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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,11 грн. 

1 € = 31,83 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Поспішіть передплатити «Україну молоду» на наступний рік »СТОР. 15

«Публічне розкриття Генеральною прокуратурою деталей розслідування ❙
фактів корупції суттєво послаблює можливості Національного ❙
антикорупційного бюро проводити ефективні розслідування, а також підриває ❙
віру людей у можливість ефективної протидії корупції», — підкреслила  ❙
речниця Європейської служби зовнішніх дій Майя Косьянчич. ❙
Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Що думають на Заході 

про Петра Порошенка 

та про програну ним 

боротьбу з корупцією
стор. 4 »

Як спустошувалися 
«порохівниці»

Наталія Пасічник: ...Хоча б трішки відчинити 
двері до високої української культури

Засновниця Українського інституту у Швеції 

— про покази у Стокгольмі «Чужої молитви» і 

«Стрімголов», вивчення іноземцями української 

мови в Острозькій академії і промоцію за 

кордоном музики Миколи Леонтовича
cтор. 12—13 »

Після четвертого захисту 

чемпіонського пояса WBO 

в другій напівлегкій вазі 

Василь Ломаченко зібрався 

підкорювати наступну 

вагову категорію
стор. 15 »

Без шансів для чемпіонаХто більше «не мо» 
і «не хо» — ті за Міхо

Учасники маршу 

за імпічмент 

втомилися від 

корупції, яка 

накрила Україну 
стор. 2 »



ВІВТОРОК, 12 ГРУДНЯ 20172 ІнФорУМ
«8 грудня відбулося 28 обстрілів iз боку противника, внаслідок бойових 
дій загинули четверо українських військових, ще двоє зазнали поранень 
i бойових травмувань. Українські бійці загинули внаслідок обстрілів 
поблизу Водяного, Кам’янки та Травневого». 

Олександр Мотузяник
речник Міноборони з питань АТО

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Учора вранці у Пе-
черському суді столи-
ці розпочалися слухан-
ня у справі екс-прези-
дента Грузії Міхеїла 
Саакашвілі, якого затри-
мали ввечері в п’ятницю. 
А в неділю, незважаючи 
на несприятливу погоду, 
в Києві пройшов марш за 
імпічмент. Вважається, 
що його ініціатором є Са-
акашвілі, але чимало ук-
раїнців взяли участь у ньо-
му, бо не хочуть миритися 
з корупцією, яка роз’їдає 
зсередини суспільство, та 
іншими негативними яви-
щами в державі.
 Збиралися активісти 
у парку Шевченка, і хоча 

спершу людей було порів-
няно небагато, проте вже 
на майдані Незалеж-
ності, куди й попряму-
вали Хрещатиком на мі-
тинг протестувальники, 
їх зібралося, за словами 
нардепа Володимира Па-
расюка, не менше 20 ти-
сяч. Ходу супроводжува-
ли правоохоронці, котрі 
не перешкоджали руху 
колони. До маршу при-
єдналися дружина Саа-
кашвілі Сандра Рулофс 
та соратник екс-прези-
дента Грузії Давид Сак-
варелідзе, а також народ-
ні депутати України, які 
згодом виступили на мі-
тингу.
 Із головної сцени краї-
ни лунали вимоги щодо 

звільнення лідера партії 
«Рух нових сил» Міхеїла 
Саакашвілі, а також за-
клики до Президента Ук-
раїни Петра Порошенка 
та Генерального прокуро-
ра Юрія Луценка — піти 
у відставку.
 «Ми сьогодні розуміє-
мо, що країна рухаєть-
ся не тим курсом, що ми 
обмануті, що життя по-
новому не відбулося. Це 
очевидно. Життя відбу-
лося по-новому тільки 
для тих, хто при владі. 
Життя по-новому для 
людей відбулося у виг-
ляді бідності, захмарних 
тарифів, тиску корупції, 
зловживання владою, 
розваленої пенсійної ре-
форми, колапсу медич-

ної системи», — сказав зі 
сцени представник партії 
«Рух нових сил» Іван Сло-
бодяник. А інший член 
«РНС» Ольга Галабала 
заявила, що прийшов час 
перестати вимагати бан-
дитам тюрми, а посади-
ти їх до в’язниць: «Поро-
шенко нам обіцяв посади-
ти Януковича, натомість 
посадив Саакашвілі. Ота-
ка наша реальність. І га-
ньба цій владі».
 Після завершення мі-
тингу протестувальни-
ки вирушили до слідчого 
ізолятора СБУ в Асколь-
довому провулку, підхо-
ди до якого були заблоко-
вані правоохоронцями, де 
знову вимагали звільнен-
ня Міхеїла Саакашвілі. 
 Своє бачення усіх 
цих подій висловив Йо-
ганн Бернд (керівник ук-
раїнської редакції DW), 
котрий вважає, що Са-
акашвілі — не головна 
проблема, а шоу навко-
ло нього має другорядне 
значення, і якщо можно-
владці в Києві й надалі 
блокуватимуть боротьбу 
з корупцією, це матиме 
катастрофічні наслідки. 
Справжня драма в Ук-
раїні розгортається в ін-
шому місці. Політичне 
керівництво країни свої-
ми діями загрожує так 
розтрощити об стіну бо-
ротьбу з корупцією, яка є 
ключовою частиною ре-
форм, що від неї нічого 
не залишиться (йдеть-
ся про скандал навколо 
незалежних антикоруп-
ційних органів, зокрема 
НАБУ). ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Суд мав  обрати за-
побіжний захід екс-керівни-
ку Одещини, проте на мо-
мент виходу цього номе-
ра нашої газети процес іще 
тривав. Під будівлею суду 
зібралося чимало прихиль-
ників Саакашвілі та деякі 
народні депутати.

■

У ПОЛОНІ

Чим більше 
бояться, тим 
більше лютують
Окупанти на півострові 
«відзначили» Міжнародний день 
прав людини новими репресіями                      
Ірина КИРПА

 Тривають переслідування кримських татар на оку-
пованому півострові, викликані бажанням російсь-
кої влади придушити інакомислення патріотів Украї-
ни. У Сімферополі місцеві силовики викликали на до-
пит кримськотатарського активіста Фазіла Ібраімова. 
Тим часом масові обшуки будинків кримських татар 
пройшли у Феодосії, Сімферопольському районі, а та-
кож у місті Бахчисарай.
 Звіт міжнародних правозахисників зафіксував ін-
формацію про те, що з початку 2015 року російська 
влада заарештувала щонайменше 26 осіб за звинува-
ченням у причетності до ісламістського руху «Хізб ут-
Тахрір». На даний час понад 100 справжніх патріотів 
України та активістів кримськотатарського народно-
го руху перебувають у тюрмах по всій території Росії.
 Найсумніше склалася доля режисера Олега Сенцова, 
який відбуває 20-річний термін за сфабрикованою про-
ти нього справою про тероризм. Свою солідарність із ба-
жанням Олега Сенцова вийти на свободу висловили ав-
торитетні діячі мистецтва, які рішуче засудили агресію 
Кремля. До слів підтримки свого колеги з України долу-
чилися китайський художник i правозахисник Ай Вей-
вей, а також члени Європейської академії мистецтв.
 Представники МЗС України вимагають від влади 
Російської Федерації негайного звільнення всіх полі-
тичних в’язнів.
 — У День прав людини ми вимагаємо від Росії звіль-
нення всіх невинно засуджених людей, — заявила спі-
кер МЗС України Мар’яна Беца. — Вважаємо неприпус-
тимим переслідування мешканців окупованого Криму 
за їх бажання жити у незалежній та вільній Україні.
 Відразу вісім фігурантів ялтинської справи «Хізб 
ут-Тахрір» постануть перед судом Ростова-на-Дону за 
сфабрикованою ФСБ справою про терористичні дії. 
Жертви політичних репресій заявляють про свою не-
винність, а також упереджене ставлення до них із боку 
контрольованого Кремлем суду.
 Уже більше року незаконно утримують у СІЗО Лефор-
тово (місто Москва) власного кореспондента Національ-
ного інформагентства «Укрінформ» Романа Сущенка, 
затриманого за статтею «шпигунство». Лише через рік 
йому дозволили побачення з родиною. За словами його 
дружини, Роман потребує допомоги медиків...
 Четвертий місяць поспіль у СІЗО Краснодара незакон-
но утримують 19-річного інваліда дитинства Павла Гри-
ба, якого в серпні поточного року викрали спецслужби 
Росії на території держави Білорусь. Тюремники дають 
українцю медичні препарати, які лише погіршують стан 
його здоров’я. Причиною затримання юнака стала його 
громадянська позиція та заклики до єдиної України.
 А ось раніше засуджений за справою «Хізб ут-
Тахрір» 35-річний Руслан Зейтуллаєв уже вчетверте 
оголосив голодування. Чоловіка засудили до 15 років 
колонії суворого режиму лише за те, що він тримав у 
себе вдома релігійну літературу та пару разів відвідав 
збори забороненої в Росії мусульманської організа-
ції. Російські окупанти свідомо етапували Зейтуллає-
ва до республіки Башкортостан, щоб виключити мож-
ливість його звільнення за допомогою тиску світової 
громадськості та правозахисників.
 Неспокійно і на адміністративному кордоні між Ук-
раїною та Кримом. За повідомленням лідерів проекту 
Крим.SOS, відразу вісім дружин кримських політв’язнів 
затримали на КПП «Чаплинка» російські прикордонни-
ки. Жінок залякали до такої міри, що двох із них відвез-
ла до лікарні карета швидкої допомоги. Беззахисних ма-
терів, які поверталися з Херсона, де робили документи 
для своїх неповнолітніх дітей, на допиті «силовики» ля-
кали повною забороною на в’їзд до рідного Криму.
 Із дня незаконної окупації Криму Росією десятки 
кримських татар були кинуті до в’язниць та отрима-
ли тюремні терміни за звинуваченнями у зв’язках із 
забороненими мусульманськими організаціями. Од-
нак правозахисники впливових міжнародних органі-
зацій зуміли довести, що переслідування цих людей 
пов’язане винятково з їх невизнанням російського ста-
тусу півострова. ■

■ Іван БОЙКО

 За неофіційною статистикою, 
яку ведуть волонтери у Вікіпе-
дії, лише за першу декаду грудня 
на Східному фронті в боях з оку-
пантами загинуло 12 бійців ЗСУ. 
Кожна друга з цих втрат припала 
на останні дні: 7 грудня — один за-
хисник, 8 грудня — четверо воїнів 
і 10 грудня — ще один. Більшість 
із них загинуло від куль воро-
жих снайперів, а не внаслідок об-
стрілів. І ця обставина породжує 
низку питань як до штабу АТО 
зокрема, так і Генштабу ЗСУ зага-
лом: чи все гараз із дисципліною 
на «передку», без бравади і зайво-
го геройства? Чи всі бійці забезпе-
чені маскхалатами тощо?
 Утім полеглих захисників Ук-
раїни вже не повернеш. Одним iз 
перших iще минулого четверга 
від кулі снайпера загинув досвід-
чений воїн, десантник 25-ї бри-
гади, 33-річний Андрій Павлен-
ко — «Павлуха» з Дніпра, який 
був одним iз кращих вихованців 
експериментального підрозділу 
«Марусині ведмеді». Сталося це 
в районі міста Авдіївка поблизу 
окупованого Донецька. Колиш-
ній волонтер, керівник підрозді-

лу ЗСУ «Марусині ведмеді» Мару-
ся Звіробій повідомила про полег-
лого десантника наступне: «Гоно-
ровий сміливець, один iз кращих 
наших вихованців, уже до нас пот-
рапив АТОвцем, тож був ще й на-
ставником молодим побратимам. 
Неймовірний сум».
 У п’ятницю після чотирьох 
днів боротьби за життя в лікарні 
Дніпра помер боєць 10-ї окремої 
гірсько-штурмової бригади, 29-
річний Іван Дубeй iз Прикарпат-
тя, якому ворожий снайпер та-
кож поцілив у голову. Кулемет-
ник iз позивним «Дівіді» так і не 
вийшов із коми. 
 Того ж дня від кільох куль у 
бою поблизу селища Водяне за-
гинув 47-річний боєць батальйо-
ну «Вінниця», 59-ї бригади Ана-
толій Твердола з Гайсина. Зго-

дом стало відомо і про загибель 
на Світлодарській дузі двох бій-
ців «афганської» штурмової роти  
батальйону «Айдар» 53-ї бригади 
Олександра Прошкіна з позивним 
«Проха» та Геннадія Парасочки з 
позивним «Колобок», які не лише 
вступили у вогневе протистояння 
з бойовиками, а й потрапили під 
мінометний обстріл. 
 Минулої п’ятниці ворожі снай-
пери були активними й побли-
зу Авдіївки: 22-річний десант-
ник 25-ї бригади Федір Караконс-
тантин iз Кілійського району Оде-
щини загинув у бою від ворожої 
кулі. 
 У понеділок стало відомо, що 
на фронті минулої неділі заги-
нув ще й доброволець УДА Вік-
тор Зельманович iз села Доманів-
ка Миколаївської області. ■

НА ФРОНТІ

Кривавий початок зими 
За останні дні Україна втратила на Донбасі 
п’ятьох своїх захисників

■

ПРОТЕСТИ

Хто більше «не мо» 
і «не хо» — ті за Міхо
Учасники маршу за імпічмент втомилися від корупції, 
яка накрила Україну

■

Лідер партії «Рух нових сил», екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі і його дружина 
Сандра Рулофс під час судового засідання.
Фото з сайта unian.net.
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❙
❙
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А за вікном 
— то дощ, 
то сніг
Негода спровокувала 
транспортний колапс 
на Закарпатті, у центрі 
та на півдні України
Ірина КИРПА

