 Формат соцмереж спростив дис-
кусію до рівня лайків (мені більше до 
вподоби український переклад — гав-
ків): глянув — подобається, лайкнув. 
Не подобається — лайкнув іншим то-
ном. Це — рівень інстинктів, і на ньо-
му немає відповіді на запитання, звідки 
з’явилися в наш час раби, совки, ватни-
ки, хуторяни тощо. Але на це запитан-
ня відповів іще в 60-ті роки ХХ століт-
тя англійський вчений Оскар Льюїс, 
увівши термін «культура бідності»: 
тривале проживання в бідності вироб-
ляє особливий спосіб життя, зокрема 
нездатність щось зробити, аби вийти 
з цього становища, і цей спосіб життя 
передається у спадок (тому, мабуть, ук-
раїнці на виборах наступають на старі 
граблі).
 Останнє зрозуміло з огляду на поши-
реність культури бідності, що охопила 
все суспільство. І тому ваш заклик до 
кожного — непродуктивний, тому що 
не можуть окремі особи самохіть разом 
й одночасно змінити вектор руху. Пот-
рібен авторитетний провідник, який 
зумів би розвернути суспільство. Роль 
лідерів в історії ніхто не спростував до-
стеменно. Інший відомий мудрець ска-
зав: «Той, хто володіє сучасним, — 
володіє минулим; а той, хто володіє 
минулим, — володіє майбутнім». У со-
цмережах досягти втілення цієї тріади 
в життя неможливо! Тож спускайтеся 
на грішну землю й організовуйте отой 
прес, що вичавить з українців меншо-
вартісні звички. Або, як кажуть у на-
роді, не вчіть учених їсти хліб пече-
ний... ■

Дід, Семашко Михайло Іларіонович, із дружиною та доньками 
(Олена — у центрі).
Фото з сімейного архіву.❙

ВІДЛУННЯ ТРАГЕДІЇ

За Уралом голоду не було...
 Маленька історія великої біди

■

ГЛАС НАРОДУ

Не вчіть учених 
їсти хліб печений,
або Забалакування проблеми

■
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Людмила ЧЕРВАТЮК, 
куратор проекту «Артвізитівка 
України»

 Згідно з постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 29 лис-
топада 2010 року до малих міст 
належать ті населені пункти, 
де проживає не більше 50 тисяч 
осіб, а це приблизно 75% від за-
гальної кількості міст України — 
366 міст. «Місто таке невеличке, 
провінційне, але таке затишне» 
— можна почути про такі міста 
та містечка, де людям подобаєть-
ся жити, де їм комфортно, де зна-
ють майже всіх сусідів і їх радощі 
та неприємності, де можна розра-
ховувати на підтримку у важку 
хвилину і допомогу. Зелені зони 
та місця, пов’язані з особливос-
тями стилю життя в малих міс-
тах, а також переваги прожи-
вання та недоліки малих міст — 
це теми окремих досліджень, а 
ми зараз змогли подивитись на 
роботи митців, які, мандруючи 
малими містами України, мали 
можливість свої бачення і відчут-
тя від знайомства з їх знаковими 
місцями, пам’ятками історії та 
культури перекласти на полотно 
та папір. 
 Нещодавно в Державній нау-
ковій архітектурно-будівельній 
бібліотеці імені В. Г. Заболотно-
го відбувся форум «Малі міста 
України». Основне його завдан-
ня — привернення уваги громад-
ськості до вивчення історії малих 
міст, їх культури, архітектурних 
пам’яток, збереження культур-
ного надбання держави, розвит-
ку регіонального краєзнавства, 
туризму — виконано. Завдяки 
цьому проекту я особисто і всі 
художники — учасники проекту 
«Артвізитівка України» знають 
вже майже все про територіаль-
ний устрій України, наприклад, 
що міста Мукачево, Коломия та 
Калуш — не є малими містами 
України. А ви це знали?

 Форум завершив проект «Іс-
торія малих міст України», роз-
початий у 2008 році під егідою 
Міністерства регіонального роз-
витку, будівництва та житлово-
комунального господарства Ук-
раїни. За час реалізації проекту 
бібліотекою було проведено 25 
заходів у форматі бібліотечного 
клубу «Національні святині». На 
заходах досліджено і представле-
но по одному місту з 24 областей 
України та Автономної Республі-
ки Крим. 
 Проведені заходи в рамках 
соціально-бібліотечного проек-
ту «Історія малих міст України» 
продемонстрували різний рівень 
розвитку малих міст, що, в пер-
шу чергу, залежить від діяль-
ності місцевої влади, впровад-
ження самоврядування, пат-
ріотичності місцевих жителів і 
вихідців із цих міст, бажання по-
пуляризувати свою малу батьків-
щину. 
 Відбулись презентаційні за-
ходи «Лабораторія автентичного 
співу Східного Поділля» та «Ху-
дожники подорожують малими 
містами України», які, розкри-
ваючи творчий потенціал сучас-
них українських митців, що по-
пуляризують неповторний на-
ціональний колорит малих міст, 
завершили цей захід. Вражень та 
позитиву всі присутні учасники 
та гості отримали на багато років 
уперед...
 Митці, самі того не помічаю-
чи, можуть виступити двигуна-
ми (агентами) культурних змін 

у тих містечках, де вони бува-
ють на пленерах або проїздом... 
Так, художниця Лариса Пухано-
ва розповіла, як гарно їх зустрі-
чають мешканці малих міст, за-
прошують до себе, розповідають 
різні історії про місто, які допо-
магають митцям у подальшому 
створити шедеври, бо вони пе-
реймаються цими розповідями 
і спогадами старожилів. До ху-
дожниці Тетяни Грицай одразу 
ж підійшла молодь — майбут-
ні мистествознавці сказали, що 
проживають у Бучі, але не мо-
жуть згадати, де саме в місті роз-
ташований об’єкт, на який звер-
нула увагу митець. Оголосили 
квест із пошуку цього об’єкта. 
Тетяна Фоміна розповіла про 
свої враження від маленьких 
міст, які зображені на її карти-
нах, і вирішила зробити колек-
цію власних робіт із кожної по-
дорожі, бо фотографії не можна 
навіть порівняти з емоційними 
картинами...
 На виставці «Художники по-
дорожують малими містами Ук-
раїни» були представлені тво-
ри українських майстрів із різ-
них регіонів нашої країни. Тут 
і Закарпаття — Хуст і Тячів, і 
Поділля — Немирів і Тульчин, 
а також Дубно, Корсунь-Шев-
ченківський, Генічеськ, Буча... 
Кожна робота — це освідчення в 
коханні до того міста, яке відві-
дали митці. Художник сам ви-
бирає ракурс, вихоплює найці-
кавіші моменти і пропонує кож-
ному звірити зі своїм баченням, 

побачити щось знайоме для себе 
й оцінити роботу митця. Приро-
да, пам’ятки історії та архітек-
тури, а також культові споруди 
— унікальні джерела натхнен-
ня, вивчення, споглядання (і для 
художника, і для тих, хто дале-
кий від мистецтва). Саме вони і 
виховують почуття прекрасного, 
не залишають байдужим нікого, 
саме вони і формують патріотів 
своєї землі.
 Художники — особлива «кас-
та», яка доповнює реальність 
багатим уявленням. Вони «по-
своєму» бачать і сприймають 
навколишнє життя. Все пере-
жите художником із приводу 
натури, яку він вивчає, неодмін-
но відобразиться у його творін-
ні, яке, в свою чергу, впливати-
ме на почуття глядача на рів-
ні емоцій. Цінність будь-якого 
мистецького твору — в енерге-
тиці та впливі на людину, в емо-
ціях, які він викликає.
 Як писав відомий живопи-
сець Б. В. Іогансон, художник 
«...вводить нас у світ якихось 
нових образів, яких раніше ми 

не бачили, або, навпаки, у світ 
явищ, буцімто нам і знайомих, 
але він змушує нас побачити їх 
інакше, зовсім з іншої точки 
зору». І ми вдячні митцям за 
це.
 До речі, ХХІ століття та нове 
тисячоліття заявлені як творчі. 
Тобто кожна людина — Співтво-
рець у цьому Всесвіті. Тож вар-
то поспішити скористатись на-
даними можливостями. Тому і 
хочеться побажати всім твор-
чої наснаги, гарних друзів, під-
тримки ідей та пошуку і роз-
криття в собі Художника, щоб 
творчими проектами змінюва-
ти світ на краще.
 Бажати треба багато і часто, 
тоді бажання будуть здійснюва-
тися — саме так рекомендують 
у маленьких містах і містечках 
Закарпаття. Тож митцям хо-
четься побажати і в подальшому 
мати можливість подорожувати 
Україною, а меценатам та небай-
дужим людям створювати умо-
ви для відтворення на полотні 
та папері міських пейзажів ма-
леньких міст та містечок. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 У Харківській школі №105 
відкрилася перша в місті Ресур-
сна кімната, де учні з особли-
вими освітніми потребами змо-
жуть освоювати навчальний ма-
теріал за індивідуальною про-
грамою. Займатимуться з ними 
корекційні педагоги, які допо-
можуть підопічним адаптува-
тися в середовищі своїх ровес-
ників. Наразі такого роду пос-
луг в Україні потребують 50 ти-
сяч дітей, але більшість із них 
не можуть відвідувати звичай-
ні школи, оскільки ті не при-
стосовані до роботи з особливи-
ми школярами. Як повідомила 
перша леді Марина Порошенко, 
що приїздила на презентацію ос-
вітньої новинки, до кінця року 
в Україні відкриється ще деся-
ток таких кімнат, а Харківська 
область у 2018 році планує запо-
чаткувати аналогічні програми 
у 15 навчальних закладах. 
 Ресурсна кімната була від-
крита в рамках форуму «Вчимо-
ся жити разом», присвяченого 
темі інклюзивного навчання. У 
дискусіях узяли участь столич-
ні та місцеві чиновники, оскіль-
ки цією проблемою в Україні по-
чали займатися недавно і навіть 