 Снігова буря з Європи дісталася й 
до нашої країни: у столичних аеропор-
тах оголосили про затримку рейсів, на 
Західній Україні попереджають про 
небезпеку сходження лавин у горах, 
а південь країни потерпає від злив. 
 У вихідні дні ураганний вітер ва-
лив дерева, мокрий сніг замітав авто-
магістралі, а дощ топив приватні бу-
динки мешканців сіл i селищ. Як роз-
повіли у прес-службі ДСНС, без елек-
троенергії залишилося понад 550 
населених пунктів у 14 регіонах Ук-
раїни. Від поривів ураганного вітру 
найбільше дісталося Київській, Чер-
каській, Львівській та Кіровоградсь-
кій областям. На дорозі Одеса — Київ 
у кювет з’їхав автобус із пасажирами. 
На щастя, постраждалих немає.
 Столицю України настільки ак-
тивно почав замітати сніг, що на ву-
лиці міста довелося вивести 334 оди-
ниці техніки, щоб навести лад на до-
рогах.
 «Посипного матеріалу в нас до-
сить, щоб якісно зробити свою робо-
ту, — запевнили співробітники КК 
«Київавтодор». — На вулицях Киє-
ва зараз працює понад 250 людей із 
36 бригад ручного прибирання. Вони 
приведуть до ладу зупинки громад-
ського транспорту, підходи до назем-
них та підземних пішохідних пере-
ходів, а також тротуари».
 Тим часом синоптики попереджа-
ють, що ожеледиця та налипання мок-
рого снігу в Києві триватимуть упро-
довж кількох найближчих днів, тому 
необхідно дотримуватися особливої 
обережності на дорогах. Сильні сні-
гопади спровокували у столиці зато-
ри та збільшення числа ДТП, рух ав-
тотранспорту на окремих ділянках за-
лишається суттєво ускладненим.
 Потужні снігопади паралізували 
рух автотранспорту і на Західній Ук-
раїні. Співробітникам ДСНС довело-
ся на деякий час обмежити рух вели-
ковагових транспортних засобів на ав-
тодорозі «М-06 Київ—Чоп». Пориви 
вітру до 30 метрів за секунду утвори-
ли на перевалах величезні замети сні-
гу, заблокувавши проїзд для машин. 
Рятувальники ДСНС попереджають, 
що в горах лавинна небезпека досяг-
ла третього рівня, залишається загро-
за зсувів снігу на дороги.
 А от річка Боржава вийшла з бе-
регів i затопила 500 метрів траси біля 
села Великі Ком’яти Виноградівсько-
го району Закарпатської області. Вода 
також залила дорогу Шаланки—Ве-
ликі Ком’яти та два гектари місцевих 
сільськогосподарських угідь.
 Відразу п’ять районів Закарпаття 
постраждали від сильних підтоплень 
підвалів житлових будинків. У місті 
Ужгород майже всі вулиці буквально 
за пару годин потужних снігопадів із 
дощем перетворилися на річки. Ряту-
вальники всю ніч відкачували воду з 
підвалів будинків.
 Синоптики прогнозують, що най-
ближчими днями погода в центрі та 
на заході України залишатиметься 
складною, а ось мешканці південних 
регіонів країни поки що можуть по-
радіти чистим від снігу дорогам: у цих 
регіонах зіпсувати настрій людям змо-
жуть лише сильні дощі. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Чітко спрацювали цими 
днями оперативники Депар-
таменту протидії наркозло-
чинності (ДПН) та Головно-
го управління Нацполіції в 
Київській області при під-
тримці полку патрульної 
служби поліції особливо-
го призначення «Миротво-
рець», котрі ліквідували ор-
ганізоване злочинне угрупо-
вання наркоділків, сформо-
ване на етнічній основі. 
 У результаті проведення 
синхронних обшуків у помеш-
каннях фігурантів, які здійс-
нювалися одночасно шістьма 
оперативними групами полі-
цейських, затримано трьох 
активних членів угрупован-
ня наркозбувачів і вилуче-

но 400 г синтетичного опіа-
ту «метадон», літр опію екс-
тракційного, півкілограма 
виробів із золота, а також май-
же 400 тисяч гривень, здобу-
тих від реалізації наркотиків. 
Певний час зловмисники дія-
ли на території Київської та 
Черкаської областей. 
 Оперативники «вели» пі-
дозрюваних певний час: від-
бувалося документування, 
проводився цілий комплекс 

негласних слідчих (розшуко-
вих) дій, зокрема чотири ета-
пи оперативних закупок нар-
котичних засобів в особливо 
великих розмірах. А фіналом 
стало затримання ключових 
фігур групи наркозбувачів.
 Трьом фігурантам пові-
домлено про підозру у вчи-
ненні кримінального право-
порушення, передбаченого 
ч. 3 ст. 307 (Незаконне прид-
бання, перевезення, зберіган-

ня з метою збуту та збут нарко-
тичних засобів, вчинені пов-
торно організованою групою 
осіб) Кримінального кодексу 
України. Усім обрано запобіж-
ний захід у вигляді тримання 
під вартою з правом внесення 
застави у розмірі 1,3 млн. гри-
вень. Фігурантам справи за-
грожує покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк до 
дванадцяти років із конфіс-
кацією майна. ■

Людмила НІКІТЕНКО 
Черкаська область

 Скандал на Черкащині: в селі Мош-
ни правоохоронці впіймали на гарячому 
групу браконьєрів, які застрелили трьох 
оленів, у тому числі й тільну олениху.
 Загалом у знищенні рогатих тварин у 
Черкаському бору брали участь 19 осіб. 
 Про це «Україні молодій» повідомив 
черкаський громадський діяч Володи-
мир Іващенко. 
 За його словами, практично всіх бра-
коньєрів поліція затримала відразу. 
 «При спробі втечі одного з бра-
коньєрів працівники поліції змушені 
були тричі зробити попереджувальні 
постріли, згідно зі статтею 46 Закону про 
Національну поліцію. А оскільки він  ті-
кав, не реагуючи на постріли, то його за-
тримали, простреливши  колесо авто», 
— розповідає Володимир Іващенко.
 Він каже, що у компанії любителів 
оленятини були й колишній прокурор  
Смілянщини, колишній заступник про-
курора Черкаської області Максим Кон-
чин, колишній оперативник Смілянсь-
кого відділу поліції Сергій Березій, ві-
домий у Смілі за справою про викраден-

ня дизельного пального з вагонного депо 
імені Тараса Шевченка. 
 «Хлопець не може без пригод, соляр-
ки йому мало було, то взявся за оленів», 
— обурюється Володимир Іващенко.
 І додає, що разом із колишніми пра-
воохоронцями на відстрілі оленів у чер-
каському лісі попалися й двоє смілянсь-
ких залізничників — начальник  Смі-
лянського вагонного депо імені Тараса 
Шевченка  Олександр Петренко та  на-
чальник охорони цього депо Андрій Пи-
липчак. 
 Вони теж затримані, а от колишньо-
му прокурору Максиму Кончину та 
оперативнику Сергію Березію вдалося 
втекти. 

 «Як стало відомо згодом, Сергія Бе-
резія вже затримано. У пояснювальній 
записці він написав, що був без зброї. 
На полюванні? І без зброї!» — дивуєть-
ся Володимир Іващенко. 
 Під час затримання банди бра-
коньєрів постраждав працівник поліції 
Черкаського відділку. Автомобілем 
йому придавило ногу, і нині він у лі-
карні.
 Інформація про затримання бра-
коньєрів викликала серед користува-
чів соціальних мереж шалене обурен-
ня. Черкащани не добирають слів, аби 
охарактеризувати дії колишніх право-
охоронців та працівників залізниці, які 
знищили оленів. ■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Більше тисячі розмальованих медо-
во-імбирних пряників буде відправле-
но з Тернополя в зону АТО до Дня свя-
того Миколая. Це своєрідна акція лю-
бові, турботи і вдячності, адресованих 
захисникам України, що її вже вкотре 
організували активісти тернопільсько-
го Логістичного центру допомоги бій-
цям АТО та місцевого коледжу харчо-
вих технологій і торгівлі. Студенти ос-
таннього, власне, і виготовляють соло-
дощі, попередньо добровільно збираючи 
кошти на необхідні продукти чи прино-
сячи їх із дому, а на упаковках пишуть 
побажання воїнам. А саме з медово-ім-
бирного тіста пряники для передової 
роблять тому, що воно не тільки смачне, 
а й дуже поживне та довго зберігаєть-
ся. Дещо пізніше так само виготовляти-
муть різні різдвяні смаколики, і не тіль-
ки тут.
 Традиція готувати для бійців смач-
ні домашні харчі з’явилася в Терно-
полі відразу після початку АТО і про-
довжується досі. Так, приміром, ми-
нулого року тисячі солодких пряників 
із нагоди різних свят були виготовлені 
і відправлені на схід України волонте-
рами штабу Самооборони Майдану Тер-
нопільщини. Продавали їх і тут, а всі ви-
ручені кошти пішли на придбання дуже 
потрібного військовим автомобіля. А 
ось жінки-волонтери громадської спіль-
ноти «Бункер С» «спеціалізуються» на 

варениках, наліплюючи їх щотижня по 
30-40 відер, в кожному з яких по 5 кі-
лограмів, а для кращого зберігання за-
ливають смальцем зі шкварками. Готу-
ють і відправляють на схід тернопільсь-
кі господині також спеціальну борщову 

заправку, яка дає змогу зварити смач-
ний борщ навіть у польових умовах. На 
Великдень із Тернопільщини масово 
відправляли воїнам «і паску, і ковбас-
ку». А тепер уже повсюдно дбають про 
кутю та інші смаколики до Різдва. ■

ДОБРА СПРАВА

«Миколайчик» для фронту
Розпочинається черговий «пік» приготування різних смаколиків для українських бійців

■

УПІЙМАЛИСЯ!

Губителі природи
Колишній заступник прокурора області та його друзі 
застрелили трьох оленів

■

СПЕЦОПЕРАЦІЯ

Зілля на дві області 
Затримано злочинне угруповання наркоторговців

■

Щоб і в окопах було свято.❙
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«Сьогоднішній день дуже схожий на той, коли суддя Кірєєв 
заарештував і відправив у СІЗО Тимошенко (...). З цього дня 
пішов відлік останніх днів влади».

Ренат Кузьмін
перший заступник Генерального прокурора у 2010—2013 роках

УКРАЇНА МОЛОДА

«Душа, втрачена у корупції»
 А загалом Президент Петро Порошенко 
володіє якістю, яка, напевно, робить його 
цілковито щасливою людиною. Він не по-
мічає очевидних речей. Доки Захід береть-
ся за голову від програної в Україні бороть-
би з корупцією, гарант обіцяє створення ще 
однієї антикорупційної структури. На до-
дачу до вже наявних НАБУ, НАЗК, САП і 
ненародженого поки що Антикорупційно-
го суду, чий дух незримо витає над Украї-
ною і благословляє з височини всі безплідні 
потуги її керманичів навести в країні лад. 
 На бізнес-форумі, що проходив 1 груд-
ня, Петро Порошенко говорив про потре-
бу в започаткуванні ще однієї бойової оди-
ниці. «Зараз ми шліфуємо інший законо-
проект — про Національне бюро фінансо-
вої безпеки України. Бюро відлучить від 
впливу на економіку та бізнес і ГПУ, і СБУ, 
і НАБУ, і МВС, — не кажучи вже про по-
даткову чи то поліцію», — зазначив гла-
ва держави. На жаль, Петро Олексійович 
не розуміє, що на даному етапі створенням 
ще однієї ерзац-структури вже жодним чи-
ном не вдасться підсолодити те негативне 
враження, яке склалося про президентсь-
ку вертикаль на Заході.
 У контексті всіх «багів», на які пря-
мо та недвозначно було вказано Україні, 
можна згадати і заяву речниці Європейсь-
кої служби зовнішніх дій Майї Косьянчич, 
котра заявила про неприпустимість втру-
чання ГПУ в роботу НАБУ. «Публічне роз-
криття Генеральною прокуратурою дета-
лей розслідування фактів корупції суттє-
во послаблює можливості Національного 
антикорупційного бюро проводити ефек-
тивні розслідування, а також підриває віру 
людей у можливість ефективної протидії 
корупції», — підкреслила Косьянчич.
 Другий сигнал попередження надій-
шов від Держдепу США, що також поши-
рив свою відозву. А відозва ця містила ци-
тату з висловлювань держсекретаря Рек-
са Тіллерсона, а саме — його жорстку кон-
статацію того, що «немає сенсу боротися 
за тіло України на Донбасі, якщо її душа 
буде втрачена в корупції». «Відображаю-
чи волю народу України, США заклика-
ють усі гілки української влади діяти ра-
зом для того, щоб знищити корупцію у всіх 
державних сферах. Знищення корупції — 
це ключ до досягнення стабільності, безпе-
ки, процвітання для українців», — наголо-
сили в Державному департаменті США.
 Заява Держдепу була оприлюднена 4 
грудня, а вже 6-го її наздогнала надзви-
чайно різка авторська колонка Леоніда 
Бершидського на сайті агентства «Блум-
берг». Побіжно «Україна молода» вже зга-
дувала дану публікацію. Останній акорд 
цього опусу можна трактувати як завгод-
но широко — аж до прямого заклику пов-
торити «на біс» для Порошенка долю Яну-
ковича. Власне, авторська колонка на те й 
зветься авторською, щоб ретранслювати 
суб’єктивні міркування певної персони, 
проте не слід забувати, що автор тексту — 
не просто один iз колумністів, ім’я котрим 
— легіон. 
 Колишній засновник російського ді-
лового видання Slon.ru, екс-консультант 

журналу «Фокус» та екс-редактор порталу 
Forbes.UA, Леонід Бершидський належить 
до медійників тієї вагової категорії, чиї сло-
ва є ключем до розуміння бага тьох процесів, 
настроїв чи намірів, що визрівають за ла-
штунками світової політики. Простіше ка-
жучи, цей колумніст не просто тішить влас-
не публіцистичне его в одній iз найповаж-
ніших західних агенцій, він одягає в слова 
те, про що думають найвпливовіші інститу-
ції світу. Інколи ці слова звучать як піратсь-
ка «чорна мітка» для тих, кому вони адресо-
вані. Нині схоже на те, що «чорну мітку» от-
римав Петро Порошенко.