галузеві міністерства потребу-
ють широкого суспільного дис-
путу. «В Україні інклюзивності 
не існувало взагалі, — повідоми-
ла в. о. міністра охорони здоров’я 
Уляна Супрун. — Із першого січ-
ня наступного року ми в себе в 
міністерстві запроваджуємо нор-
му, щоб люди з особливими пот-
ребами оцінювалися за міжна-
родним класифікатором. Тоді 
ми зможемо їм допомогти стати 

повноцінними членами суспіль-
ства, щоб вони самі змогли себе 
обслужити вдома і влаштуватися 
на роботу в залежності від своїх 
особливостей. Є ще одна пробле-
ма — вчителі не приходять до лі-
карень до особливих дітей, і ми 
хочемо змінити цю практику». 
 Сьогодні в Україні соціалі-
зацією учнів з особливими пот-
ребами займаються, в основно-
му, їхні батьки, об’єднуючись у 

групи. «У Харкові є родини, які 
виховують «сонячних дітей», — 
каже заступник міського голови 
Світлана Горбунова-Рубан. — 
Вони беруть участь у всіх дитя-
чих заходах, показують малюн-
ки, влаштовують концерти, де-
монстрації мод». Утім одного 
лише ентузіазму батьків замало. 
Учасники форуму дійшли вис-
новку, що потрібно створювати 
не єдину програму облаштуван-

ня зручного для інвалідів життє-
вого простору, а в усі державні 
акти соціального спрямування 
включати пункт про інклюзив-
ність. Лише так можна комп-
лексно вирішити проблеми сус-
пільної адаптації людей з особ-
ливими потребами. 
 Поки що ж батьки особливих 
дітей залишаються один на один 
зі своїми проблемами. Мама 
11-рiч ної Олександри Альбіна 
Гребенюк iз Бахмута, напри-
клад, розповіла про біди, які до-
велося пережити у процесі вла-
штування дівчинки до звичай-
ної школи. Їй всюди однозначно 
натякнули, що з діагнозом ДЦП 
Саша зможе навчатися лише у 
спеціальному інтернаті. «Адап-
тація, соціалізація, розвиток 
інклюзивної освіти... Скрізь 
про це так жваво говорять, а на 
ділі — глуха стіна. Нікому нічо-
го не потрібно, — сказала пані 
Альбіна. — У школі я зіткнула-
ся з дивовижною байдужістю. 
Впродовж кількох років дове-
лося чути одну і ту саму фразу: 
«Сидіть удома!». 
 Цій матері вдалося неможли-
ве — її донька вчиться у четвер-
тому класі звичайної школи. На 
форумі говорили про те, що та-
кий шанс повинна мати кожна 
дитина. ■

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

Звичайна школа для особливих дітей
Перший національний форум «Вчимося жити разом», присвячений мультидисциплінарному підходу в роботі 
з дітьми, які мають особливі освітні потреби, відбувся на Слобожанщині

■

ФОРУМ

Такі великі ці малі
До проблем провінційних міст увагу 
привертають художники

■

Маєток Штамма в Бучі очима художниці Катерини Рудакової.❙
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 «Кіборги»  стали  одним iз пере-
можців 8-го конкурсного відбору 
Держ кіно. Виробництвом займала-
ся кінокомпанія «Ідас-філм». Загаль-
ний бюджет фільму — близько 48 млн. 
грн., половину з них надало Держкі-
но. Офіційна прем’єра кінокарти-
ни  запланована на 6 грудня — День 
 Збройних сил України.
 Зйомки драми-бойовика відбу-
валися взимку-навесні  цього року. 
Близько 40% епізодів стрічки відз-
няли на Чернігівщині. Батальні сце-
ни танкових боїв поставили на полі-
гоні у Гончарівському. Головну деко-
рацію, сам Донецький термінал, до-
велося двічі будувати і руйнувати для 
зйомок під Києвом і Черніговом. Про-
тотипи го ловних героїв фільму зніма-
лися у невеличких епізодах і постійно 
були поруч з акторами на знімально-
му майданчику. Підказували, корегу-
вали, щоб показати правдиву історію  
про оборонців термінала.
 Герої стрічки — прості солдати, з 
різних родів військ, у зруйнованих де-
кораціях, з дорогою замінованою ма-
шиною, в різних одностроях. У кожно-
го оборонця аеропорту — своя історія, 

характер і погляди на життя; власні 
мотиви любити Україну і йти її оборо-
няти. Ролі у фільмі виконали: Макар 
Тихомиров, Андрій Ісаєнко, Віктор 
Жданов, Олександр Піскунов, Роман 
Ясинський, В’ячеслав Довженко, Кос-
тянтин Темляк, Роман Семисал, інші.
 Про свою роль комбата Роман Семи-
сал, який у реальності рік прослужив у 
Луганській області, розповідає: «Зйом-
ки тривали  лише вісім чи дев’ять  днів. 
Не більше. Я мав при клади команди-
рів, бо служив спочатку у 2-му ба-
тальйоні 24-ї бригади. У нас був хоро-
ший комбат Сергій Дяченко. Для ролі 
частково взяв щось від нього, частко-
во — від тих офіцерів, з якими спілку-
вався. Слідкував, як вони розмовля-
ють, як ставляться до підлеглих, до ко-
мандування. Щось і переніс у кіно, але 
якоїсь певної людини я не грав».
 Роман Семисал каже: «Я на про-
би приїхав у формі, «броніку» та кас-
ці, які мені купувала дружина з бра-
том,  споряджаючи мене на передову. 
Ахтем здивувався, коли мене побачив: 
«Ти одразу отак, у повній екіпіровці?» 
— «Ну, так, — відповів. — Інакше не 
відчуєш». Тільки носячи на собі 12-кі-

лограмовий «бронік», коли ноги взуті 
у берці, все повертається на рівень так-
тильних відчуттів. Це занурює тебе у ті 
обставини. Але на зйомках нам поміня-
ли форму. Бо в мене була пікселька — 
нам її видали наприкінці 2014 року. А 
в кіно ми граємо ще в дубці».
 Згадаємо, Міжнародний аеропорт 
«Донецьк» імені Сергія Прокоф’єва —  
на північному заході міста Донецьк. 
Названий на честь композитора  Сергія 
Прокоф’єва, який народився в Донець-
кій області. Призупинив обслуговуван-
ня рейсів 26 травня 2014 року, після 
захоплення бойовиками терористичної 
організації «Донецька народна респуб-
ліка» і остаточно оголошений закри-
тим 3 червня 2014 року. Фактично, він 
закритий ще 26 травня 2014 року після 
обстрілів російськими бойовиками. Бої 
велися без зупинки все літо та до кінця 
2014-го і, незважаючи на спроби вста-
новлення перемир’я, продовжилися у 
січні 2015-го. Аеропорт повністю  зруй-
нували  22 січня 2015 року  російські 
війська та «сєпари», терористичні уг-
руповання. У переддень 21 січня 2015 
року українські сили визнали втрату 
контролю над аеропортом та змушені 
були відступити.
 Фільм «Кіборги» розповідає історію  
двотижневого бойового чергування там 
у вересні 2014 року. Добровольча гру-
па військових уперше приїжджає до 
Донецького аеропорту імені Сергія 
Прокоф’єва. Стратегічно важливий 
об’єкт на цей момент уже чотири міся-
ці захищають українці в умовах пос-
тійної війни. В одній команді захисни-
ків —  «Мажор» (Макар Тихомиров) — 
музикант, син впливових небідних лю-
дей, що втік на війну. Ще «Серпень», 
«Гід», «Субота», «Марс» та «Старий». 
Історії усіх частково списані з  реаль-
них  оборонців аеропорту.
 До речі, консультантом стрічки став  
один iз військових, які брали участь 
у захисті Донецького аеропорту від 
російсько-сепаратистських сил, — Ки-
рило Недря з позивним «Доцент». Він, 
викладач Дніпровського університету 
внутрішніх справ, отримав контузію в 
терміналі аеропорту незадовго до того, 
як його залишив.
 Команда фільму обіцяє, що з кож-
ного купленого квитка на фільм «Кі-
борги» 5 гривень буде перераховано 
у фонд «Повернись живим» на допо-
могу сім’ям загиблих кіборгів. Роз-
ширену версію стрічки уже наступно-
го року обіцяють показати на телека-
налі «1+1».
 «Група розвідки доповіла: «По нас 
«Буратіно» має працювати. Якщо ви 
вирішите піти, я вас зрозумію», — 
двічі звучить у  «Кіборгах».  Двічі за-
лишилися всі. «Хлопці, ви — не люди, 
ви — кіборги!» ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Дівчата з Черкащи-
ни, котрі співають у дуеті 
«Диво»,  достойно висту-
пили в ефірі четвертого 
сезону вокального шоу 
«Голос. Діти»  на телека-
налі «1+1». Учасниці цьо-
го  дуету, Марія Бойко та 
Еліна Погоріла, навча-
ються у Смілянському 
НВК «Ліцей — загально-
освітня школа І-ІІІ ступе-
нів «Лідер». А керівник 
дівчат — Ольга Михаль-
чeнко,  учитeлька музич-
ного мистeцтва, одна з 
пeрeможців Всеукраїнсь-
кого конкурсу «Вчитeль 
року —  2013», яка зайня-
ла тоді друге місцe. На во-
кальному шоу дівчата за-
співали неймовірно гарну 
та душевну пісню «Куди 
впадати?», здивувавши та 
вразивши глядачів своїми 
голосами. 
 Жоден із журі теле-
конкурсу на сліпому про-
слуховуванні не натиснув 
кнопку і не повернувся. 
Правда, потім виправдо-