Не та людина
 Усе, починаючи від заголовку статті 
(«Захід підтримує не ту людину в Україні») 
і до розвитку основних тез, мало б змуси-
ти Петра Порошенка здригнутися у пога-
ному передчутті. Судячи з усього, до напи-
сання матеріалу Бершидського підштовх-
нули події довкола Саакашвілі, оскільки 
останнього згадано у публікації як унаоч-
нення жорстокості Президента Порошен-

ка, але все ж Міхо у цьому наративі — дру-
горядний персонаж. 
 Головний же герой — все та ж непере-
вершена українська корупція. Отож iдеть-
ся про те, що Порошенко спочатку вигля-
дав більш відкритим до решти світу, ніж 
його попередник, повалений Президент 
Віктор Янукович, і говорив гарною англій-
ською мовою. Він і його Прем’єр-міністр 
Арсеній Яценюк знали, що хотів почути 
державний департамент США. Після ук-
раїнської революції США, а разом з ним і 
ЄС, підтримали Порошенка і Яценюка як 
наступних лідерів України.
 Ті, в свою чергу, виграли вибори і ста-
ли прозахідними політиками, які повинні 
були привести Україну в Європу. Але їхнi 
наміри виявилися корисливими, пише ви-
дання. Бо у той час, коли Україна життєво 
потребувала грошей від Заходу, Порошен-
ко і його політичні союзники виконували 
необхідні для цього умови. Зокрема, ство-
рили НАБУ і започаткували посади анти-
корупційного прокурора.Водночас Гене-
ральний прокурор Юрій Луценко, близь-
кий союзник Порошенка, почав відкриту 
війну проти НАБУ. Однак США виступили 
з заявою, в якій засуджували «зрив розслі-
дування корупції на високому рівні, арешт 
чиновників iз Національного антикоруп-
ційного бюро України і захоплення секрет-
них документів НАБУ».
 Як повів себе у цій ситуації Президент 
Порошенко? Річ у тім, пише Бершидсь-
кий, що лідер України сам собі виписав ін-
дульгенцію. Порошенко явно дійшов вис-
новку, що він не втратить західну політич-
ну підтримку, доки займає антиросійську 
позицію. До тих пір, поки західні лідери 
вважають Україну оплотом проти Росії, він 

може діяти всередині країни, як i будь-який 
інший український політик старої школи, 
для котрого межі між владою, грошима та 
насильством розмиті. (Далі у колонці —   як 
ілюстрація останньої тези — якраз і згаду-
ються ексцеси довкола Саакашвілі). 
 На даний момент навіть найгучніші 
західні прихильники післяреволюційно-
го українського уряду зрозуміли, що з По-
рошенком щось не так, веде далі Бершид-
ський. «Схоже, що Президент Порошен-
ко відмовився від боротьби з корупцією, 
від будь-яких амбіцій на економічне зрос-
тання, фінансування ЄС чи МВФ», — ци-
тує Бершидський економіста Андерса Ас-

лунда. «Ніякий дружній тиск на нього не 
діє. Якщо українці струсять iз себе апатію 
і зроблять iз Порошенком те саме, що і з 
Януковичем (інакше той піде на переви-
бори у 2019 році), такої помилки повторе-
но не буде», — попереджає автор. 

Не Путін краде в Україні
 Після того, як iз приводу Петра Поро-
шенка висловилася агенція «Блумберг», 
слово взяло шановане американське ви-
дання «Вашингтон Пост». 9 грудня воно 
розмістило статтю з доволі промовистою 
назвою — «Заходу час зайняти жорсткi-
шу позицію по Україні». Її автор, як і Ле-
онід Бершидський, також починає аналіз 
ситуації з ігрищ довкола НАБУ.
 «Служба безпеки України, а також ві-
домство Генерального прокурора зі своїми 
майже необмеженими повноваженнями і 
45 тисячами співробітників організували 
хрестовий похід проти крихітного Анти-
корупційного бюро, в якому працюють не 
більше 700 осіб. Уявіть собі, що ЦРУ і Гене-
ральний прокурор США влаштовують змо-
ву з метою проведення операції проти того 
підрозділу ФБР, який займається бороть-
бою з корупцією. Активісти в Києві вважа-
ють, що ми наближаємося до переломного 
моменту. Якщо Антикорупційне бюро буде 
скасовано чи послаблено, то це буде похо-
ронним дзвоном по прозорій демократії і по 
Україні», — пише The Washington Post.
 Газета додає: західні уряди витратили 
сотні мільйонів доларів платників подат-
ків на Україну для підтримки антикоруп-
цiйних реформ. Настав час захистити зроб-
лені інвестиції. Сполучені Штати і Євро-
пейський Союз повинні сказати Порошен-
ку і його друзям, що вони зобов’язані вести 

боротьбу з корупцією.
 Такого роду послання буде ще важливi-
шим з урахуванням останніх спроб Поро-
шенка зміцнити владу перед наміченими 
на наступний рік виборами. Президент і 
його прихильники чинять тиск на засо-
би масової інформації, а також вживають 
жорстких заходів щодо своїх критиків — і 
все це відбувається при повній відсутності 
міжнародного обурення. 
 Далі американські журналісти також 
акцентують увагу на тому, що Порошен-
ко прикривається, як щитом, своєю анти-
російською позицією. «Захід вважає Поро-
шенка бастіоном, що перешкоджає реалі-
зації російських планів у Східній Європі, 
і сам український Президент надав Захо-
ду чимало підстав для того, щоб так дума-
ти. У своєму недавньому виступі в ООН По-
рошенко згадав Росію понад 20 разів. А ко-
рупцію? Тільки раз».
 «В цьому відношенні позиція Поро-
шенка сильно розходиться з поглядами 
його власного народу. Незалежні опиту-
вання показують, що корупція найбільше 
турбує українців — більше, ніж навіть вій-
на (...). Не Путін розкрадає українські де-
ржавні фонди. Не Путін влаштовує діри на 
дорогах. Не Путін допомагає продажним 
чиновникам уникнути в’язниці. Не Путін 
примушує українську еліту ухилятися від 
сплати податків», — констатує очевидні 
речі «Вашингтон Пост». 
 І робить наступний висновок: «Інозем-
ні союзники можуть допомогти Україні 
покінчити з цим розкладанням. Але вони 
можуть зробити це тільки в тому випад-
ку, якщо перестануть пого джуватися з на-
ративом, проштовхуваним урядовцями, і 
почнуть захищати свої власні інвестиції в 
прогрес України. В іншому випадку витра-
чені на Україну мільйони будуть вкрадені 
(...). Союзники України повинні також по-
казати, що вони знають, як використовува-
ти не тільки морквину, а й кийок. Вони по-
винні попередити уряд у Києві про те, що 
введений нещодавно безвізовий режим iз 
країнами Євросоюзу може бути припине-
ний, якщо будуть зроблені будь-які спро-
би ще більше послабити НАБУ». 
 Що ж, такого «кийка» проти України 
наші заокеанські симпатики ще не вико-
ристовували. Якщо агентство «Блумберг» 
натякало на потребу в усуненні Порошен-
ка як такого, то The Washington Post вима-
льовує перспективу втрати нашою держа-
вою безвізового режиму. А це, власне, чи 
не головний прапор у руках українського 
Президента, яким той без упину вимахує. 
Втративши його, Порошенко залишиться 
голим, як король у андерсенівській казці. 
Хіба що з фіговим листком не доведених до 
завершення реформ. ■

ПЕРСОНА

Як спустошувалися «порохівниці»
Що думають на Заході про Петра Порошенка та про програну ним боротьбу з корупцією

■

П’ятий Президент України Петро Порошенко: його обрання було майже тріумфальним, 
його фінал може бути вкрай драматичним. 

❙
❙

Наталія ЛЕБІДЬ

Якщо зараз вести мову про те, як сильно «просіло» президентське майбутнє Петра По-
рошенка протягом останніх тижнів, то найяскравішою ілюстрацією цього буде, звісно ж, 
довгограюча історія з Міхеїлом Саакашвілі. Історія ця гучна, некрасива й така, що загро-
жує чималими політичними збитками для чинного Президента. Але так виглядає ситуація 
з точки зору українського споживача новин. Слід розуміти: Захід підходить до оцінки подій 
зовсім з інших позицій. Біганина по дахах за утікаючим від есбеушників Міхо — це не те, 
що найпершим вкарбовується в пам’ять наших партнерів. А от те, що українська тіньова 
економіка вийшла на третє місце у світі, або те, що Україна була й залишається найко-
румпованiшою державою Європи, важить дуже й дуже багато. І хай це не є особистими 
здобутками Петра Порошенка, його величезна провина полягає у консервації цих вкрай 
негативних явищ. Саме це йому передусім i не пробачають на Заході. Хоча й брутальна 
розправа з політичними опонентами не додає главі держави плюсів також. 

«В цьому відношенні позиція Порошенка сильно розходиться з 
поглядами його власного народу. Незалежні опитування показують, 
що корупція найбільше турбує українців — більше, ніж навіть війна»
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Велику Британію у 
неділю паралізували 
снігопади, які є рекор-
дними за всю історію 
метеорологічних спо-
стережень. В аеропор-
тах скасовують авіа-
рейси, не ходять потя-
ги. З огляду на сильний 
західний вітер, тисячі 
будинків знеструмлені. 
Дорогою до Франції сів 
на мілину пором iз 300 
пасажирами.
 Снігопад розпочав-
ся недільного ранку. До 
того ж сніг випадав на-
віть у тих регіонах, де 
його віддавна не бачи-
ли. В Уельсі, на півдні 
країни, зафіксовано ре-
кордний рівень опадів 
— товщина снігового 
покрову становить 28 
сантиметрів, повідом-
ляє Бі-Бі-Сі. На півдні 
Англії багато дітей по-
бачили сніг уперше в 
своєму житті. 
 Найбільший лон-

донський аеропорт 
Хітроу не бажає здава-
тися. Його адміністра-
ція повідомила вчора, 
що завдяки роботі тех-
ніки в посиленому ре-
жимі вдається трима-
ти розчищеними оби-
дві злітно-посадоч-
ні смуги. Рейси, хоч 
і з затримкою, відбу-
ваються. Двоє інших 
лондонських аеропор-
тів не працюють. 
 Водіям, які ризику-
ють виїздити на доро-
ги, влада рекомендує 
запасатися теплим одя-
гом, ковдрами, гарячи-
ми напоями та їжею. 
Деякі місцеві дороги 
перекриті повалени-
ми деревами. Над про-
токою Ла-Манш швид-
кість вітру сягає 150 
кілометрів за годину, 
а в поривах — і 160. В 
окремих районах Уель-
су та Шотландії темпе-
ратура вчора падала 
до мінус 14 градусів за 
Цельсієм. ■

ПЕРЕМОГА

Розбили «Ісламську 
державу» 
за три роки
Прем’єр-міністр Іраку оголосив 
про закінчення війни 
з ісламськими радикалами

■ Ігор ВІТОВИЧ

 Президент Польщі Анджей 
Дуда 8 грудня прийняв відстав-
ку керівника уряду Беати Шид-
ло та її кабінету і призначив віце-
прем’єра та міністра розвитку і 
фінансів Матеуша Моравєцького 
на посаду нового прем’єр-мініс-
тра Польщі. Згідно з Конститу-
цією, Матеуш Моравєцький мав 
14 днів для представлення скла-
ду свого уряду, але не став чека-
ти два тижні. Вчора у Президент-
ському палаці у Варшаві о 17:00 
за місцевим часом (о 18:00 за Киє-
вом) Моравєцький представив 
президенту склад нового уряду, 
який і був приведений до прися-
ги. Сьогодні новий прем’єр має ви-
голосити у Сеймі програму діяль-
ності свого уряду та пройти проце-
дуру голосування вотуму довіри. 
У позитивному результаті голо-
сування немає сумнівів, оскільки 
правляча партія «Право і справед-
ливість» має у Сеймі переконливу 
більшість. 
 Промовляючи під час урочис-
тості номінації минулої п’ятниці, 
прем’єр-міністр Матеуш Мо-
равєцький сказав, що він про-
довжуватиме роботу уряду Беати 
Шидло: «Та програма, що ми її ре-
алізували, буде й надалі для мене 
таким шляхом і дороговказом, 
щоб якнайкраще служити поль-
ському суспільству... Треба слу-
жити зміцненню безпеки Польщі, 
польській економіці й польській 
позиції на міжнародній арені».
 Виникає запитання, а навіщо 
ж було міняти «шило на мило», 
якщо новий уряд повністю про-
довжить політику старого. Якщо 
економічну політику, то можна 
погодитися, бо уряд Беати Шид-
ло продемонстрував досконалі ре-
зультати управління економікою 
країни. Питання, мабуть, у полі-
тичній складовій. Прем’єр Шид-
ло намагалася абстрагуватися від 
розборок на польській політич-
нiй сцені між правлячою партією 
та опозицією. «Сірий кардинал» і 
реальний керівник Польщі, лідер 
«Права і справедливості» Ярос-
лав Качинський не міг поклада-
тися сповна на попередній уряд у 
тому, щоб той, абстрагувавшись 
від економіки, нещадно «мочив» 
за кремлівськими зразками всіх 
внутрішніх і зовнішніх ворогів, 
за класифікацією Качинського. 
Такі його вказівки виконували 
лише міністр оборони Антоні Ма-
цєревич та глава МЗС Вітольд Ва-

щиковський. Але, схоже, також 
не дуже ревно, бо цих двох не вве-
ли до складу нового кабінету. 
 Моравєцький минулої п’ятниці 
відразу після президентської но-
мінації на посаду глави уряду 
дав зрозуміти, що буде слухня-
ним учнем Ярослава Качинсько-
го. Новий прем’єр-міністр Поль-
щі Матеуш Моравєцький у пер-
ший же день затвердження на 
посаді голови кабінету міністрів 
відвідав сумно відому своєю кон-
сервативністю та затхлим націо-
налізмом католицьку телевізій-
ну станцію Trwam, де, зокрема, 
говорив про Україну. «Польща, 
приймаючи українських біжен-
ців, допомагає розвантажити на-
пругу на східному фланзі Євросо-
юзу. Проте Європейська Комісія 
цього не помічає, тож ми будемо 
звертати на це увагу наших парт-
нерiв», — наголошував Моравєць-
кий. Новий прем’єр-міністр наго-
лосив, що Польща вважає, що рі-
шення, приймати чи не приймати 
біженців, — це її власна прерога-
тива. І додав, що Польща прийня-
ла дуже багато біженців з Украї-
ни, де триває війна. «Європейсь-
ка Комісія ніби не помічає, що на 
сході України війна, там гинуть 
тисячі людей», — наголошував 
Моравєцький.
 Про погрозу з боку ЄС щодо 
можливого припинення дії струк-
турних фондів за те, що Поль-
ща не приймає біженців, гість ТБ 
Trwam наголосив: «Польща — це 
дуже гордий, важливий, великий 

народ — а завдяки нашій політи-
ці 500+ та іншим продемографіч-
ним заходам він буде ще більшим, 
— і ми не дозволимо такого роду 
шантаж. Ми навіть думки такої 
не допустимо», — наголосив но-
вопризначений прем’єр-міністр. 
Крім цього, Матеуш Моравєцький 
упевнений, що стосунки з Украї-
ною необхідно будувати на «істо-
ричній правді», і нагадав, що «не 
можна забувати про такі події, як 
геноцид поляків на Волині».
 Обурливі слова Моравєцького, 
коли він навіть ще не став офіцій-
но главою уряду Польщі, був зму-
шений коментувати глава МЗС 
України Павло Клімкін. Шеф ук-
раїнської дипломатії підтвердив, 
що наразі майже мільйон україн-
ців перебувають у Польщі. «Це ми 
реально рятуємо польську еконо-
міку, оскільки українці там пра-
цюють, — зауважив він i додав: 
— Але з нашими польськими дру-
зями будемо завжди розмовля-
ти, як iз друзями щодо всіх пи-
тань, включаючи питання нашої 
історичної пам’яті. Так що з цього 
приводу не хвилюйтеся». Польсь-
кий прем’єр уже з перших кроків 
пішов на конфронтацію з сусіда-
ми, що наразі не віщує повернен-
ня до нормалізації польсько-ук-
раїнських відносин. ■

ДО РЕЧІ

 Президент Чехії Вацлав Земан номі-
нував на посаду нового глави  уряду краї-
ни багатого олігарха та політика слова-
цького походження Андрея Бабіша. Цей 
успішний бізнесмен iз 2011 року очо-
лює рух «Акція невдоволених громадян», 
який переміг на останніх парламентських 
виборах, набравши майже 30% голосів. 
Попередній уряд Чехії успішно протидіяв 
проросійському президенту Земану. Ба-
біш, натомість, є фігурою Земана і пере-
буває у конфлікті з переважною части-
ною чеських політичних еліт. Ця зміна та-
кож не є корисною для України. Але про 
реальні кроки Бабіша можна буде судити 
лише згодом.