вувалися і говорили учас-
ницям дуету багато хоро-
ших слів.  І виглядало все 
те, м’яко кажучи, нещи-
ро та непереконливо.  Тож 
недарма у соціальних ме-
режах це викликало дис-
кусії та суперечки. І хоча 
дехто назвав пісню «нуд-
ною», більшість українців 
іншої думки, вони неабияк 
обурюються, що судді про-
ігнорували такий сильний 
виступ. Категоричні при-
хильники «Дива»:  «на 
українське ніхто не обер-
тається», «вони не повер-
нулись, тому що не зна-
ли, що далі робити. Для 
них такий стиль недосяж-

ний. Якщо вони не змогли 
розрізнити, скільки вико-
навців у них за спиною, що 
тут скажеш...», «вони двоє 
краще заспівали, ніж тих 
четверо суддів, які просто 
не знають, що з такими го-
лосами робити».
 Про те, що пісня спо-
добалася багатьом україн-
цям, свідчить кількість 
переглядів відео  виступу  
«Дива» в YouTube, який 
подивилися  вже майже 
132 тисячі глядачів. Серед 
шанувальників Марії Бой-
ко та Еліни Погорілої  чи-
мало й жителів черкась-
кого міста Сміла,  які шко-
дують, що судді не оціни-

ли виступ юних землячок. 
Земляки вважають учас-
ниць дуету талановитими, 
а їх виступ — чудовим, 
вартим найкращої оцін-
ки. «Нехай наше смілянсь-
ке  «Диво» дивує  глядачів 
і підкорює ще не одну сце-
ну, прославляючи нашу 
Смілу», — бажає вокаліс-

там  Лариса Козакова. 
 Пишаються своїми 
ученицями і в «Лідері». 
Тут переконані, що їхні 
виконавиці — найкращі.
 Як розповідає «Ук-
раїні молодій» керівник 
«Дива» Ольга Михальчeн-
ко, ансамбль  існує з 2003 
року, має бeзліч пeрe-

мог міського, обласного, 
всeукраїнського і між-
народного рівнів.  Зараз 
у ньому співають п’ять 
дев’ятикласниць.
 «Цю пісню виконує вже 
не одне покоління моїх уч-
нів, і нарешті нас почули. 
Дівчата співають і в ан-
самблі, і дуeтами, і тріо, і 
соло. В минулому році от-
римали прeмію міського 
голови, а нeщодавно пода-
ли докумeнти на премію 
голови Черкаської  ОДА», 
— говорить Ольга Петрів-
на. І зізнається, що участь 
у телевізійному шоу — це 
неоціненний досвід і для 
дітей, і для неї, та бажає 
своїм підопічним досягти 
в майбутньому найвищих 
вершин.
  До речі,  днями дівча-
та вокального ансамблю 
«Диво», вже у повному 
складі,  підкорили нову 
сцeну,  цього разу їх щи-
рими оплесками вітали в 
колонній залі Київської 
міської адміністрації на 
ІІІ Міжнародному кон-
курсі  «Перлинa Fest». ■

ПРОСТО ШОУ

Куди вдатися?
Дівчачий вокальний дует «Диво» 
з Черкащини не вписався у 
телеформат з українською піснею

■

Марія Бойко та Еліна Погоріла.❙

Наталія Ворожбит: 
Боролася зі страхом писати
Сценарист  
«Кіборгів» — 
Наталія Ворожбит.  
Вона коротко 
розповіла «УМ» про 
роботу над воєнною 
кінодрамою.

 ■ Наталю, яка част-
ка у «Кіборгах» реальних 
подій, яка — художнього вимислу? 
 — Складно в процентному співвідношен-
ні вирахувати. Сюжет, який тримає цю іс-
торію вкупі, в основному вигаданий. Але час-
тини, елементи сюжету, з яких складається 
історія, є реальними, мені їх розповіли за-
хисники аеропорту.  Персонажі також скла-
даються з реальних прототипів, за кожним 
героєм стоїть одна, дві або три реальні лю-
дини, та не все, що трапилося з ними в кіно, 
трапилось iз ними в житті, на щастя.  Але го-
ловна невигадана подія — це бої за Донець-
кий аеропорт.  
 ■ Як довго працювали над сценарієм, яку 
максимальну кількість варіантів сцен пере-
писували і чому?
 — Над сценарієм працювала менше року. 
Написала десь за півтора місяця, але решту 
часу збирала матеріал і боролася зі страхом 
писати.  Переписувала зовсім не багато. Ах-
тема задовольнив перший варіант сценарію, 
щось змінювалось вже на знімальному май-
данчику. 
 ■ Чому спочатку було шестеро головних 
героїв, а в результаті вийшло п’ятеро? 
 — Завдяки цьому питанню я їх порахува-
ла. За моїми підрахунками, їх шість як було, 
так і залишилось. Можливо, шестеро не по-
міщались на постері. А можливо, шостий не 
брав до рук зброї, він медик, тому його хтось 
не рахує. Не знаю. Але їх точно шість.  
 Я знаю, що відсотків на 40 історію скоро-
чено, багато чого не ввійшло, але обов’язково 
ввійде в телевізійну версію. 
 ■ Чи писали, принаймні частково, ролі 
під акторів? (Наприклад, Романа Ясиновсь-
кого ви знали за проектом «Class Act: Схід-
Захід»).
 — Не під акторів я писала ролі, а відштов-
хуючись від реальних персонажів, до яких 
відчувала постійну емпатію. До акторів я та-
кої емпатії не відчуваю, це тільки б зашкоди-
ло.
 ■ Чи є у вас улюблений літературний чи 
кінотвір про війну, воєнні дії?
 — Я не люблю твори про війну. Але чи-
тала в достатній кількості твори письменни-
ків, якi воювали, — Бикова, Васільєва, ін-
ших. Також перед і під час написання ди-
вилася фільми про війну, щоб зануритись у 
тему.  Добровільно дивлюсь тільки фільми 
Олексія Германа про війну. ■

БЛІЦ-ІНТЕРВ’Ю■ПРЕМ’ЄРА

Боронити і жити
Захисники Донецького аеропорту у фільмі «Кіборги»

■

Оборонець Донецького аеропорту. Кадр із фільму.❙

Валентина САМЧЕНКО

Маріупольці першими побачили воєнну драму про оборону Донецького аеро-
порту  «Кіборги», яка у загальноукраїнський прокат вийде 7 грудня. Допрем’єрні 
покази стрічки про народження нових героїв, як підкреслює режисер Ахтем 
Сеїтаблаєв, уже пройшли у Запоріжжі, Дніпрі, Львові, Тернополі, Івано-Фран-
ківську, Чернігові, Києві. «Якби таке кіно вийшло раніше, ми не віддали б жод-
ного сантиметра нашої землі. Цей фільм набагато сильніший за всі «гради» та 
 зброю», — вважає  полковник Всеволод Стеблюк (позивний «Айболіт»).
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УКРАЇНА МОЛОДА

  На обкладинці — прокрес-
лені літерами чорно-білі річ-
ні кола дерева. А коли розгор-
нути книжку, стає ясно, що ідея 
цих кіл охоплює ціле видання. 
Своєрідним їхнім звуженням по-
стає сама композиція, розташу-

вання віршів, поєднання розділів 
із оберненою нумерацією — від 
нескінченності, потім двадцять 
четвертого розділу й до нуля (при 
цьому потрібно зазначити, що ну-
мерація самих віршів рухається в 
зустрічному напрямку). Не кажу-

чи вже й про насиченість текстів 
образами дерев, їхнього зрубан-
ня тощо.
 Віршам Дарини Гладун при-
таманна формалістична концеп-
туальність, продумана й бага-
тозначна структурна побудова. 
Що можна пов’язати з традиція-
ми на стику високого модерніз-
му й авангарду (хоча про стиліза-
цію, як таку, чи про безпосередню 
маніфестовану спадкоємність тут 
навряд чи йдеться). Вагому роль 
у віршах «Рубати дерево» грає 
ритм, специфічна музичність. Так 
само нескладно зауважити від-
даність поетки архетипічним обра-
зам, символічним шарам значень. 