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Прем’єр-міністр Іраку 
Хайдер аль-Абаді оголо-
сив про закінчення війни 
з радикальним угрупован-
ням «Ісламська держава», 
яку іракська армія вела ос-
танні три роки, повідом-
ляє Міжнародне фран-
цузьке радіо. «Наші вій-
ська повністю контролю-
ють іраксько-сирійський 
кордон, тож я оголошую 
кінець війни проти «ІД», 
— заявив аль-Абаді в су-
боту, 9 грудня, в Багдаді. 
«Це перемога не лише для 
іракців, а й для арабів, 
мусульман і світу», — ци-
тує аль-Абаді інформаген-
ція dpa. «Наш ворог хотів 
вбити нашу цивілізацію, 
але ми перемогли завдя-
ки нашій єдності та нашій 
рішучості. І перемогли за 
короткий час», — заявив 
прем’єр-міністр Іраку. 
 Раніше, 6 грудня, 
російський генеральний 
штаб оголосив про пере-
могу над «Ісламською де-
ржавою» в Сирії. У Москві 

заявили про «повний роз-
гром» угруповання на обох 
берегах Євфрату. Втім не-
урядові джерела не під-
тверджують перемоги над 
«ІД» ні в Іраку, ні в Сирії. 
 Нагадаємо, що у червні 
2014 року «ІД» перебрала 
під свій контроль третину 
території Іраку та оголоси-
ла про створення там «халі-
фату». У липні цього року 
Аль-Абаді оголосив про 
звільнення від «ІД» дру-
гого за значимістю міста 
країни Мосул. У листопаді 
ісламісти втратили конт-
роль над останнім містом в 
Іраку, коли іракська армія 
звільнила невелике міс-
то Рава в долині річки Єв-
фрат, неподалік кордону з 
Сирією. Упродовж остан-
ніх тижнів під контролем 
«ІД» в Іраку залишалися 
лише незаселені пустель-
ні райони та окремі оази. 
Там тривали бої. «Ісламсь-
ка держава» також продов-
жує контролювати окремі 
райони в кількох провін-
ціях Сирії, однак більше не 
має повного контролю над 
жодним великим містом.
 Бої проти «ІД» вели 
спільно іракські війсь-
ка, курдські та шиїтсь-
кі збройні формування 
за сприяння міжнарод-
ної коаліції. Міжнародна 
правозахисна організація 
«Міжнародна амністія» 
повідомляла про воєнні 
злочини при звільненні 
Мосула як iз боку бойови-
ків «ІД», так і з боку ірак-
ської армії та міжнародної 
коаліції. ■

Прем’єр-міністр Іраку Хайдер
аль-Абаді: «Ми перемогли 
за короткий час».

❙
❙
❙

ВІДДІЛ КАДРІВ

Нові люди зі старою 
риторикою 
Приведено до присяги нові уряди Польщі та Чехії

■

Матеуш Моравєцький.❙

Біле королівство  
Сніг у Великій Британії випав навіть там, 
де його віддавна не бачили

А ТИМ ЧАСОМ...

У Санта-Барбарі запахло смаленим  
 Американський штат Каліфорнія й надалі 
лихоманить від лісових пожеж. 100-тисячно-
му місту Санта-Барбара загрожує масштабна 
пожежа, що вже тиждень шириться півднем 
штату. Поліція та пожежники оголосили про 
евакуацію деяких прилеглих до міста районів. 
Пожежники скаржаться, що боротися з вог-
нем заважає вітер, який посилює полум’я. 
Очікувалось, що у понеділок швидкість віт-
ру ще зросте. Пожежі в Каліфорнії ширяться 
вже тиждень. Через вітер та посуху пожеж-
ники не встигають локалізувати полум’я. За 
словами влади, з вогнем зараз борються по-
над 5700 рятувальників.
 Вогонь знищив більше 800 будівель, було 
евакуйовано понад 200 тисяч людей. Одна 
70-річна жінка загинула — її тіло виявили 
у машині на маршруті евакуації. Влада шта-
ту також повідомляє про серйозні збитки для 
аграрного господарства Каліфорнії. Біль-
шість врожаю авокадо, на вирощуванні яко-
го спеціалізується Каліфорнія, знищив во-
гонь. Втрачено понад чотири тисячі квадрат-
них метрів цієї культури. Понад 90% усіх аме-
риканських авокадо вирощують у Каліфорнії. 
Вклад цього бізнесу в економіку обчислюють 
мільйонами доларів. Округ Вентура, де ви-
рощують найбільше авокадо, постраждав від 
вогню найсильніше. Врожай авокадо у штаті 
зазвичай збирають у лютому-березні.

■СТИХІЯ■

Ці вівці побачили сніг уперше.❙
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Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Десятки зустрічей лідера Ра-
дикальної партії з Прем’єром та 
безліч телефонних розмов дали 
результат: Олег Ляшко та його 
команда змусили владу рахува-
тися з інтересами народу.
 В ухваленому Держбюджеті 
на наступний рік врахована 
головна вимога Радикальної 
партії — підвищити зарплати 
українцям: з другого кварта-
лу 2018 року до 4300 гривень. 
Окрім того, було прийнято за 
основу історичний законопро-
ект Олега Ляшка і його сорат-
ників на підтримку нацвироб-
ника з промовистою назвою 
«Купуй українське, плати ук-
раїнцям», який політик на-
звав «реактивним паливом» 
для економіки. І ще — врахо-
вано низку прогресивних поп-
равок, які дадуть можливість 
вирвати країну з бідності та 
енергозалежності.
 Цьому успіху передували 
тривалі переговори з Прем’єр-
міністром Володимиром Гройс-
маном, на яких Олег Ляшко до 
хрипоти в голосі відстоював ін-
тереси простих українців.
 «Хтось iз депутатів обгово-
рює з Прем’єром свердловини, 
хтось пільги і преференції для 
власного бізнесу. А я на двох 
десятках зустрічей упродовж 
останніх півроку обговорював 
iз Володимиром Гройсманом 
питання підвищення зарплат 

українцям. Бо все, що я про-
шу, — все стосується простих 
людей, це зарплата, пенсія, ро-
бочі місця. Бо це ключове для 
подолання бідності», — зазна-
чив Ляшко.
 Він розповів, що його коман-
да вимагала підвищити «міні-
малку» не до 3700 грн, як про-
понує уряд, а до 5000 гривень. У 
результаті тривалих дискусій, 

виходячи з можливостей бюд-
жету, вийшли на компроміс — 
з другого кварталу 2018 року 
встановити «мінімалку» на рів-
ні 4300 гривень.
 «Це гірше, ніж 5000 гри-
вень, але краще, ніж запропо-
новані урядом 3700 гривень. 
Наступне підвищення — з ве-
ресня наступного року. Якщо 
ми щороку хоч на тисячу гри-

вень будемо піднімати зарпла-
ту людям — це буде супер! Адже 
підвищення зарплат тягне за со-
бою підвищення пенсій, а зна-
чить, мільйони людей пере-
стануть зводити кінці з кінця-
ми»,  — переконаний головний 
радикал.
 Окрім того, депутати фрак-
ції Радикальної партії зробили 
електрокари доступними для 

українців. Завдяки поправці 
радикалів до Податкового Ко-
дексу, електромобілі звільнено 
від імпортного ПДВ.
 «Ми здешевили їх на 30%, 
відмінивши спочатку імпортне 
мито, а тепер й імпортнi ПДВ 
та акциз! Кількість електромо-
білів у країні, завдяки нашим 
ініціативам, вже зросла вдвічі, 
і це лише початок. Україна в 
ТОП-5 у світі за темпами роз-
витку індустрії. А тепер стане 
абсолютним лідером!» — наго-
лосив Ляшко.
 Співавтор поправки, ради-
кал Віктор Галасюк зауважив, 
що електротранспорт — це не-
залежність від пального, яке ім-
портується з Росії та Білорусі, 
а також чисте повітря й іннова-
ції — напрямок, яким прямує 
світ.
 «У Європі за 10 років плану-
ють критично обмежити вироб-
ництво автівок iз традиційни-
ми двигунами. Тому треба вже 
сьогодні давати стимули для ін-
новацій, звільняти від податків 
автомобілі, аби через 10 років 
не думати, як ввозити з Євро-
пи непотріб і робити знижки 
на нього! Давайте діяти актив-
но на майбутнє, а не наздоганя-
ти потім лідерів!» — підкреслив 
Галасюк.
 Також команда Олега Ляш-
ка добилася ухвалення прогре-
сивних правок про зниження 
ренти на видобуток газу з 28% 
до 6% і 12%, а також про роз-
строчку імпортного ПДВ на ви-
робниче обладнання на 2 роки, 
щоб провести масштабну мо-
дернізацію підприємств в Ук-
раїні.
 «Розвиток промисловості, 
створення нових робочих місць 
для українців, підвищення до-
ходів громадян та доступність 
екологічних видів транспорту 
— пріоритети для нашої коман-
ди», — зазначив Ляшко. ■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Українська економіка починає 
подобатися вже не тільки лю-
дям, які за неї відповідають: 
першим особам нашої держави. 
Лаконічні компліменти вже лу-
нають і з боку Європи, які вба-
чають позитив у деяких вітчиз-
няних реформах, а тим часом 
статистика фіксує поліпшення 
деяких показників, зокрема ін-
фляції. Щоправда, до вирішаль-
ного успіху ще далеко. 

«Ви працюєте краще, але...»
 Валовий внутрішній про-
дукт в Україні зростає вже 
шостий квартал поспіль. На 
цю закономірність звернув 
увагу український Президент 
Петро Порошенко у своєму 
мікроблозі. За його словами, 
ухвалений Державний бюд-
жет 2018 року — це бюджет 
зростання. «За рахунок еко-
номічних досягнень країни 
ми підвищуватимемо соціаль-
ні стандарти життя, які відчує 
кожен українець», — сказав 
Порошенко. 
 Українські реформи, про 
які так багато люблять гово-
рити у нашій державі, поміти-
ли і в Євросоюзі. Євросоюз ба-
чить прогрес реформ і, як на-

слідок, підсилення економі-
ки. Верховний представник 
ЄС з іноземних справ і політи-
ки безпеки Федеріка Могеріні 
відзначила макрофінансову 
стабілізацію, реформування 
банківського сектору, а також 
зміни у пенсійній системі. «Ми 
вітаємо ухвалення бюджету і 
вбачаємо за доцільне продов-
жувати темп реформ», — за-
явила Могеріні українському 
Прем’єр-міністрові Володими-
ру Гройсману.  
 За лаштунками перемовин 
залишається рішення ЄС, як 
стверджується, відмовити Ук-
раїні у фінансуванні, про яке 
було повідомлено раніше. На 
думку експертів, дане рішен-
ня не є остаточним і передбачає 
стимуляцію влади нашої де-
ржави не лише продовжувати 
темп реформ, а й активізувати 
зміни, яких чекає від офіційно-
го Києва Європа.  
 «Станом на сьогодні четвер-
тий транш ЄС — це «качка», — 
заявив політолог Руслан Борт-
ник. — Та водночас Євросо-
юз не відмовляє Україні у фі-
нансуванні. Воно залишається 
можливим, але станеться тіль-
ки тоді, коли наша країна ви-
конає цілу низку вимог ЄС». 
На думку Бортника, до цих ви-

мог належить створення реєст-
ру проблемних банківських по-
зичальників. «Це було закріп-
лено ще у меморандумі 2015 
року, — продовжує Бортник. 
— Сьогодні відсутність тако-
го реєстру виглядає елементом 
внутрішньої політичної коруп-
ції і руйнування банківської 
сфери. До речі, відповідний за-
конопроект про започаткуван-
ня реєстру до Верховної Ради 
вже вносили у 2016 році, але 
його досі не ухвалено». 
 Ще одна вимога Євросоюзу 
— захист прав кредиторів і про-
блема державних банків. «За 
цими вимогами Україна сьо-
годні є дуже далекою від їх ви-
конання, — стверджує Руслан 
Бортник. — Тому ЄС не сказав 
нам, що не дасть нам грошей, 
але і не сказав, що дасть. Поки 
не будуть реалізовані реформи 
і не будуть ухвалені відповід-
ні законопроекти, Україні цих 
коштів не бачити». 