У збірці є багато 
наскрізних мо-
тивів, активно 
й акцентова-
но присутніх 
у світових 
міфологіях і 
релігіях — як-от шкіра, змія, сер-
це, земля, хрест, могила, певні 
звірі тощо. Це створює додаткові 
можливості для трактування тек-
стів Дарини Гладун. І охочим тут 
багато чим допоможе концепту-
альна післямова літературознав-
ця, професора Юрія Коваліва (він, 
власне, розглядає «Рубати дере-
во» великою мірою саме через 
українську архаїку, хоч тут цілком 

можливі й інші пер-
спективи — пишу 

це впевнено, як лю-
дина, котрій випад-

ково довелося впер-
ше читати цю книжку 

паралельно з наре-
шті перекладеним ук-

раїнською «Трактатом 
з історії релігій» Мір-

чі Еліаде).
 Віддає поетка належну 

данину і більш «чистій», 
«естетській» метафори-

ці — «ти приходиш снігом / крізь 
діряву стелю консерваторії / і так 
я знаю / що вже давно повесні-
ло». А також і традиції «оповід-
них», сюжетних верлібрів. Серед 
останніх очікувано зустрінемо й 
родинні історії, і тексти зі «сно-
видними» фабулами.
 Стиль Дарини Гладун більш 
ніж упізнаваний і надзвичайно 

цілісний, самодостатній. Аж на-
віть провокує запитання: що ж 
далі? Та залишмо його на від-
куп самій авторці та її наступній 
книжці. Повертаючись до густо-
ти й гомогенності стилю, треба 
відзначити, при цьому він спи-
рається на досить широкий ар-
сенал засобів, прийомів та ідей. 
Так поряд із майже герметичною 
цілістю забезпечується масштаб і 
«повітря». А при цьому ще й від-
чутний рівень патетики, що його 
можна вважати як ознакою етапу 
творчості поетки, так і характе-
ристичною рисою української по-
езії десятих років назагал. В літе-
ратурній історії цих років «Рубати 
дерево» гарантовано посяде своє 
самобутнє місце.

Костянтин РОДИК

«Есей» — модне слово. Мода ж, 
як знати, — ефективний маску-
вальний засіб. Але навіщо він 
Артемові Чеху? Чому на титулі 
його книжки «Точка нуль» (Х.: 
Віват, 2017), котра за стандарт-
ною світовою номенклатурою є 
типовим «коротким романом», 
написано «збірка есеїв»? 

  Підкреслити, що автор вою-
вав на російському фронті? Але 
ж, судячи з тексту, А.Чех да-
лекий від самопіару. Та й при-
зов на службу розглядає суто 
по-конституційному — як по-
чесний обов’язок (без жодного, 
до речі, пафосу з цього приво-
ду). Жанрова підміна є, радше, 
видавничим викрутом, вічною 
гонитвою виробника за покуп-
цем. Що ниньки у споживаць-
кому тренді, «нонфікшн»? Він 
тепер — наше все? «Очевидця» 
продати легше, ніж «письмен-
ника»? Танцюють всі!
  У цієї музики — партитура 
гімно-регістру: мовляв, «прав-
да» дорівнює свідченню (ну, ще 
хіба історик здатен наблизи-
тися до тої «правди»). Воно-то 
так: «історична правда» — це 
скоріше Кіпіані, аніж Кокотю-
ха. Але, за великим рахунком, 
то не так питання фаху, як спе-
цифікації таланту. Не факт, що 
кожен артилерійський офіцер 
спроможний прошити матри-
цю людської свідомості форму-
лою розуміння війни. Але якщо 
його звуть Лєв Толстой... 
  «Севастопольські оповідан-
ня» мають ту саму структуру, 
що і «Точка нуль». І там, і тут 
автори стилізувалися під най-
більш запитані сучасниками 
форми. Класик — під популяр-
ний тоді соціальний репортаж; 
наш ровесник відформатував 
книжку під фейсбук-рефлек-
сії. Обидва зробили це вправ-
но. Тож, не дивно, що на почат-
куючого літератора Толстого 
якийсь час дивилися, як на пер-
спективного нарисовця. І про 
книжку Чеха стали писати так 
само нетверезо: «Це чистий 
нонфікшн» (Владислав Івчен-
ко. Літ Акцент, 31.05.2017).
  Що тут скажеш?! Роман са-
мого Івченка «2014» (К.: Тем-
пора, 2015) — більший «нон-
фікш», аніж роман Чеха, 
панорамніший. У сенсі відтво-
рення тої самої «правди». Бо то 
омана, що персональний досвід 
завжди адекватний і що біль-
ше безпосередніх свідчень — 
то глибше розуміння. Спогади 
очевидців здатні утворювати 

потужний інформаційний шум 
— історикам цей феномен добре 
відомий. До виправлення абе-
рацій колективного сприйнят-
тя ліпше надаються саме пись-
менники. Великих спогадів, які 
відбивають «правду», набагато 
менше, ніж романів — навіть не 
великих, а просто талановитих. 
Тож «Війну і мир» можна чис-
лити взірцевим «нонфікшном» 
про війну взагалі.
  «Проблеми пам’яті, ек-
зистенційного вибору особис-
тості, самовизначення люди-
ни, ціни життя і ціни героїзму, 
нелюдськість воєнного побуту, 
залежність рядового солдата 
від розумної чи нерозумної волі 
командира, материнська любов 
і горе, нарешті, кохання, розлу-
ка, зрада», — це цілком могло 
бути рамковою характеристи-
кою роману Толстого. Але кри-
тик Віталій Дончик писав то 
про типову проблематику ук-
раїнської воєнної прози часів 
«відлиги» (Доля української 
літератури — доля України. — 
К.: Грамота, 2011). Не помили-
мося, коли накладемо цей тра-
фарет і на «Точку нуль». Тобто, 
про війну назагал — нічого при-
нципово нового не скажеш. Лі-
тературним новобранцям ли-
шається виявляти додаткові 
нюанси взаємин людини і зброї, 
захисника й агресора, війни і 
миру (як позаминулого століт-
тя йменували громадянське 
суспільство).
  Утім, письменницькі вра-
ження від цього справді екзи-
стенційного лиха неодмінно ма-
тимуть евристичний присмак, 
бо зіткнення з війною — завжди 
шок. «Межі жорстокості не-
вблаганно розповзаються, ніби 
акварель на картоні, — зна-
чить А.Чех, — страшна біда 
інших людей стає твоїм досві-
дом... Бачиш більше, ніж дозво-
ляють психологічні ресурси». 
По-новому відчути вічні про-
яви — виразна ознака літера-
турного твору. Коли того немає 
— перед вами графоманський 
витвір. 
  Так, Артем Чех — учасник 
бойових дій. Але написане ним 
— не звіт про спостережене, а 
виразно літературне віддзерка-
лення. До того ж, вельми ерудо-

ване: «Щось у дусі Шаламова і 
Бабеля одночасно. Про морози, 
про сніг, про зимівлю на при-
роді. Можна про геморой і за-
студжені спини. Про флюси і 
про мерзлу картоплю. Про ба-
ланду і сліди крові на снігу. Про 
заготівлю дрів... Холод — усю-
ди, скрізь. Навіть у кишенях».
  Оманливо бачити у текстах 
письменників-солдатів лише 
«літописців». Навіть коли вони 
навмисне стають у цю позу, як-
от Борис Гуменюк: «Я з тих, які 
бачили... просто свідок» (Блок-
пост. — К.: Академія, 2016). 
Далеко не «просто», зовсім не 
«просто». Не всі, хто знає гра-
моти, — письменники. Не всі 
— бачать. Дещиця з народу 
вміє алхімізувати звичні слова 
в епітети-метафори й «відкри-
вати очі» усій решті на предме-
ти-явища. Так сказати можуть 
тільки письменники: «Тиша 
для мене стала дефіцитом і на-
віть таким собі делікатесом» 
(А.Чех); «Війна — це звуки. 
Розриви снарядів, свист куль, 
гул двигунів, хлопки мін, крики 
живих, стогін поранених, гид-
кі голоси «речників», які транс-
люють інформповідомлення з 
фронтів, гидке деренчання ри-
кошетів» (Б.Гуменюк).
  Або ось про бійців, що пе-
резимували у шанцях: «Озимі 
люди» (А.Чех). Тож, коли «ніби 
рецензентка» Н.Головченко 
пише, що «це не художні текс-
ти» (Буквоїд, 06.07.2017) — це 
схоже на видобування звуків у 
калюжі. 
  У воєнному романі Бориса 
Гуменюка — погляд на себе збо-
ку; в Артема Чеха — всередину 
себе. Щось у «Точці нуль» є не-
вловне від «епіфаній» латвійця 
Іманта Зієдоніса: намагання по-
бачити у випадковостях законо-
мірності? типове в ексклюзиві? 
примарність будь-яких уза-
гальнень? Український літерат 
називає ці контактерські стани 
«емоційною невагомістю» та 
«дереалізацією». Найрельєф-
ніше вони проявляються, коли 
з передової потрапляєш у мир-
ний Київ: «Найбільше дивують 
люди в цивільному одязі. Ви іс-
нуєте?.. Кілька днів по приїзді я 
не мав сил виходити з кварти-
ри. Не міг дивитися на людей 