У полоні старих проблем 
 А тим часом останній осін-
ній місяць нинішнього року по-
дарував українцям сподівання 
на зменшення річної інфля-
ції: зростання цін у листопаді 
уповільнилося. Споживчі ціни 
в листопаді 2017 року порівня-

но з попереднім місяцем зросли 
на 0,9%, з початку року — на 
12,5%. Нагадаємо, що у жовт-
ні інфляція становила 1,2%.
 Найбільше, на 11,2%, в 
листопаді подорожчали яйця. 
На 2,3—5,9% підвищилися 
ціни на сало, молоко, смета-
ну, сири, масло, кисломолоч-
ну продукцію, хліб. Водночас 
на 1,4—6,8% подешевшали 
гречані крупи, цукор, фрукти, 
м’ясо птиці, свинина.
 Ціни на алкогольні напої 
та тютюнові вироби зросли на 
0,6%. Зростання цін на жит-
ло, воду, електроенергію, газ та 
інші види палива на 0,8% від-
булося головним чином за ра-
хунок підвищення тарифів на 
опалення на 2,5%, утримання 
будинків та прибудинкових те-
риторій — на 1,2%. Підвищен-
ня цін на транспорт у цілому на 
2%, в основному спричинено 
подорожчанням палива та мас-
тил на 3,3%, а також проїзду в 
автодорожньому транспорті на 
1,9%.
 Утiм цьогорічна інфляція 
таки виявилася значно вищою, 
ніж торік прогнозував уряд, 
— і мало не вдвічі. Як відо-
мо, у держ бюджеті нинішньо-
го року записана цифра 7,1%, 
і ця проблема стає чи не голо-

вним викликом для вітчизняної 
економіки. Схоже, що приблиз-
но такою ситуація буде і у на-
ступному році, адже у бюджеті 
2018-го вказано рівень інфляції 
9%. Але вже сьогодні експерти 
сумніваються у реальності цьо-
го показника, а уряд Володими-
ра Гройсмана, попри всі комплі-
менти з уст міжнародних парт-
нерів, продовжує вперто насту-
пати на старі граблі. ■

ОЦІНКИ

Шкода через ОРДЛО
 Національний банк України 
оцінив втрати економіки Украї-
ни внаслідок економічної блока-
ди тимчасово непідконтрольних 
територій Донецької та Лугансь-
кої областей. За цими підра-
хунками, у 2017 році сума втрат 
становитиме 1,8 млрд. доларів, 
а у наступному — 0,5 млрд. до-
ларів. 
 У першому півріччі 2017 року 
регулятор очікував значного 
уповільнення зростання ВВП че-
рез розрив економічних зв’язків з 
окупованими територіями, але за-
вдяки сприятливим умовам тор-
гівлі та високому врожаю ниніш-
нього року ці втрати було частко-
во компенсовано. 

■

ПІД ТІННЮ РЕФОРМ

На роздоріжжі
Українська економіка демонструє кволі успіхи, але при цьому 
продовжує перебувати під тінню старих проблем

■ А ТИМ ЧАСОМ...

НБУ для Держбюджету
 В останній робочий день минулого тижня Національний банк 
 перерахував до державного бюджету останній транш прибутку за 2016 
рік в обсязі 4,4 мільярда гривень. Таким чином, регулятор повністю 
розрахувався з Державним бюджетом, перерахувавши всю запланова-
ну суму прибутку НБУ — 44,4 млрд. грн. Кошти надійшли сімома тран-
шами: 21 квітня, 10 травня, 8 червня, 7 липня, 7 серпня, 6 жовтня і 7 
листопада. 

■

ПРІОРИТЕТИ

Мінімалку — збільшено!
Лідер Радикальної партії разом iз командою змусив уряд 
підняти людям зарплати

■

Олег Ляшко вважає, що без підвищення доходів українців неможливо подолати бідність.❙
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Урожай-2017: 
підсумки 
і прогнози
Виробництво зернових та 
зернобобових очікується в межах 
62,3 мільйона тонн
Олена ЯРОШЕНКО

 Осінньо-польові роботи, які вже й так добігали кін-
ця, остаточно накрилися сніговою ковдрою практично 
по всій країні. Що ж встигли зібрати-посіяти наші аг-
рарії на кінець року? 
 За повідомленням прес-служби Мінагрополітики, на 
початок цього тижня Україна зібрала: пшениці — 26,1 
мільйона тонн при урожайності 41,0 ц/га, кукурудзи 
на зерно (розрахунково) — 25,2 мільйона тонн при уро-
жайності 56,0 ц/га, ячменю — 8,3 мільйона тонн при 
урожайності 33,1 ц/га, жита — 497,4 тис. тонн при уро-
жайності 29,1 ц/га, вівса — 478,7 тисячі тонн при уро-
жайності 24,3 ц/га, гречки — 180,3 тисячі тонн при 
урожайності 10,0 ц/га, проса — 83,3 тис. тонн при уро-
жайності 15,0 ц/га, рису — 70,2 тисячі тонн при уро-
жайності 55,3 ц/га.
 Підсумки збирання технічних культур наступні: 
цукрових буряків зібрано 13,8 мільйона тонн при уро-
жайності 433,3 ц/га, соняшнику — 11,6 мільйона тонн 
при урожайності 19,6 ц/га, сої — 3,8 мільйона тонн при 
урожайності 19,3 ц/га, ріпаку — 2,2 мільйона тонн при 
урожайності 27,5 ц/га. Крім того, зібрали 22 мільйони 
тонн картоплі (урожайність 166,6 ц/га) та 8,5 мільйо-
на тонн овочів (урожайність 190,1 ц/га).
 Обстеження посівів озимих зернових культур під 
урожай 2018 року показало, що з посіяних 6,9 мільйо-
на гектарів сходи отримано на площі 6,8 мільйона. З 
них у доброму та задовільному стані перебуває 83 від-
сотки, а в слабкому та зрідженому стані — 17 відсотків. 
За підрахунками близько 113,6 тисячі гектарів посівів 
не утворили сходів. Зокрема, сходи озимого ріпаку із 
посіяних 868,8 тисячi гектарів отримані на площі 847,6 
тисячі, з них у доброму та задовільному стані 88, а в 
слабкому та зрідженому — 12 відсотків. Загинуло 1,1 
тисячі гектарів озимого ріпаку, а  майже 21,2 тисячі 
гектарів не утворили сходів. Подальший стан посівів 
залежатиме від сприятливості погодних умов. ■

■

Підтримка ягідників
 Виробники плодово-ягідної продукції мають можливості отримати 
держ підтримку ще цього року. Мінагрополітики прийнято рішення не лише 
погасити кредиторську заборгованість перед суб’єктами господарюван-
ня (176,4 млн. гривень), а й відшкодувати витрати поточного року на за-
кладку насаджень, догляд за ними, спорудження шпалери, будівництво 
систем крапельного зрошування. На це планується виділити 65 мільйонів 
гривень. А для компенсації витрат на будівництво холодильників iз РГС, 
камер швидкого заморожування фруктів, придбання ліній товарного об-
робітку плодів, спеціалізованих механізмів та техніки — 57,9 мільйона 
гривень. Термін подання документів — до 15 грудня 2017 року, відповід-
но до порядку використання коштів, затвердженого постановою КМУ від 
15.07.2005 № 587.
 Підтримка розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства про-
довжуватиметься й у 2018 році. Тим часом 13 грудня у Львові відбудеть-
ся семінар щодо практичних аспектів експорту українських фруктів та ягід 
до ЄС. Участь у семінарі безплатна.

Цукрові стандарти
 У рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом 
на 2017—2019 роки Мінагрополітики привело вимоги до виробництва цук-
ру у відповідність до європейських. Проект документа проходив тривале об-
говорення з профільними та галузевими асоціаціями, науковцями, вироб-
никами, експертами. Відповідний наказ містить термінологію та вимоги до 
деяких видів цукрів (зокрема, екстрабілого, білого, напівбілого цукру), при-
значених для споживання людиною. Вимоги до виробництва цукру відпові-
дають положенням Кодексу Аліментаріус (міжнародні харчові стандарти 
ФАО/ВООЗ), що важливо з огляду на розширення експорту. Як відомо, ми-
нулого маркетингового року експортовано 769 тис. тонн, а з початку поточ-
ного сезону (вересень-листопад) — 126,2 тисячi тонн цукру. Наказ перед-
бачає перехідний період, набуває чинностi з 1 вересня 2022 року.

Кури для Гани
 Місія Республіки Гани впродовж тижня інспектувала українські під-
приємства з виробництва курятини і продукції з неї та діяльність органів 
Держпродспоживслужби. За результатами проведеної перевірки вже го-
тується звіт, на підставі якого Гана планує надати доступ української куря-
тини на свій ринок. Представники місії високо оцінили систему держконт-
ролю в частині виробництва продукції птахівництва. Україна веде активну 
роботу з розширення ринків збуту. Упродовж  2016-2017 років Держпрод-
споживслужба проводила переговори із 22 країнами щодо експорту ук-
раїнської продукції тваринного походження на закордонні ринки. ■

Інна ТЕСЛЕНКО

Це затишне лаунж-кафе 
колись відкрила для мене  
подруга, запросивши на 
каву перед концертом. Вiд-
тодi більшість зустрічей у 
центрі Києва волію при-
значати саме там за склян-
кою фруктово-трав’яних 
смузі та смачнющої веге-
таріанської випічки. І от 
приємна несподіванка: 
господинею концептуаль-
ного закладу виявилася 
мама чотирьох дітей Лілія 
Олійник — ініціаторка ба-
гатьох благодійних проек-
тів. Саме на одному з них 
ми й познайомилися ми-
нулого тижня.

Робиш, як для себе, — 
сподобається усім 
 — Лілю, крім смач-
них авторських страв, у 
вашому кафе мене з пер-
шого погляду вразила ви-
тончена простота обста-
новки. Розумієш, що в 
облаштування вкладено 
небагато коштів, але почу-
ваєшся напрочуд затиш-
но. Хто проектував при-
міщення?
 — Моя знайома дизай-
нерка, яка, до речі, зараз 
успішно реалізовує свої 
проекти в Лондоні. Кіль-
ка років тому вона, знаю-
чи, що з фінансовими ре-
сурсами у мене на той час 
було сутужно, запропо-
нувала допомогти за суто 
символічну суму. Схоже, 
це кафе справді було пот-
рібне не лише мені, бо до 
його відкриття долучи-
лися надзвичайно цікаві 
люди. Тут увесь простір 
наповнений їхньою пози-
тивною енергією і твор-
чим настроєм. І я їм за це 
дуже вдячна! Не повірите: 
від задуму до втілення за-
кладу минуло трохи біль-
ше місяця! Майстер-під-
рядник, закінчивши ро-
боту, попросив мене ніко-
му цього не розповідати, 
бо сам не розумів, як так 
швидко вийшло, — усмі-
хається Лілія. 
 Насправді ж, думаю, 
така швидка реалізація 
проекту стала можливою 
саме завдяки тривалому 
обдумуванню і кристалі-
зації самою господинею, 
яка кілька десятиліть від-
бирала і компонувала інг-
редієнти і співвідношення 
унікального, хоч на пер-
ший погляд такого про-
стого меню. Бо готува-
ла страви і напої в першу 
чергу для себе і для своєї 
улюбленої дітвори. 
 — Ідея полягала в 
чому? Для мене як для ба-
гатодітної мами було дуже 
важливо якомога швидше 
приготувати смачну і по-
живну їжу, щоб вона при 
цьому була ще й здоровою. 
І бажано, аби вона при ць-
ому ще й не коштувала за-
хмарно, — пояснює Лілія 
філософію свого бізнесу.

Тримай баланс
 — Лілю, ваше меню не 
схоже на жодне класич-
не ресторанне не лише за 
назвами, якими так люб-
лять жонглювати рестора-
тори, а й за складом страв i 
напоїв. Це ваші авторські 
напрацювання? Як вони 
формувалися?
 — Я протягом остан-
ніх тридцяти років дуже 
уважно вивчала особли-

вості здорового харчуван-
ня в оздоровчих системах 
різних авторів, у бага тьох 
культурах. Це й західні 
нутріціологи, й індуси, 
і слов’яни... Багато дала 
аюрведична культура ба-
лансуючого харчування. 
Але, порівнявши чима-
ло джерел, я зрозуміла, 
що скрізь здорове спожи-
вання має один-єдиний 
базовий принцип. Чим 
їжа простіша і ближча до 
свого природного стану, 
тим краще. Так, є мудрс-
твування з обов’язковим 
підрахунком калорій-
ності... Але у мене подіб-
ні поради завжди викли-
кали посмішку: оце мені 
нема чого більше роби-
ти, як щоразу, сідаючи 
перекусити, підрахову-
вати кількість калорій у 
кожній страві. Звичайно, 
вчені-дієтологи це все до-
сліджують — скажімо, та 
сама Шаталова науково 
обґрунтовує, чому варто 
харчуватися саме певним 
чином. Так, це важливо. 

Але ми можемо просто 
прислухатися до розум-
них людей і врахувати 
їхні висновки. Недаремно 
ж у багатьох грецьких фі-
лософів знаходимо: «Лю-
дина стає тим, що вона 
споживає», або «Твоя їжа 
впливає не тільки на стан 
твого тіла, а й на думки, 
вчинки і навіть на твою 
долю». Для мене це — 
ключові ідеї, які повинні 
формувати наше ставлен-
ня до їжі.

З городу до столу
 Маленький презент 
від кухаря в еко-кафе — 
тонкі шматочки солодко-
го гарбуза, свіжесенько-
го, наче тільки зірвано-

го з огудиння. Всі овочі-
фрукти, молокопродукти 
сюди привозять цілком 
конкретні господарі при-
ватних садиб у Василь-
ківському районі. Спо-
чатку сім’я Лілії Олійник 
мала своє домашнє госпо-
дарство у Пирятинсько-
му районі на Полтавщині. 
Але обставини склалися 
так, що доцільніше ста-
ло укласти угоди з надій-
ними постачальниками, 
домовившись про асорти-
мент і спосіб  вирощуван-
ня садовини-городини на 
Київщині. І селянам пос-
тійний приробіток, і гос-
подиня ресторану спокій-
на за смак і якість майбут-
ніх страв. Адже завжди 

може проконтролювати, 
як саме вирощуються об-
рані нею самою сорти по-
мідорів, спаржі чи мали-
ни. Ну і велике значення 
має сам настрій учасни-
ків процесу.
 Натхненна вдалим 
стартом, Ліля свого часу 
відкрила у столиці разом 
iз партнерами п’ять та-
ких еко-ресторацій. В тих 
районах, куди її запро-
шували у книзі відгуків 
відвідувачі. Бо чимало 
записів тих, кому тут вда-
лося побувати, закінчува-
лося: «От би й поблизу на-
шого будинку було таке 
кафе!» Але згодом трьо ма 
з них вона поступилася 
бізнес-партнерам. З мір-
кувань оптимізації зали-
шилася повноправною 
господинею двох атмос-
ферних закладів здорової 
їжі: вже згаданого лаунж-
кафе в центрі столиці і ще 
одного — у складі освіт-
ньо-відпочинкового ком-
плексу в Голосієво. Його 
Лілія Олійник спеціально 
спланувала так, щоб такі 
самі невгамовні жіночки 
могли комфортно суміща-
ти сімейні клопоти з влас-
ним розвитком. Тому він 
включає простір для ди-
тячих розвиваючих ігор, 
занять йогою, салон кра-
си та залу для культурно-
освітніх зустрічей мам. 
 — Дуже важливо мати 
можливість ділитися 
своїми ідеями і своєю під-
тримкою з іншими людь-
ми. Це приносить задово-
лення мені самій і гене-
рує хороший настрій нав-
коло.
 Певно, здорова їжа й 
справді формує здоровий 
простір...■

НОВИНИ ПЛЮС■

БІЗНЕС-КЛАС

Твоя їжа формує 
твою долю
Вишуканому ресторану здорової їжі постачають 
продукти з васильківських городів

■

Якщо складові страв підібрані з розумом і смаком, 
не одразу й згадаєш, що їжа вегетаріанська.