у супермаркетах та в метро, 
важко сприймав безтурбот-
ність довкола. Бородані в кар-
татих сорочках дратували. 
Дорогі автомобілі сприймали-
ся як потенційний «бетеер» 
для підрозділу».
  Схожі враження опосіда-
ють і Б.Гуменюка: «Чотири 
дні я простояв тут, на вулиці, 
спілкуючись з електоратом, а 
вони дивилися на мене не як на 
бойового офіцера, в якого на тілі 
шість осколкових поранень, а 
як на виписаного у найближчо-
му театрі актора, який грає 
солдата». Обидва автори про-
ходять обтяжливу дембельську 
декомпресію, і в обох повернен-
ня до реальності відбувається із 
зовні непомітним, але суттєвим 
часовим зсувом. Мирне життя 
ветерана — паралельний світ. 
Схоже, саме про цю реальність 
фантастики — існування «лю-
дини з війни» водночас у двох 
взаємонакладених вимірах, що 
впливають одне на одне таєм-
но і безжально, як радіація, — і 
«Блокпост», і «Точка нуль».
 Але вищезгадувана Н.Голо-
вченко не заморочується розко-
пками, «головна тема твору — 
проходження служби в умовах 
АТО», — тарабанить «філоло-
гіня». Ну так: і «Дон Кіхота» 
можна потрактувати описом 
старечого маразму, а «Собаче 
серце» — стенограмою медич-
них експериментів. Та чим далі 
в цю «критичну статтю» — тим 
товстіші таргани: «Що фіксує 
Чех? Потребу в гарній людині 
за екстремальних умов... надз-
вичайну цінність тиші... необ-

хідність «бачити плюси»... пе-
реоцінку цінностей... а також 
про єдину принципову річ, «яку 
навряд чи пробачать бійці своє-
му товаришу, — крисятниц-
тво». Це про якусь публікацію 
в «жовтій пресі»? Борони, Гос-
поди, літературу від такої «кри-
тики». 
  Нонфікшн, який звабив 
Н.Головченко, має одну непо-
мильну ознаку — «імена, па-
ролі, явки». Дослідницької 
конкретики немає ані у «Точці 
нуль», ні у «Блокпості». Утім, 
оминаючи документальні фак-
ти, серйозна література не цу-
рається тенденцій. Коли А.Чех 
пише, що «війна перестала 
бути модною. Патріотизм уже 
давно якщо не вивітрився, ніби 
тижневої давності парфуми, 
то принаймні переріс у комер-
цію. Про патріотизм, здаєть-
ся, говорить лише президент. 
Усі решта мовчать. Навіть 
не ховають загиблих», — це 
не «нонфікшн», а уявний «пор-
трет» сьогоденної колектив-
ної свідомості. І не пасажами з 
журналістського розслідуван-
ня, а просто чутливим спри-
йняттям настроїв є інші його 
«викриття»: «Я на своєму шля-
ху не зустрів жодного солдата, 
якого оминули б зневіра, розча-
рування й тотальна недовіра 
до держави. Усі ми стали свід-
ками того, як легко на цій війні 
робиться бабло, як провокуєть-
ся ворог задля списання вкраде-
ного, як протікають бензинові 
ріки, як вішаються на команди-
рів рот недостачі, як покрива-
ються ті, хто возить бойови-
ків через лінію розмежування, 
з яким ентузіазмом деякі офі-
цери супроводжують на той бік 
«контрабас».
  Подібного «нонфікшну» 
справді подостатку. Бо — бо-
лить. Бо «енемі досі ет зе ґейт. 
Але майже для кожного стало 
очевидним, що він не лише по 
той бік поля... Незадоволення 
— на межі бунту... Кого першим 
повісять на ліхтарях під опер-
ним?» (А.Чех); «Хлопці проси-
ли нагадати доброму Санта 
Клаусу наші три основні поба-
жання: Весна. Майдан. Шибе-
ниці» (Б.Гуменюк).
  Зрештою, подібним «нон-
фікшизмом» сповнені всі чо-
тири томи «Війни і миру». Вже 
цитований Владислав Івченко 
завершує свій відгук на «Точку 
нуль» так: «Читається легко, 
а ось відпускає важко». І це ще 
одна виразна ознака, притаман-
на не літературі факту, а літера-
турі прозріння. ■

ПРОЗА

Демобілізація свідомості:
точка нуль

■

ПОЕЗІЯ

Поезія символів, гри і патетики –

■

як ознака нової української поетики
Олег КОЦАРЕВ 

Нова поетична книжка з серії переможців літературного 
конкурсу видавництва «Смолоскип» — «Рубати дерево» 
Дарини Гладун. Збірка одразу привертає увагу домінуван-
ням чорної барви в оформленні, формальними експери-
ментами у розташуванні тексту, графічними символами.



14 УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 6 ГРУДНЯ 2017 СМАЧНЕ ЖИТТЯ

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Усім відомо, що штолен — традиційний німецький різдвяний 
кекс iз великою кількістю цукатів та сухофруктів. Печуть його за 
3-4 тижні до свята. І хоч, на перший погляд, творення такого кек-
са може видатися складним, не треба опускати рук, а, навпаки, 
творити, і точно все вдасться!
 «Перший штолен спекла ще 9 років тому, — розповідає 
Люба Біріна з Калуша, кулінарна майстриня і за покликанням, 
і за родом діяльності. — Прижився він у нас. Чудово себе почу-
ває в компанії з галицькими пляцками. Перепробувала кілька ре-
цептів, пропоную два, які на мою думку, найбільш вдалі».
 Для дрезденського штолена від Іден потрібно (для тіста): бо-
рошно — 500 г, свіжі дріжджі — 60 г, цукор — 90 г, молоко теп-
ле — 140 мл, вершкове масло — 250 г, жовток — 1 штука, сіль 
— 1/3 чайні ложки, ванільний цукор — 8 г, цедра лимону.
 Наповнення: родзинки — 225 г (можна кількох видів, темні і 
світлі), цукати — 250 г (різнокольорові, кількох видів), мигдаль 
— 175 г (іноді заміняю на грецький або печу зовсім без горіхів), 
ром 150 г (заміняю будь-яким фруктовим соком).
 Обмазка: розтоплене вершкове масло — 100 г, цукрова пуд-
ра — 150 г.
 Всі інгредієнти для наповнення змішати у великій ємкості та 
залишити на добу.
 Дріжджі розкришити, залити теплим молоком, присипати 
ложкою цукру. Залишити в теплому місці. В чашу міксера просія-
ти борошно, додати решту цукру, сіль, жовток, ванільний цукор та 
цедру. Додати розчину та замісити тісто. В кінці замісу поступово 
додавати розім’якле вершкове масло. Вимісити до гладкості. На-
крити, залишити підходити в теплому місці до підйому вдвоє (десь 
2-2,5 години). Додати наповнення, промісити з ним, знову накрити 
та залишити для повторного підйому (ще десь на годину).
 Готове тісто розділити на 2 частини. Кожну розкачати в прямо-
кутник-овал. Скласти вдвічі, але не рівно, з нахльостом (ступінча-
тою складкою). Перекласти на деко на відстані одне від другого. 
Накрити плівкою, залишити хвилин на 20-30. Пекти при 180 гра-

дусах приблизно 40 хвилин. Готовність перевірити паличкою.
 Теплі штолени промастити розтопленим маслом та обваля-
ти в частині пудри. Залишити остигати. Ще раз обсипати пудрою 
(весь штолен має бути в пудрі). Тоді кожен замотати в фольгу 
та залишити дозрівати на 3 тижні (просто поміщаю на підвікон-
ня в кімнаті).
 Пані Люба пропонує ще один варіант різдвяного штолена, 
також улюбленого її родиною. 
Тісто:
 750 г борошна, 125 г цукру, 250 мл молока, 350 г вершко-
вого масла (замінила 200 г масла+100 г смальцю, дуже вдало, 
бо смалець дав додаткову хрумкість), 80 г свiжих дріжджів(+2 
чайні ложки цукру), пакетик ванільного цукру, 1/4 ч.л. молото-
го кардамону, 1/4 ч.л. молотого імбиру. 
 Наповнення: родзинки — 450 г (можна кількох видів, тем-
ні й світлі), цукати 200 г (по рецепту цитрусові, але я дала шма-
точки своєї фруктової пастили, дуже сподобалося), мигдаль 
150 г (іноді заміняю на грецький, або печу зовсім без горіхів), 
ром 150 г (замінюю будь-яким фруктовим соком).
 Крем для обмащування: розтоплене вершкове масло 100 г, 
цукрова пудра 150 г.
 Хід роботи ідентичний першому рецепту. Тільки формую 
не два, а три штолени, — підсумовує свої поради кулінарка.
 Приємного відчуття наближення свята! ■