❙
❙

Успішний ресторанний бізнес — це коли готуєш сніданок, 
як для власних дітей.
❙
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«Вкрай потрібен окремий закон щодо 
пільг для родин загиблих атовців» 
 — Олег завжди прагнув бути потріб-
ним, намагався бути лідером. Коли я 
просила його «збавити напругу», він ка-
зав: «Іринко, коли стану Героєм Украї-
ни, тоді відійду від справ і буду відпочи-
вати». Я відказувала: «Вистачить тебе 
тижнів на три». Олег завжди хотів відчу-
вати свою необхідність, до нього постійно 
телефонували колишні бійці-«афганці» 
з проханням допомогти, впевнені у тому, 
що він вирішить їхні питання.
 ■ І він також займався медико-со-
ціальними проблемами бійців?
 — Так, і був він дуже освіченим, точ-
ково осягав усі питання, знав, як розру-
лити будь-яку ситуацію. Це його профіль 
був. Я і стала займатися проблемами бій-
ців та їхніх родин тому, що ми разом усі 
питання напрацьовували, я усiм цікави-
лася, і мені було нескладно зініціювати 
цю організацію. Та й хлопці, знаючи мій 
характер і на що я здатна, бачили мій стан 
після смерті Олега і самі запропонували 
створити організацію. Я погодилася, і , 
звичайно, пріоритет було надано сім’ям 
загиблих. 
 У нас у команді — несамовито віддані 
меті люди. Наша співдружність позна-
чена тим, що всі ми їздили в АТО — пе-
ред очима стільки цих «картинок», які 
не стираються, — напевно, нашою спра-
вою повинні займатися люди, які не тіль-
ки були там, а й перейнялися, пережили, 
відчули, що таке війна й її наслідки, які 
розуміють, про що йдеться і як виріши-
ти будь-яку проблему. Ти зустрічаєш во-
яків — ти їх проводжаєш, ти просто жи-
веш цим, дихаєш з ними одним повітрям, 
вони різні: ти бачила їх «у мирі», ти ба-
чила їх на війні і ти бачила їх після вій-
ни. Вони готові за Україну все віддати, але 
живе в мені такий біль: а що Україна їм 
дає?
 Олег пішов на такому підйомі — я ро-
зумію, що би ми вдвох зараз здійснили, це 
була б гримуча суміш ініціатив! 
  Звичайно, є проблема виплат бійцям 
та їхнім родинам. Бійці чомусь вважа-
ють, що я юрист і психолог, що я пропи-
сую зміни до законодавчої бази та надаю 
консультації. Я насправді беру закон, чи-
таю його, — це було ще за життя Олега, 
— позначаю його «плюси» і «мінуси», де 
потрібні виправлення (схоже на аналіз 
профільного юриста, керуючись Консти-
туцією та кількома законами, ти відпра-
цьовуєш вектор свого напрямку). Сім’ї за-
гиблих учасників АТО, бійці, поранені — 
це все ніби переплітається. Я розумію, що 
вкрай потрібен окремий закон щодо пільг 
для родин загиблих учасників АТО, а та-
кож зміни до деяких інших законів Ук-
раїни. Я наполягаю, наприклад, на тому, 
що сім’я загиблого чи сім’я важко по-
раненого бійця, ті люди, що віддали все 
для війни, не мають сплачувати податок 
1,5% «на війну» , — ці сім’ї постійно жи-
вуть у стані війни. Я хочу, щоб зняли цей 
податок iз відповідних категорій людей, 
які справді віддали своїй країні життя та 
здоров’я рідних. Натомість ці сім’ї потре-
бують великої підтримки та допомоги від 
держави.
 ■ А щодо вояків — чи досі деякі з них 
не можуть отримати допомогу після по-
ранення, у тому числі й через непра-
вильне оформлення відповідних доку-
ментів?
 — Нещодавно дружина одного поране-
ного бійця, проблемами якого займають-
ся волонтери, казала мені, що її чоловік 

досі не отримав виплату за поранення. 
Зараз юристи допомагають йому зібрати 
та оформити певні документи. Але є пев-
ні перепони: наприклад, змінився коман-
дир роти, треба провести розслідування, 
зібрати доказову базу. Багато хто з хлоп-
ців стомився від цього і не хоче боротися. 
Поранені бійці лікуються, а вже потім 
вдаються до оформлення та збирання до-
кументів. 
 До цього мають бути залучені освічені 
люди, які вміють звертатися до інстанцій 
і знають весь механізм цього від почат-
ку і до кінця — коли допомогу надає ос-
вічений юрист, який має у цьому досвід, 
то питання вирішується позитивно. До 
того ж тут спрацьовує людський фактор: 
командир начебто і хоче допомогти, про-
те боїться брати відповідальність на себе, 
бо на той момент, коли було поранено бій-
ця, він не був на цій посаді. І деякі подібні 
історії тривають iз 2014 року. Дуже бага-
то змінилося: і формування батальйонів, 
і з’явилися інші військові підрозділи... 
Тому тут кожен випадок треба окремо роз-
глядати. Переважно допомагають юрис-
ти-волонтери. Юридичний супровід на-
шої організації створюють досвідчені 
юристи, а допомагають студенти-юристи 
— написати лист, запит, звернення.
 Зараз є пропозиція внести закон про 
сім’ї загиблих учасників АТО: на дано-
му етапі наша країна налічує досить ба-
гато людей з категорії «сім’я загиблого», 
проте у нас немає єдиного закону підтрим-
ки мам, дружин, батьків та дітей. Знову 
ж таки, в законах прописано: «учасники 
бойових дій», «учасники АТО» — це роз-
повсюджується і на їхні сім’ї; ми ж, сім’ї 
загиблих воїнів, нас не зараховують до «сі-
мей бійців АТО», у нас просто статус сім’ї 
загиблого — це окремий статус. А у законі 
написано, що це категорія, на яку розпов-
сюджується його дія. Пільги, які є у бійців 
АТО і у їхніх родин, не розповсюджуються 
на сім’ї загиблих учасників АТО.

  А це вже формат роботи юристів, які 
пишуть закони, які вносять поправки в 
цю законодавчу базу. Я пропоную: давай-
те зберемо всі закони, дія яких розпов-
сюджується на родини загиблих, виокре-
мимо з них пільги та об’єднаємо їх в одне 
ціле. Ми ініціювали та внесли деякі про-
позиції до місцевої програми «Турбота — 
назустріч киянам» «для підтримки сімей 
загиблих», — та знову ж таки, ми це самі 
зробили. Ми пропонуємо, юристи відпра-
цьовують, прописують, та ініціатива йде 
від нас, від громадських діячів та від са-
мих сімей загиблих, оскільки ми знаємо 
нашу проблему — і так має бути. 
 До речі, у нас багато сімей, які не ма-
ють статусу, — «ну то й що, як вояк помер 
в АТО»? Адже смерть, пов’язана із захво-
рюванням на війні, не передбачена зако-
нодавством. Хоча законопроект про це на-
писаний. 
 ■ Якби у нас насправді все в країні 
було підпорядковано тому, що йде війна, 
то ніхто з обивателів і не думав би міря-
тися пільгами та преференціями з війсь-
ковослужбовцями. Адже ніхто з мирних 
жителів не хоче отримати компенсацію 

за поранення, чи не так? 
 — Я би взагалі залишила пільги для 
підтримки сімей загиблих і, звичайно, 
для бійців, які отримали поранення. У 
Києві понад 22 300 учасників бойових 
дій — і це тільки у Києві! Є багато хлоп-
ців, які не можуть отримати гроші за по-
ранення. До мене прийшов один боєць і 
каже, що волонтери дуже довго проби-
вали йому грошову виплату за поранен-
ня, яке він отримав у 2014 році, та піль-
ги, — а йому пишуть, що це побутова 
травма! Кажуть: «Облиште, ви вже «діс-
тали» комбата!» І вони не можуть виби-
ти хлопцеві гроші за поранення. А сім’ю 

підтримувати потрібно, хлопцеві лікува-
тися треба. Юристи-волонтери вибивають 
йому квартиру, тому що в нього малень-
ка дитина. Дуже багато таких випадків. 
Я просто не розумію таких речей. Я бачу 
стан цих хлопців, які, до того ж, воювали 
у першому ешелоні, тобто «на нулі» і «в 
мінусі» стояли, — вони постійно напру-
жені, вони постійно перебувають у стані 
війни, це витримає не кожна людина.
 А скільки у нас помирає хлопців вже 
після того, як вони звільнилися зі служби, 
— від хвороб! Через проблеми зі здоров’ям 
вони вмирають уже тут, і сім’я не отримує 
жодних коштів за втрату рідного. 
 У нас трапилося, що ми отримали 
з фронту труну. А сім’ї, у яких хлопці 
вмирають через проблеми зі здоров’ям, 
проживають втрату тут. Сім’я може уся 
викластися, витягаючи ветерана з лабет 
хвороби, а коли не виходить, вона зали-
шається сам на сам зі своїм горем. Хіба 
держава тут ні до чого? Я вважаю, що все 
лікування таких бійців повинна брати на 
себе держава, а не родина, волонтери та 
побратими.

«Я, доросла жінка, ніколи не зрозумію 
болю доньки»
 — У моєї молодшої дочки Ганнусі, 
їй чотирнадцять років, тато — життє-
вий еталон чоловіка, ми жили з ним як 
за кам’яною стіною, — продовжує пані 
Ірина. — Нам зараз психологічно важко. 
Я ніколи не зрозумію її болю, оскільки я 
доросла жінка і, Богу дякувати, у мене 
живі батьки. І коли батько гине за Украї-
ну, — тут зовсім інше розуміння. У нашо-
му дворі, де ми прожили багато років, де 
народилася моя донька, мешкають діти 
з Луганська і Донецька. І моя дитина не 
каже, що вона із сім’ї загиблого, що вона 
донька Героя, — вона пишається цим 
тільки в душі, тримає це в собі. А це ве-
лика проблема держави і нашого суспіль-
ства. І далеко не в усіх навчальних закла-
дах у дітей виховують патріотизм та по-
чуття причетності до новітньої історії че-
рез долі своїх однокласників. 
 Треба розвивати прийняття та ро-
зуміння деяких ситуацій. Я дивлюся на 
свою Ганнусю — у неї тато загинув, вона 
переживає, — але виникає така ситуація, 
що наші діти соромляться проговорити, 
що вони належать до сімей загиблих, вони 
зайвий раз бояться це посвідчення показа-
ти, — коли дитина отримує за втратою го-
дувальника пенсію, їй надається пенсій-
не посвідчення, — щоб їх не принижува-
ли в тих же «маршрутках», щоб не каза-
ли: «Що ти за пенсіонер?». Дитину такі 
запитання просто принижують, і я вва-
жаю, що «там, нагорі», мусять знати про 
цю проблему. 
 Мою сім’ю і подібні родини загнали 
у такі рамки, коли ми не стаємо тією ка-
тегорією людей, які були здатні пожерт-
вувати своєю родиною заради України, а 
стаємо «пільговиками у черзі за мирним 
життям». 
 Я хочу, щоб усі люди перейнялися тим 
болем, відчуттям втрати, порожнечі, не-
захищеності, тими проблемами, у яких 
живуть родини загиблих воїнів. А зараз 
ми спостерігаємо деяке «зациклення» на 
межі з заздрістю — через наші пільги та 
виплачені нам кошти за смерть рідної лю-
дини.

БОЛЮЧІ ТОЧКИ       

Ірина КИРИЧЕНКО

Ірину Міхнюк у колах атовців та їхніх сімей знають усі. Вона — голова правління 
Всеукраїнського громадського об’єднання родин загиблих та безвісти зниклих учас-
ників Антитерористичної операції, ветеранів війни та активістів волонтерського руху 
«Крила 8-ї сотні».
Допомога воїнам та їхнім родинам, на думку Ірини Міхнюк , — це у тому числі спра-
ведливе і всеохопне законодавство, яке враховує усі їхні інтереси та потреби. «Кри-
ла 8-ї сотні» вносять пропозиції щодо соціального захисту родин загиблих учасни-
ків АТО та військовослужбовців у різних його напрямах. І тут Ірина Володимирівна 
покладається на досвід подібної співпраці зі своїм чоловіком — Олегом Івановичем 
Міхнюком, Героєм України, який загинув під час звільнення Луганська у селищі Но-
восвітлівка 20 серпня 2014 року. До війни ветеран Афганістану, кавалер багатьох 
орденів i медалей Олег Міхнюк був заступником голови Української спілки ветеранів 
Афганістану. Під час Революції гідності він очолював Восьму сотню Самооборони 
Майдану. З початком війни пішов добровольцем на фронт у складі «Айдару» — там 
і здійснив подвиг, ціною власного життя врятувавши бойових товаришів. 

■

«Люди, які воювали,
податок «на війну»

Голова правління громадської спілки «Крила 8-ї сотні» 
Ірина Міхнюк — про юридичні й моральні проблеми, 

з якими стикаються воїни АТО та їхні родини

«Хочу, щоб люди перейнялися тим болем, відчуттям втрати, порожнечі, 
незахищеності, тими проблемами, в яких живуть родини загиблих воїнів. 
Бо зараз бачимо деяке «зациклення» на межі з заздрістю — через 
наші пільги та виплачені нам кошти за смерть рідної людини».

Ірина Міхнюк з портретом чоловіка.❙
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Інститут позбавлення батьківських 
прав залишається крайнім заходом 
впливу на батьків, які недобросовіс-
но виконують свої обов’язки щодо 
виховання та утримання своїх дітей.

Що може стати причиною 
позбавлення батьківських прав?
 Сімейний кодекс містить виключ-
ний перелік підстав  позбавлення 
батьківських прав, якщо батьки:
 1) не забрали дитину з пологово-
го будинку або з іншого закладу охо-
рони здоров’я і протягом 6 місяців 
не виявляли щодо неї батьківсько-
го піклування;
 2) ухиляються від виконання 
своїх обов’язків по вихованню ди-
тини;
 3) жорстоко поводяться з дити-
ною;
 4) є хронічними алкоголіками 
або наркоманами;
 5) вдаються до будь-яких видів 
експлуатації дитини, примушують 
її до жебракування та бродяжниц-
тва; 
 6) засуджені за вчинення умис-
ного кримінального правопорушен-
ня щодо дитини.

Що потрібно для позбавлення 
батьківських прав?
 Для позбавлення батьківських 
прав необхідно:
 *  встановити, що особа свідомо 
порушує батьківські обов’язки, зліс-
но не виконує вимоги та рекоменда-
ції органів опіки і піклування, служб 
у справах неповнолітніх, навмисно 
ухиляється від лікування;
 *  звернутись до органу опіки та 
піклування з тим, щоб отримати ви-
сновок щодо умов життя і вихован-
ня дитини, поведінки батьків, їх-
ніх взаємин із дітьми та ставлення 
до виконання своїх батьківських 
обов’язків;
 *  звернутись до суду з заявою про 
позбавлення батьківських прав.

Хто може звернутися до суду?
 Суд розглядає справи про по-
збавлення батьківських прав за за-
явою:
 1) одного із батьків, опікуна, 
піклувальника, особи, в сім’ї якої 
проживає дитина;
 2) закладу охорони здоров’я, нав-
чального або іншого дитячого закла-
ду, в якому вона перебуває;
 3) органу опіки та піклування;
 4) прокурора;
 5) самої дитини, яка досягла чо-
тирнадцяти років.
 Справи про позбавлення бать-
ківських прав розглядає суд за міс-
цем реєстрації того з батьків, якого 
хочуть позбавити прав. 
 При розгляді судом таких пи-
тань є обов’язковою участь органу 
опіки та піклування, який подає 
суду письмовий висновок щодо об-
ставин справи. 

Які права втрачають батьки, 
позбавлені батьківських прав?
 1) особисті немайнові права щодо 
дитини (наприклад, право вирішу-
вати питання виховання дитини та 
навіть вільно спілкуватися з нею, 

право давати дозвіл на зміну дити-
ною свого прізвища чи імені, пра-
во визначати місце проживання ди-
тини та дозволяти чи забороняти її 
виїзд за кордон тощо);
 2) перестають бути законним 
представником дитини (не можуть 
представляти без окремої довіренос-
ті її інтереси в судах чи інших орга-
нах);
 3) втрачають права на будь-які 
пільги та державну допомогу, що 
надаються сім’ям із дітьми;
 4) не можуть бути усиновлюва-
чем, опікуном та піклувальником 
(тобто не зможуть усиновити іншу 
дитину);
 5) не можуть одержати в май-
бутньому тих майнових прав, 
пов’язаних із батьківством, які вони 
могли б мати у разі своєї непрацез-
датності; 
 6) втрачають інші права, засно-
вані на спорідненості з дитиною 
(наприклад, їхня дитина може бути 
усиновлена без їхньої згоди як бать-
ків);
 7) втрачають право на спадкуван-
ня після дитини (крім випадків, коли 
це передбачено заповітом дитини).
 Слід зауважити, що особа, по-
збавлена батьківських прав, не 
звільняється від обов’язку утриму-
вати дитину. При задоволенні позову 
щодо позбавлення батьківських прав 
суд одночасно приймає рішення про 
стягнення аліментів на дитину. 

Якими будуть наслідки 
позбавлення батьківських прав?
 Позбавлення батьківських 
прав одного з батьків. Дитина за-
лишається жити з другим з бать-
ків. Суд може прийняти рішення 
про виселення того із батьків, хто 
позбавлений батьківських прав, із 
житла, в якому він проживає з ди-
тиною, якщо у нього є інше житло, 
або примусово поділити житло чи 
зобов’язати здійснити його приму-
совий обмін.
 Позбавлення батьківських прав 
обох батьків. Дитина передається 
під опіку органам опіки та піклу-
вання. Ці органи вирішують, яким 
особам або установам слід передати 
дитину на виховання. Вони призна-
чають опікуна (піклувальника) (на-
приклад, дитина може бути переда-
на на виховання бабусі та дідусю, 
повнолітнім брату та сестрі, іншим 
родичам дитини, мачусі, вітчиму, 
які виявили таке бажання та звер-
нулися з відповідною заявою) або, 
враховуючи вік та стан її здоров’я, 
обирають інші форми влаштування 
дітей, зокрема: усиновлення, пере-
дачу дитини до прийомної сім’ї, до 
дитячого будинку сімейного типу, 
патронажному вихователю, інших 
спеціальних закладів для дітей, 
позбавлених батьківського піклу-
вання.

Куди звертатися, щоб отримати 
детальну консультацію? 
 Координаційний центр із надан-
ня правової допомоги
 04053, Україна, м. Київ, вул. Сі-
чових Стрільців, 73, офіс 312.
 Телефон: (044) 486-71-06.

«Хлопці звинувачують Олега в тому, 
що він втратив страх»
 ■ Мабуть, вам простіше і легше перебу-
вати у товаристві вояків, які зараз на фрон-
ті і які знали Олега Івановича?
 — Я нещодавно була у Старобільську на 
третю річницю «Айдару», і там же була Са-
мооборона Старобільська і наша Друга штур-
мова рота, ми туди разом з’їздили четверто-
го травня. І я чудово розумію, що в бійців ще 
картина загибелі Олега досі стоїть перед очи-
ма. Хлопці звинувачують його у тому, що він 
втратив страх! Думав, що з ним нічого не тра-
питься. Вони досі тамують на нього чоловічу 
образу, що він пішов неправильно, він не мав 
загинути, а мав бути зараз iз ними. Кажуть 
мені: «Олег загинув — це 90% усіх нас, а ми 
разом — це усього 10%». В якийсь момент він 
перестав берегти себе... Знаєте, коли страх 
смерті минає, коли ти розгортаєш плечі, від-
бувається те, чого ти навіть не очікуєш...
 Ми боролися, щоб Олег отримав звання 
Героя України. І він отримав Зірку Героя 21 
серпня 2015 року. Я дякую всім, хто долучив-
ся до цього, підтримав та оцінив отримання 
Олегом Міхнюком (посмертно) такого висо-
кого звання та нагороди.
 Наші хлопці були всі раді, коли я принес-
ла їм Зірку Героя, — вони плакали. Кожний 
з них узяв Зірку і потримав у руках. Наскіль-
ки для них це було важливо. 
 На день загибелі Олега — 20 серпня — вони 
були в Києві, біля нього, на Лук’янівському 
військовому цвинтарі. Дуже багато хлопців 

приїхали вшановувати його пам’ять. Невдов-
зі й пам’ятник має бути готовий — із зобра-
женням парашута на всю стелу. Хоча я не 
хочу ні з ким ділитися пам’яттю про рідну лю-
дину, але й не можу написати на пам’ятнику 
слова як від дружини та від родини, оскільки 
Олег — публічна людина. Хлопці кажуть, що 
гаслом Олега було «Україна понад усе!»
 ■ З війною в душі важко жити — а без неї 
неможливо. Я зовсім не спілкуюся з «мир-
няками».
 — Старша дочка у нас торік вийшла за-
між, і я не хочу, щоб її чоловіка мобілізува-
ли до війська. Я не витримаю того, що ляже 
на плечі моєї дочки, бо знаю, як це — чека-
ти, переживати, не спати... А коли були 2014-
2015 роки, коли на війну йшли добровольці, 
звичайно, мені було складно та й досі склад-
но спілкуватися з людьми, які не пішли тоді 
на фронт, але я намагаюся багатьох зрозумі-
ти. 
 ■ Ви вмієте стріляти?
 — Так, умію. З багатьох видів зброї. Коли 
після сорока днів по загибелі Олега я поїха-
ла в АТО, хлопці запропонували: «Пострі-
ляємо?» Ну і дістають мені Стечкіна. Кажу: 
«Смієтеся?» Ми поїхали на полігон, я стріля-
ла з кулемета, а вони там дивувалися, коли 
мішені розглядали. Мене Олег учив багатьох 
речей, і це в мені живе. Я і раніше добре стрі-
ляла. Я зливаюся, я стаю тим зарядом, тією 
кулею, яка летить уперед, до мети.

«Закони повинні працювати для людей»
 ■ Саме тоді, коли ви після сорока днів 
по загибелі Олега Івановича їздили до Ста-
робільська, й почали займатися вирішен-
ням проблем сімей загиблих?
 — Там вже на той час зібралася низка до-
кументів саме айдарівських бійців, які заги-

нули у червні, липні та на початку серпня. 
Хтось був не оформлений, хтось оформлений, 
проте неправильно велася документація, на-
приклад, у мене в документі було вказане 
прізвище — не «Міхнюк», а «Михнюк». І піс-
ля сорока днів я приїхала сама, та, взявши 
документи від інших сімей загиблих, ми їз-
дили, відновлювали, виправляли помилки, 
вносили уточнені дані про загиблих хлопців 
та їхні родини.
 ■ От якби так прицільно і влучно вирішу-
вати проблеми вояків у нашому так звано-
му «гібридному мирі»...
 — Я приїжджаю до сімей, у мене просять 
допомоги дружини загиблих воїнів з дітьми, 
які не мають статусу сімей загиблих. А я не 
можу дивитися їм в очі, мені соромно, що у 
мене є пільги, а в них — немає. Більше я пе-
реживаю за дітей. Я не розумію, як пояснити 
дитині, у якої тато пішов на війну і не повер-
нувся, — зараз у родичів немає статусу сім’ї 
загиблого і нагород посмертно, — і хто її тато 
був, поясніть? Морально — це як? Коли акт 
розтину показав, що у його крові було знай-
дено алкоголь... На війні бувають різні ситу-
ації, і за те, як поводяться бійці, нести від-
повідальність мусить командир. У чому вин-
на сім’я? Чоловік пішов в АТО і загинув, і для 
дітей і рідних він, на мою думку, вже герой. 
Як дітям пояснити, що насправді сталося? Є 
очевидні речі, які не потребують пояснення, 
але потребують поваги.
 Ми на судах, коли боремося за земельні 
ділянки у Биківні, розмовляємо з місцевими 

жителями, і вони кажуть: «Ось, ви зіпсуєте 
генофонд, вдови до нас заселяться». А тепер 
вони кажуть: «Ми із вдовами сперечатися не 
будемо, не можна цього робити». А коли вони 
кажуть: «А що, ваші чоловіки за шматок зем-
лі пішли воювати?» — я даю відсіч: «Та твій 
навіть і за шматок землі не пішов!» 
 ■ Скільки людей будуть поселені в Биків-
ні?
 — Зараз для сімей загиблих видані 92, і 
49 ділянок оформлюють. А там ще є ділян-
ки в «афганців», є ділянки сімей Небесної со-
тні і є ділянки інвалідів-паралімпійців. І за-
раз суди тривають. У биківнянців таке гасло: 
«Не дамо вирубати легені Києва!» На моїй ді-
лянці — чотири сoсни, і я кажу: жодної сосни 
я особисто не чіпатиму! А зараз моя ділянка 
роз’їжджена уздовж та впоперек — хтось для 
себе дорогу зробив...
 Неприємним є такий момент: втративши 
своїх близьких, а хлопці-вояки — здоров’я, 
ми ще продовжуємо боротися за те, що нам 
належить. 
 А взагалі ми самі ініціюємо собі пільги 
і захист. Самі прописали, хтось зініціював, 
підхопив. Найскладніше, що в процесі за-
конотворення ми не можемо об’єднатися, 
запросити тих, хто працює саме з цими на-
прямами, озвучити їх і видати хороший про-
дукт одразу ж. Хтось прописує законопроек-
ти, постанови, проте вони не враховують усі 
проблемні моменти. А законотворчі ініціа-
тиви — це правильно прoпрацьовувати ін-
формацію, брати її з середовища, розуміти, 
як і для кого працюватиме закон чи якась 
постанова, щоб одразу ж прибрати всі нюан-
си, які можуть гальмувати документ, через 
що люди потім не можуть скористатися дією 
законів. У державі закони повинні працюва-
ти для людей. ■

КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Як позбавити 
батьківських прав 
недобросовісних 
батьків?
Роз’яснення дає міністр юстиції Павло Петренко
Доброго дня! Пане міністре, скажіть, будь ласка, чи можна якось позбави-
ти батьківських прав одного із батьків, який зовсім забув про дитину?

Олена, Київ

■

не мають сплачувати 

Олегу Міхнюку посмертно присвоєно звання Героя України.❙
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Василь ПІДДУБНЯК
(«Українська правда»)

Майже 100 тисяч туристів ледь 
не з усього світу поспішають 
щороку в селище, аби побу-
вати в єдиному на всю Європу 
нерозораному степу, відчути 
неповторний запах різнотрав’я, 
на власні очі побачити, як нав-
перейми з вітром мчать дикі 
коні Пржевальського чи анти-
лопи, просто пройтися тінис-
тими алеями всесвітньо відо-
мого біосферного заповідника 
«Асканія-Нова» імені Фрідріха 
Фальц-Фейна…
Саме ж селище для паломників 
— всього лиш тимчасова «хар-
чевня» і нічліг.
Хіба ще можна побувати в Ін-
ституті тваринництва степових 
районів імені Михайла Іванова 
«Асканія-Нова», де діє єдиний 
на всю Україну Національний 
науковий селекційно-генетич-
ний центр вівчарства. Але це 
— для фахівців.
Колись у цьому центрі бували 
найвищі чини держави і кляли-
ся, що відкриють вівчарству зе-
лену вулицю.
І що? Ні вівцям тої вулиці, ні 
людям — нормальної дороги.