 До речі, щоб вільніше і натхненніше 
експериментувалося, треба знати, що ви-
щезгадуваний салат олів’є вже й так дій-
шов до нас змінений до невпізнаваності 
ще в радянський період. Його оригінал 
включав у себе рябчиків і ракові ший-
ки. У книжці П. П. Александрової «На-
станови до вивчення основ кулінарного 
мистецтва» 1897 року говориться, що 
для приготування цього салату на одну 
особу потрібно половина рябчика, сві-
жий огірок, 3 ракові шийки, півсклянки 
ланспіка (щось на кшталт холодцю, ще 
ми його називаємо заливним), 5 оливок, 
чайна ложка каперсів, кілька листочків 
салату латук, півтори ложки майонезу 
провансаль. 
 За книжкою, щоб його приготувати, 
потрібно «нарізати бланкет філе смаже-
ного доброго рябчика і змішати з блан-
кетами відвареної, нерозсипчастої кар-
топлі та скибочками свіжих огірків, 
додати каперсiв та оливок і залити ве-
ликою кількістю соусу провансаль iз до-
даванням сої кабуль. Остудивши, перек-
ласти в кришталеву вазу, оформити ра-
ковими шийками, листками салату ла-
тук і рубаним ланспіком. Подавати дуже 
холодним. Свіжі огірки можна заміни-
ти великими корнішонами. Замість ряб-
чиків можна брати телятину, куріпку і 
курку, але справжня закуска олів’є го-
тується неодмінно з рябчиків». 
 Бачите, справа набуває спрощення, 
якщо дочитати рецепт, бо можна рябчи-
ків, приміром, замінити телятиною. Що 
таке соя кабуль — і досі точаться дис-
кусії серед кулінарів, але перемагає дум-
ка, що це своєрідний соус для вишука-

них салатів, а саме змішані разом оцет, 
гірчиця і бульйон — тобто практично 
майонез, але приготований в домашніх 
умовах, не дуже жирний.
 Ось так кулінарний шедевр Люсьє-
на Олів’є змінюється в процесі його ство-
рення, і нема цьому краю. Тому можна і 
собі долучитися до історії олів’є, а можна 
придумати власний салат або приготувати 
його за порадами кулінарних майстрів. 
 Тернополянка Ірина Любінецька про-
понує простий і смачний салат iз курки, 
можна спробувати, приміром, і його. Пот-
рібно куряче філе зварити і порізати ку-
биками (не дуже маленькими), замарину-
вати (для маринаду — французька гірчи-
ця і соєвий соус класичний) дати постояти 
хоч iз годинку. Помідор порізати велики-
ми кубиками, приблизно як курку. Сир 
голландський потерти на грубій тертці. І 
все — дуже смачний салат готовий! 
 На тарілку викладаємо велику купку 
курки, біля неї в коло другу купку помі-
дора і велику купку тертого сиру. Посере-
дині майонез і кругом майонезу посипала 
дрібно нарізану зелену цибульку для сма-
ку і декорації. Салат на столі вимішуєть-
ся. Соєвий соус+французька гірчиця дає 
цим інгредієнтам чудового смаку.
 Наталя Панченко з Житомирщини 
пропонує ананасовий салат. Треба буде 
ще філе курки (ціла грудка, обсмажити 
до готовності на олії), ананаси консерво-
вані шматочками, сир твердий — 300 г, 
2 зубчики часнику, сіль, кукурудза кон-
сервована — банка, заправити майоне-
зом або домашнім йогуртом. Маємо но-
вий салатик!
 Львів’янка Орися Граб-Ковалюк 

каже, що рідні оцінили смак її салату зі 
свинячого серця. 
 Берете 3 свинячі серця (приблизно по 
40 грн за кг у нас у Львові, уточнює про 
всяк випадок Орися), 500 г печериць. 
Серця помили, порізали на менші шмат-
ки і потушкували в духовці. Я додала во-
дички, солі, перцю, лавровий лист — і в 
жаротривкий посуд десь на 1,5 години. 
Тим часом почистили печерички і порі-
зали середньою соломкою, потушкува-
ли без олії на сковороді, вогонь середній. 
Остигле серце порізати дрібною солом-
кою, додати остиглі печериці, три яйця 
відварені порізати кубиками, майонез, 
цибулька, сіль, перець і трохи свіжої 
петрушки. 

 Мар’яна Гудзь iз Тернопільщини 
вчить, як приготувати печінковий са-
лат, треба занотувати і також приготува-
ти, має бути смачно!
 Інгредієнти: 0,5 кг курячої печінки, 
цибулина, 2 морквини, 3 яйця, 4 сто-
лові ложки кукурудзи, майонез, сіль, 
пе рець, олія. Печінку відварити, тим 
часом пасеруємо дрібно порізану цибу-
лю і потерту моркву на олії. Охолоджує-
мо. Печінку ріжемо смужками, яйця — 
кубиками, додаємо кукурудзу і морк-
ву з цибулею, спеції і все вимішуємо з 
майонезом! 
 Приємних салатових експеримен-
тів! 
 Смачного! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 «У таку погоду дуже смакує щось 
тепленьке, смачненьке з духовки, — 
каже Ірина Янишин iз Дрогобича, 
знайома нам викладач музики і «за 
сумісництвом» — порадниця у світі 
смаколиків. — Можна до чаю, а мож-
на до горнятка гарячого борщику — 
пиріжки з капустою та грибами, ма-
лесенькі, на два кусь-кусь) але ду-
у-же смачні). Особливо рекомен-
дую спосіб формування, ще ніколи я 
так швидко не готувала пиріжечки (а 
вийшло їх дві великі бритванки, 57 
штучок)».
 Отож, що потрібно. Для тіста: 
300 мл тепленького молока, 2 великі 
яйця, 60 г масла (розтопити, охолоди-
ти), 2 чайні ложки солі, 2 чайні ложки 
цукру, 560-600 г борошна, 10 г сухих 
або 20 г свіжих дріжджів (я дала па-
кетик сухих — 11 г). Тісто замішува-
ла в хлібопічці — на дно рідкі склад-
ники, зверху — мука і дріжджі, масло 
під час замісу. Готове тісто залишити 
на годину підростати.
 Начинка: 1 середня капустина, 1 
склянка вже відварених грибів, 2 ци-
булини. Капусту подрібнити любим 
зручним способом (я потерла на на-
садці-терці з великими вічками на 
м’ясорубці) , відварити до готовності, 
відцідити на друшляк. Цибулю дрібно 
порізати і підсмажити до золоти стого 
кольору, додати відварені і дрібно 
посічені (чи змелені) гриби і капус-
ту, протушкувати разом, щоб випари-

ти вологу. Охолодити. (До речі, можна 
зробити начинку з відвареної кваше-
ної капусти таким же чином, буде теж 
дуже смачно)
 Тісто ділим на дві частини, начин-
ку — на 4. Розкачуємо половину тіс-
та у великий прямокутник, розрізаєм 
уздовж навпiл. Викладаємо по час-
тині начинки, загортаємо рулетиками 
і, найцікавіше — за допомогою міц-
ної нитки ріжемо трошки навскіс (нит-
ку підкладаєм під низ і перехрещує-
мо зверху). З другою половиною тіста 
робим те ж саме). Пиріжки викладає-
мо на деко,  застелене пергаментом, 
залишаємо підрости на 30-40 хвилин, 
змащуємо розтопленим маслом (50 г) 
і посипаємо маком (кмином чи кунжу-
том). Пекти при 200 градусах 20 хви-
лин. 
 Обов’язково спробуйте! ■

Салат може розказати про кулінарну майстерність кухаря.❙

ТРАДИЦІЇ

Штолен-спокуса 
Цукатно-фруктова різдвяна 
німецька випічка

■

Різдвяний штолен. 
Фото Любові БІРІНОЇ.

❙
❙

Крихітки-пиріжки. 
Фото Ірини ЯНИШИН. 

❙
❙

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

На два «кусь-кусь»
Пиріжки як антидепресант

■

РЕЦЕПТИ

Салат-бар 
Як перевершити Люсьєна Олів’є

■Тетяна ЗІНЧЕНКО

Різдвяно-новорічні свята невпинно наближаються, і в кулінарних спільнотах гос-
подині все жвавіше обговорюють святкове меню, діляться рецептами, запитують 
порад і у відповідь цілими оберемками роздають власні рекомендації. Тема салатів 
— однозначно топова, і тон їй задав, не повірите, — улюбленець новорічних са-
латів — олів’є. Дехто каже, що олів’є готувати вже неоригінально, дехто — що без 
нього свято не свято, дехто пропонує замінити деякі інгредієнти, дехто — замінити 
більшість інгредієнтів, тобто змінити салат практично до невпізнаваності, але нехай 
його наявність буде зарахована гостями. Те саме стосується і оселедця під шубою 
— думки тримаються на рівні 50х50. Отож, бути чи не бути цим салатам — слово за 
вами. Головне — в них має бути щось ваше: якийсь спеціально підібраний інгредієнт 
чи оригінальна сервіровка, чи гарна святкова легенда. Бо просто їсти за святковим 
столом — банально і нецікаво. 
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«Російська біатлоністка Ольга Зайцева постійно вживала допінг. 

А щоб приховати сліди його застосування, за місяць до Ігор у Сочі-2014 
здала «чисті» аналізи, котрі використовували в подальшому для підміни 

позитивних зразків».
Григорій Родченков
екс-керівник Московської андидопінгової лабораторії

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

Питання участі російських 
спортсменів у зимовій Олім-
піаді-2018 трималося «під ки-
лимом» до останнього. Здаєть-
ся, їхнє майбутнє багато в чому 
залежало від того, чи зізнаєть-
ся російська влада в тому, що 
в недалекому минулому в їхній 
країні існувала державна під-
тримка допінгу. Саме від того 
– прийме цей факт російська 
сторона чи продовжить запере-
чувати системний характер по-
рушень — i залежало рішення 
ради засновників Всесвітнього 
антидопінгової агенції у питанні 
відновлення акредитації Росій-
ської антидопінгової агенції, 
котру відібрали у Москви після 
грандіозного скандалу з підмі-
ною допінг-тестів російських 
олімпійців задля їхнього пере-
можного виступу на домашніх 
Іграх-2014 у Сочі.

 Визнати факт втручання 
держави в процес допінгового 
контролю власних спортсменів 
чиновники з РФ відмовилися. 
 При цьому не надали росія-
ни ВАДА й доступу до «архів-
них» проб своїх скомпроме-
тованих атлетів, які зберіга-
лися в РУСАДА. Відтак ак-
редитацію своїй російській 
«доньці» ВАДА не повернула 
й далі продовжила знайоми-
ти світ iз новими вражаючими 
фактами російського допінго-
вого шахрайства.
 Як і перша хвиля викри-
вальної інформації, на основі 
котрої за бортом літніх Ігор у 
Ріо-2016 залишилися російсь-
кі легкоатлети, чергова пор-
ція компромату була отрима-
на функціонерами Всесвітньої 
антидопінгової агенції від ко-
лишнього директора Московсь-
кої антидопінгової лабораторії 
Григорія Родченкова.
 Виявилося, що у фармако-
лога Родченкова існує елект-
ронна версія допінгових проб, 
заблокованих росіянами в мос-
ковській лабораторії. І, з огля-
ду на неї, інформатор ВАДА на-

голошує, що впродовж не одно-
го року в Росії відбувалася сис-
темна операція з «відмивання» 
спортсменів, які застосовували 
допінг, — аби ті якомога краще 
виступили в Сочі. Тобто, здаю-
чи РУСАДА позитивні тести, 
атлети знали, що в московсь-
кій лабораторії їхні аналізи за-
мінять на «чисті».
 В інтерв’ю норвезькому ви-
данню «VG» Григорій Родчен-
ков відзначив: «Мені знадо-

биться дуже багато паперів, аби 
описати всі докази щодо засто-
сування російськими біатлоніс-
тами і лижниками допінгу на 
Іграх у Сочі. Але якщо коротко, 
то допінг-програма в Сочі була 
дуже тривалою і масштабною, 
як і наші спроби її приховати».
 І хоча Слідчий комітет РФ 
наголошує, що наявна у Род-
ченкова інформація – фаль-
шивка, оскільки вже будучи 
«у вигнанні» в США, він усе ще 

мав доступ до баз даних раніше 
підконтрольної йому московсь-
кої лабораторії й міг повністю 
викривити факти.
 Відповідальний за анало-
гічну ділянку розслідуван-
ня у ВАДА Гюнтер Юнгер на-
полягає на тому, що передана 
анонімом база даних аналізів 
російських спортсменів, які 
вони здавали в московській ла-
бораторії впродовж 2012-2015 
років, є справжньою й підтвер-

джує факти захисту Росією 
своїх «брудних» спортсменів.
 А ще Родченков — точні-
ше, його адвокат Джим Уол-
ден — каже, що перед Іграми в 
Сочі сьогоднішній інформатор 
ВАДА отримував від колишньо-
го заступника міністра росій-
ського спорту Юрія Нагорних 
прохання зробити «позитив-
ною» допінг-пробу українсь-
кої біатлоністки Віти Семерен-
ко. Остерігаючись конкурен-
ції з боку потужної української 
команди, росіяни начебто хоті-
ли скомпрометувати одного з 
лідерів вітчизняного біатлону. 
Щоправда, за словами Родчен-
кова, якщо «брудні» тести він 
постійно замінював на «чисті», 
то роботу у зворотному порядку 
виконувати не став.
 «Не виключаю, що така 
історія могла мати місце. У 
російських чиновників була 
величезна відповідальність за 
результат на Іграх у Сочі», — 
сказав віце-президент НОК Ук-
раїни, голова вітчизняної фе-
дерації біатлону Володимир 
Бринзак.
 Учора надвечір своє ж слово 
в допінговій справі російських 
олімпійців мав сказати Міжна-
родний олімпійський комітет. 
В останні тижні спецкомісія 
МОК під головуванням Денніса 
Освальда дуже активно займа-
лася довічним відстороненням 
від олімпіад окремих російсь-
ких біатлоністів та лижників. 
Щодо всієї російської збірної, 
то, за попередньою інформа-
цією, на Іграх у Пхенчхані їм 
дозволять виступати лише під 
нейтральним прапором. ■

Григорій ХАТА

 Набравши обертів, чоловіча суперлі-
га розпочала неабияк дивувати вітчиз-
няних шанувальників баскетболу, хоча 
на її старті мало що віщувало про відчут-
ні пертурбації в таборі фаворитів турні-
ру. Утім не одними лише ігровими про-
блемами чинного віце-чемпіона з Южно-
го та його спробами вийти з зони турбу-
лентності цікава нинішня національна 
першість. У контексті чемпіонської інт-
риги значно важливішими виглядають 
спроби «Дніпра» закріпитися на чільній 
позиції в турнірній таблиці.
 У минулому сезоні, перевершивши в 
боротьбі за Кубок України найсильніші 
на той час колективи країни — «Хімік» 
та «Будівельник», підопічні Дениса Жу-
равльова чітко дали зрозуміти конку-
рентам, що мають максимальні амбіції.
 І хоча старт сезону в «дніпрян» не 
склався — стрімкий виліт з єврокубка 
тому причина, на внутрішній арені ко-
манда з Дніпра набрала потужний хід, 
вигравши 11 з 12 матчів суперліги. 
 В останньому зіграному турі колек-
тиву Журавльова протистояв перемо-
жець минулого розіграшу ЧУ «Будівель-
ник» і знову — вдруге від початку турні-
ру — сильнішими виявилися дніпряни, 
не дозволивши таким чином «Будівель-
нику» наздогнати себе в проміжному 
протоколі. Натомість «дніпряни» забез-
печили собі комфортну перевагу над де-
сятиразовим чемпіоном країни та од-
ноосібне лідерство в регулярному чем-

піонаті. Поступаючись «гладіаторам» 
у зрості під кільцем — у розпоряджен-
ні наставника киян Володимира Кова-
ля було одразу троє потужних центро-
вих: Михайло Анісімов, Кервін Брістол 
та Максим Сандул, — підопічні Журав-
льова провели, за словами тренера, від-
мінну в тактичному плані гру, дозволив-
ши згаданим баскетболістам на трьох за-
робити лише вісім очок.
 Однією з головних складових успі-
ху своєї команди Денис Журавльов на-
звав потужний пресинг, завдяки котро-
му баскетболісти «Дніпра» змусили су-
перників здійснити 25 втрат м’яча. Ок-
ремих слів заслуговує гра форварда 
«дніпрян» Дмитра Глєбова, котрий із 22 
очками став найрезультативнішим грав-
цем у складі своєї команди. У літнє між-
сезоння цей баскетболіст намагався пра-
цевлаштуватися спочатку в французь-
кому «Монако», потім у «Будівельни-
ку», проте, зрештою, повернувся назад 
до «Дніпра», з яким нині й демонструє 
високі результати. До речі, в листопаді 
Глєбова було визнано кращим гравцем 

суперліги за версією вболівальників.
 А от у грі іншого претендента на висо-
кі місця — «Хіміка» — наразі спостері-
гається небувалий спад. Попри те, що в 
останньому ігровому турі южненці пере-
рвали в суперлізі серію з п’яти поразок 
поспіль, перемога над «Запоріжжям» 
— відвертим аутсайдером турніру — без 
сумніву, слабка втіха для чинного віце-
чемпіона країни. Часу та нагод, аби вип-

равити непривабливе турнірне станови-
ще у «Хіміка» буде достатньо, от тільки 
не зрозуміло, чи є у команди для цього 
системні ресурси, брак яких, зазвичай, і 
призводить до стрімких падінь, яке нині 
переживає команда з Южного. ■

БАСКЕТБОЛ

Заявка на чемпіонство
Перегравши в очному двобої чинного чемпіона країни, 
«Дніпро» захопив лідерство в елітній баскетбольній першості

■

Удруге в сезоні перегравши «Будівельник»,
«Дніпро» закріпив за собою статус 
одноосібного лідера суперліги.
Фото з сайта ФБУ.

❙
❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Суперліги. Чолові-
ки. «Дніпро» — «Будівельник» — 82:59, «Полі-
технік» — «Черкаські мавпи» — 83:92, «За-
поріжжя» — «Хімік» — 58:78, «Миколаїв» — 
БІПА — 83:51, «Політехнік» — «Будівельник» 
— 81:96, «Дніпро» — «Черкаські мавпи» — 
93:60, «Запоріжжя» — БІПА — 59:67, «Мико-
лаїв» — «Хімік» — 76:67. 
 Турнірне становище: «Дніпро» — 11 пере-
мог/1 поразка, «Будівельник» — 9/3, «Черкаські 
мавпи» — 6/6, «Миколаїв», БІПА — 6/5, «Хімік» 
— 4/5, «Запоріжжя» — 1/11, «Політехнік» — 2/9.

■

Допінговий туман усе сильніше накриває спортивну велич росіян.
Фото з сайта www.olympic.org.

❙
❙

ОЛІМПІЗМ

Системна нейтралізація
На зимових Іграх у Пхенчхані російські олімпійці, скоріше за все, зможуть виступити 
лише під нейтральним прапором

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

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

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

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

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

Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 — Тату, — запитує син, — а 
правда, що справжній чоловік пови-
нен залишатися спокійним у будь-
якій ситуації?
 — Правда, синку.
 — Ти спочатку подивишся мiй 
щоденник чи нову мамину сукню?

* * *
 Хтось написав на асфальті під 
вікнами багатоповерхівки:
 — Зателефонуй мені, коли твій 
піде!
 Багато чоловiкiв тоді залиши-
лося вдома. Були прибиті полички, 
відремонтовані праски, з дiтьми 
зроблені  уроки.

* * *
 Пам’ятаю, заправив я якось у 
дитинстві фломастери маминими 

французькими парфумами. Потім 
тиждень стоячи малював.

* * *
 Оголошення:
 — Панове, в нашому будинку 
встановлено ліфт економ-класу, тоб-
то без унітазу, тому терпіть до квар-
тири.

* * *
 — Ізю, я тебе запросила до 
себе, щоб ти випив за моє здоров’я, 
а ти п’єш уже шосту чарку.
 — Вибач, Розо, але в тебе такий 
поганий вигляд.

* * *
 — Я коли нервую, завжди бага-
то їм.
 — Судячи з твоєї фiгури, спокiй-
не життя тобi взагалi невiдоме.

По горизонталі:
 2. Третє за населенням місто 
Японії. 6. Освячена проскура, яку 
роздають на Великдень. 7. Особис-
тий представник Папи Римського в 
інших країнах чи в іншій частині ка-
толицької церкви. 8. Інтервал в му-
зиці величиною в сім тонів. 10. Кін-
ний екіпаж, який використовували 
як таксі до винаходу автомобіля. 11. 
Військова розвідка і контррозвідка 
Третього рейху. 13. Давньогрецький 
філософ, якому приписують фразу: 
«Обов’язково одружуйтеся! Пощас-
тить — будете щасливою людиною. 
Не пощастить — станете філосо-
фом». 14. Популярний радянський 
дитячий гумористичний кіножур-
нал. 16. Ім’я відомої радянської ак-
триси, зірки фільмів «Молода Гвар-
дія» та «Діамантова рука». 19. Гро-
шова одиниця багатьох арабських 
країн. 21. Відомий конструктор лі-
таків.  22. Популярний серіал ви-
робництва «95-го кварталу», забо-
ронений нещодавно до прокату. 23. 
Давньогрецька муза любовної ліри-
ки. 24. Сучасний співак, один із тре-
нерів вокального шоу «Голос краї-
ни».
По вертикалі:
 1. Нижня частина спини; попе-
рек. 2. Місто і річка на Чернігівщині. 
3. Непрофесіонал, любитель. 4. Річ-

ка в Криму, назва якої походить від 
слова «яблуко». 5. Чоловічий теплий 
шалик. 8. Білоруський просвітник і 
першодрукар. 9. Твердий матеріал, 
який застосовують при шліфуванні 
заліза, скла, алмазів. 10. Крій одя-
гу чи манера одягатися. 12. Фран-
цузький актор, зірка фільмів «Укол 
парасолькою» та «Високий блондин 
у чорному черевику». 15. Людина, 
яка дбає лише про себе. 17. Моло-
да трава, яка виросла на місці ско-
шеної. 18. Давньогрецьке чолові-
че християнське ім’я, яке перекла-
дається як «впертий», «наполегли-
вий». 19. Жарт, веселий розіграш. 
20. Головна артерія. ■
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Аліса КВАЧ

 Це тільки в нас усе має 
бути за планом: познайомили-
ся, заручилися, одружилися, 
завели дітей. І то не завжди. 
А у світі шоу-бізнесу ці речі не 
обов’язково мають бути саме 
в такій послідовності. Головне, 
кажуть зірки, щоб було кохан-
ня і порозуміння.
 От і в житті відомої амери-
канської співачки Крістіни Агіле-
ри — суцільна плутанина. У 
2005—2011 Крісті була офіцій-
но одружена з працівником му-
зичного маркетингу Джорда-
ном Бретманом. Кохання було 
настільки великим, що співачка 
зробила собі кілька татуювань 
на честь Джордана іспанською 
(рідна мова Агілери) та івритом 
(чоловік був євреєм) і народи-
ла йому в 2008 році сина Мак-
са Лайрона Бретмана.
 Утім і це не врятувало ро-
дину. У  2010 році на зйомках 
фільму «Бурлеск», де Крісті-
на Агілера зіграла одну з голо-
вних ролей разом із Шер, вона 
познайомилася з актором Мет-
том Ратлером. І фактично одра-
зу ж переїхала до нього. У 2014 
році на День святого Валенти-

на пара нарешті заручилася, а в 
серпні у них народилася донь-
ка Саммер Рейн («Літній дощ») 
Ратлер.
 До весілля ж якось руки 
не доходили. Крістіна все це 
виправдовувала своїм щіль-
ним графіком, у якому 
часу не лишалося 
не тільки на шлюб-
ну церемонію, 
а й на повно-
цінний відпо-
чинок. Щоправ-
да, восени пара 
з дітьми таки по-
бувала в романтич-
ній Венеції. І от дня-
ми подружка співачки 
(куди ж без неї!) прого-
ворилася, що просто там, 
у гондолі посеред каналу, 
Метт і Крісті дали одне одно-
му шлюбні обітниці. А оскільки 
така церемонія відбулася спон-
танно і була швидше символіч-
ною, то пара вирішила все збе-
регти в таємниці.
 Але яка жінка не мріє 
пройтися доріжкою до вів-
таря у весільній сукні (нехай 
і не вперше)? Тож, за чутка-
ми, співачка таки готується до 
справжнього весілля, яке зби-

рається провести у 
Каліфорнії наступ-
ної весни. І хтозна, 
чи нинішні відвер-
ті зізнання подруж-
ки нареченої — це 
просто від не-
в м і н н я 
т р и -

ма-
ти язик 
за зубами, 
чи це продумана ак-
ція, щоб підігріти публі-
ку перед такою важли-
вою подією. Закони шоу-
бізнесу — вони можуть 
бути такими прагматич-
ними. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Не лише Остап Бендер знав 400 віднос-
но чесних способів відбирання грошей у насе-
лення. За винахідливістю із великим комбіна-
тором можуть посперечатися власники зоо-
парку «Гуйшань» у місті Юйлінь, що на пів-
ночі Китаю, які обвішали містечко рекламою, 
закликаючи відвідувачів побачити пінгвінів, 
страусів, павичів та інших екзотичних тварин. 
Зоопарк у цьому китайському містечку від-
крився вперше, тож зрозуміло, що ажіотаж 
створився чималий.
 Однак яким же було здивування відвіду-
вачів, коли з обіцяних живих тварин вони по-
бачили лише кілька цілком домашніх і звичних 
курей, гусей та черепаху. А у вольєрі, де мали 
бути пінгвіни, стояло з десяток... надувних ку-

льок у вигляді пінгвінів. Утім, як сказав би той 
же Остап Бендер, «Хто скаже, що це дівчинка 
— хай перший кине в мене камінь».
 Скільки встигли заробити підприємливі 
власники зоопарку, невідомо, хоча вартість 
квитка була 15 юанів (близько 60 грн). Але 
відвідувачі поставилися до їхньої затії швид-

ше з гумором, ніж з образою. «Цей зоопарк 
серйозно підійшов до питання охорони дов-
кілля. Найкращий спосіб захистити тварин — 
не тримати їх у зоопарках», — жартували ко-
ристувачі соцмереж. І пропонували дати їм 
спеціальний приз — за винахідливість. Добрі 
ці люди — китайці! ■

ОТАКОЇ!

Їх надули!
У китайському зоопарку замість живих 
пінгвінів виставили іграшкових!

■

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА

Велика таємниця 
Крісті

■

7 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, невеликий дощ iз мокрим снiгом. На дорогах 
мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Темпе-
ратура вночi близько 0, удень +3...+5.

Курорти Карпат: хмарно, невеликий снiг iз дощем. Славсь-
ке: вночi 0...-2, удень +3...+5. Яремче: вночi -1...-3, удень 
+3...+5. Мiжгiр’я: вночi 0...-2, удень +1...+3. Рахiв: уночi -1...
-3, удень +2...+4.

5 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
18 см, Стрий — 20 см, Славське — 18 см, Плай — 27 см, 
Мiжгiр’я — 21 см, Рахiв — 9 см, Долина — 16 см, Івано-
Франкiвськ — 9 см, Яремче — 12 см, Коломия — 9 см, 
Пожежевська — 41 см.

«Розбитий глек» перекладали Іван 
Франко і Юрій Андрухович

Крістіна Агілера.❙
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