«Золота рибка на велосипеді»
 Відомо, що зелену оазу в 
безводному таврійському степу 
створили німецькі колоністи 
— представники роду Фальц-
Фейнів.
 Та мало хто знає,що Фальц-
Фейни, крім незчисленних ове-
чих отар, були володарями де-
кількох промислових підпри-
ємств, на яких перероблялася 
продукція власних економій.
 Про їхній внесок розповіла 
у Вчених записках Таврійсько-
го національного університету 
імені Володимира Вернадсько-
го історик Алла Задерейчук:
 «У переліку таких значать-
ся цегельно-черепичні заводи, 
борошномельні підприємства, 
лісопилки, шерстемийні, об-
ладнані всіма можливими 
технічними новинками май-
стерні.
 Проте одне підприємство 
— фабрика консервів Фальц-
Фейнів — стало відомим за 
кордоном. Продукція цієї 
фабрики мала широкий попит 
і свій фірмовий знак якості — 
логотип «золота рибка на ве-
лосипеді».
 Більшовики постаралися 
розправитися з багатою спад-
щиною Фальц-Фейнів: не ста-
ло «золотої рибки на велосипе-
ді», та й сам заповідний степ 
мало не розорали.
 Та все-таки вистачило розу-
му на те, щоб хоч дещо збере-
гти.
 Ще до кінця минулого 
століття й Асканія-Нова, і села, 
підпорядковані селищній раді 
(Маркеєв, Комиш, Питомник, 
Новий Етап, Іллінка, Молочне, 
Бакир, Кругле, Олександрине, 
Ониськине, Веселе Друге), со-
ціальними благами не були об-
ділені.
 «Не хочу говорити про «село 
без майбутнього», «вимираю-
че село», для мене це як рва-
ти зуба без анестезії», — роз-
пачливо говорить виконуюча 
обов’язки старости села Мар-
кеєв Світлана Сафар.
 Тут багато покинутих хат, у 
школі трохи більше 20 учнів, у 
дитсадочку 18 діточок.
 Дорога до села — як напря-
мок для танків на військовому 
полігоні.
 Вода подається дві години (з 
5-ї до 7-ї ранку).
 — Для нас об’єднання — це 

надія вижити, — додає Світла-
на Миколаївна. — Кому потріб-
не село в широкому таврійсько-
му степу, далеко від основних 
шляхів?
 Це найвіддаленiше село 
району. До найближчого на-
селеного пункту 22 кіломет-
ри. Землі у селян нема (ото що 
біля хати, та й усе), бо земля 
навкруги державна. Розпайов-
ці ця земля не підлягає…

Громада — великий чоловік!
 Багато проблем мають села, 
розпорошені по степах.
 Взяти те ж село Маркеєв. 
До райцентру Чаплинка — по-
над півсотні кілометрів, до Ас-
канії-Нови — два десятки. Глу-
шина, куди «центральна» вла-
да роками носа не показувала, 
призвичаївшись до віртуально-
го керівництва.
 Розмовляєш iз людьми на 
місцях — тільки й чуєш:
 — А кому ми тут потрібні? 
Тільки й ждуть, щоб повмира-
ли…
 — А якщо об’єднатись у гро-
маду — як ви на це?..
 — А що це нам дасть?
 Чиновники у Чаплинці від-
повідь на запитання селян, 
звісно, знали, та сприяти ство-
ренню громад явно не поспіша-
ли.
 Чому?
 Тому, що районні чиновни-
ки втрачали «сферу впливу», 
сільські голови — високоопла-
чувану роботу, райлікарні — 
можливість додаткових дже-
рел надходжень…
 — Не так мешканці сіл чи 
сільські голови, як чиновники 
різних рангів гальмували про-
цес децентралізації, — каже 
голова об’єднаної територіаль-
ної громади Асканія-Нова Ві-
талій Свінціцький.
 І зізнається:

 

— Я й сам до 2015 року був 
проти створення громади. Але 
коли побачив, що до процесу 
реально підключилася держа-
ва, а також недержавні струк-
тури, — загорівся!
 Мало того: вирішив сам взя-
ти участь у виборах голови но-
вої структури, знаючи, що у ви-
падку перемоги доведеться за-
лишити приватний бізнес.
 І таки залишив: переваж-
на більшість виборців зупи-
нили свій вибір на землякові, 
котрий свою спроможність 
довів на фермерськiй нивi.
 Територіальна громада Ас-
канія-Нова чисельністю май-
же 6 тисяч осіб після серії гро-
мадських слухань (диспутів) 
оголосила про своє народжен-
ня в липні 2016-го шляхом 
об’єднання двох рад — власне  
Асканії-Нови селищної і Мар-
кеєвської сільської.
 — На це об’єднання ми 
йшли свідомо, — зауважує Ві-
талій Свінціцький. — І вигра-
ли не лише в часі, а й у кош-
тах.
 Тепер усі державні субвен-
ції ідуть до нас напряму, а не 
через районний «розподіль-
ник». Були певні затримки за-
рплат, бо довелося перелашто-
вуватися, але через тиждень-
другий справу залагодили…
 Під юрисдикцією тери-
торіальної громади — сім насе-
лених пунктів.
 На території громади діють 
2 школи: Асканія-Нова — гім-
назія та Маркеєвська школа, 
Питомницька і Молочнянсь-
ка школи-сади, 2 дитячi садоч-
ки (Асканійський і Маркеєвсь-
кий), амбулаторія, 5 ФАПів 
(села Іллінка, Молочне, Пи-
томник, Комиш і Маркеєв), а 

також станція екстреної швид-
кої допомоги в Асканії-Новi.
 Це те основоположне, без 
чого громада не може пов-
нокровно існувати.
 Після створення громад «бо-
родаті» проблеми враз не вирі-
шуються. Й Асканія-Нова тут 
аж ніяк не виняток. Вона при-
клад того, як потрібно ці про-
блеми вирішувати.

Газ, вода і древні труби
 Найгостріша для степових 
сіл проблема — питна вода.
 У селі Маркеєв через брак 
коштів на електроенергію її 
подавали усього дві години на 
добу — з 5-ї до 7-ї ранку.
 Підняти тарифи?
 Але ж у селі через одного — 
пенсіонери. Та ще й мережі — 
мов решето. Не лише тут, а й у 
«столиці» громади — Асканії-

Нові.
 Для голови територіальної 
громади Віталія Свінціцького 
водопостачання — на аркуші 
календаря, як мовиться:
 — Питна вода для мешкан-
ців селища подається цілодо-
бово з артезіанських свердло-
вин, у решті населених пунк-
тах громади — по 15 годин на 
добу.
 Водопровідні мережі у нас 
старі — їм від сорока до ста 
років! Загальна довжина ме-
реж лише в Асканії-Новi ся-
гає десь кілометрів шістдесят 
та ще по 8 кілометрів — у Мо-
лочному, Іллінці, Питомнику, 
Комишу, Новому Етапі…Зага-
лом до сотні кілометрів і вий-
де.
 Тому зараз ми займаємося 
розробкою проектів для замі-
ни старих труб на нові. Це одне 

ЕКЗОТИКА■

Асканія стає… 
Як територіальна громада освоює сонце, вітер та воду

Майже 100 тисяч туристів ледь не з усього світу поспішають щороку в селище, а тут немає навіть гарної дороги.❙

Голова об’єднаної територіальної громади Асканія-Нова 
Віталій Свінціцький.

❙
❙
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із першочергових завдань те-
риторіальної громади. І це, 
хочу підкреслити, стосується 
не лише селища, а й усіх насе-
лених пунктів.
 Раніше такі спроби вже 
були, але тоді не потягну-
ли. Зараз така можливість 
з’явилася, бо якщо торік бю-
джет складав 2,4 мільйона 
гривень, то нині на всю грома-
ду — 33 мільйони.
 — Звідки такі гроші?
 — Освітня і медична суб-
венції надходять до нас напря-
му, а не через район. Плюс ін-
фраструктурна субвенція.
 Крім того, громада долучи-
лася до п’ятирічного проекту 
Агентства США з міжнародно-
го розвитку (USAID) «Децент-
ралізація приносить кращі 
результати та ефективність» 
(програма DOBRE), яка пра-
цює і в Херсонській області. Є 
ще різні гранти…
 Коли зайшла мова про га-
зифікацію населених пунк-
тів, Віталій Свінціцький ска-
зав, що без блакитного палива 
в громаді лише два селища — 
Маркеєв та Комиш. Але і вони 
в ближчій перспективі будуть 
з газом. Проте…
 — Газ нас не стільки гріє, 
як створює масу труднощів, — 
зауважує голова територіаль-
ної громади. — Взяти дошкіль-
ні заклади чи школи. Гроші на 
опалення закінчуються, тен-
дери за день не проведеш… Газ 
перекривають, а дітей відправ-
ляють по домівках.
 Коли у січні освітню га-
лузь передали нам, ми по-своє-
му підійшли до проблеми. Ко-
тельню в дитсадку перевели з 
газу на дерев’яну щепу і піле-
ти. Тепер там тепло, ніхто не 
нарікає на холоднечу. А на-
далі все, що горить, будемо 
підбирати і спалювати у кот-
лах — листя і гілки, соєві і со-

няшникові відходи, тюковану  
солому з полів…
 Зараз громаді начебто «ви-
горає» пілетна установка вар-
тістю 400 тисяч гривень. Її 
придбають на кошти, які виді-
ляють за субвенцією (на ра-
хунку вже лежить 2,7 мільйо-
на гривень).
 Також тут планують купи-
ти трактор і подрібнювач гі-
лок, яких у посадках селища і 
селах стільки, що люди все це 
добро на полях палять.

Оаза на терезах економіки
 Приваблива «фішка» тери-
торіальної громади — біосфер-
ний заповідник «Асканія-
Нова» імені Фрідріха Фальц-
Фейна, який є одним із наймас-
штабніших природоохоронних 
об’єктів міжнародного значен-
ня, регіональним центром еко-
логічної освітньо-виховної ро-
боти та потужної екскурсійної 
діяльності.
 — Заповідник, відомо, при-
ваблює десятки тисяч екоту-
ристів, і певна частина кош-
тів, які вони привозять, зали-
шається у селищі, — пояснює 
член виконкому територіаль-
ної громади, директор цієї не-
повторної оази у безводному 
степу Віктор Гавриленко.
 Він розповідає, що, на май-
бутнє, основне наповнення 
бюджету — це землі, розташо-
ванi в зонах буферів та антро-
погенних ландшафтів заповід-
ника.
 Головне завдання — пере-
конати туристів та мешканців 
селища, що людина не може 
нормально існувати без здоро-
вого навколишнього середови-
ща.
 — Такому середовищу, як у 
нас, може позаздрити вся Ук-
раїна і будь-яка країна Європи! 
Люди їдуть до нас звідусіль.
 При цьому директор уточ-

нює, що, захоплюючись дива-
ми незайманого степу, дендро-
логічним і зоологічним парка-
ми, екскурсанти висловлюють 
невдоволення відсутністю нор-
мального мобільного зв’язку і 
станом доріг, що ведуть до Ас-
канії-Нови.
 Одначе місцевій тери-
торіальній громаді не під силу 
зробити сучасну дорогу хоча 
б на ділянці Чкалове — Ас-
канія-Нова — Чаплинка.
 — Біосферний заповідник 
«Асканія Нова» — для тери-
торіальної громади не лише її 
гордість, а й бюджетна струк-
тура, яка живе на власні кош-
ти, — пояснює Віталій Свін-
ціцький.
 Торік у заповіднику побува-
ло 80 тисяч туристів. Із коштів, 
які вони сюди привезли, бюд-
жету територіальної громади 
перепало аж… 2 тисячі! Чому? 
А тому, що в селищі інфра-
структура обслуговування ту-
ристів тільки почала розвива-
тись. Кількість кафе, їдалень, 
готелів, які б дозволяли турис-

там затримуватися тут на кіль-
ка днів, ще недостатня.
 При цьому Віталій Каземи-
рович наголошує, що децент-
ралізація — це не манна не-
бесна, а благодійні програми 
і гранти — не вагомий привід 
для самозаспокоєння.
 На пошуки джерел надхо-
дження коштів у бюджет тери-
торіальної громади в Асканії-
Нові великі плани.
 — На території грома-
ди зареєстровано п’ять фер-
мерських господарств, — го-
ворить Віталій Свінціцький. 
— А от потужні підприємства, 
які могли б суттєво поповню-
вати наш бюджет, зареєстро-
вані не у нас.
 Окрім Державного підпри-
ємства «Дослідне господарство 
«Асканія-Нова», інші земле-
користувачі зареєстровані не 
на території селищної ради, 
наприклад: ТОВ «Агротекс-
Миколаїв», державне підпри-
ємство дослідне господарство 
«Асканійське».
 — Ми знайшли людей, які 

готові вкласти серйозні кошти 
у будівництво сонячної елект-
ростанції. Де-де, а в Асканії-
Новi «свого» сонця і вітру за-
вжди вистачає! — ділиться 
планами голова об’єднаної те-
риторіальної громади.
 Без усяких бюрократич-
них затягувань виділили кіль-
ка гектарів землі, за яку інвес-
тори (ТОВ «АСК Енерджі»), до 
речі, вже платять податки. 
 Об’єднана територіальна 
громада Асканія-Нова чи не 
вперше прийняла довгостро-
ковий план соціально-еконо-
мічного розвитку на 2017—
2019 роки.
 Ця «мала конституція» пи-
салася не з побажань, а з ре-
альних можливостей місцево-
го бюджету і пройшла серйоз-
ну експертизу, чого раніше не 
було.
 Словом, децентралізація 
не лише відкрила великі мож-
ливості перед об’єднаною гро-
мадою Асканія-Нова, а й пос-
тавила перед нею нові завдан-
ня. ■

новою
Зелену оазу в безводному таврійському степу створили німецькі колоністи.❙

Розпайовувати ці землі не можна — вона державного значення, тож у людей тут лише присадибні ділянки.
Фото Анастасії СІРОТКІНОЇ.

❙
❙
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Аліна НЕБЕЛЬСЬКА

Піаністка з України Наталія Пасіч-
ник уже близько 25 років живе 
у Швеції. Але про свою Батьків-
щину не забуває. Три роки тому 
вона заснувала Український ін-
ститут у Швеції, в якому на во-
лонтерських засадах зібрала 
людей, котрим небайдужа доля 
України та її імідж за кордоном. 
Не так давно цей Український iн-
ститут організував у Стокгольмі 
перший фестиваль української 
музики та вже третій Нордичний 
фестиваль українського кіно.

«Мало хто з українців міг би 
в цей момент не розплакатися»
 ■ Яке ваше найемоційніше 
враження від нещодавнього 
фестивалю української музики 
«Переосмислюючи Європу: Ук-
раїна»?
 — Емоції на фестивалі на-
стільки переповнювали, що на-
віть важко визначитися. Що сто-
сується, власне, творчого кон-
тенту, а не всіх організаційних 
моментів, то це, напевно, гала-
концерт. А саме той момент, коли, 
уявіть собі, 150 людей на сцені — 
два хори: один із них шведський, 
один український, і разом вони 
співають українською мовою 
«Молитву за Україну» Лисенка. 
І весь зал, і королівська сім’я, і 
всі дипломати, консули, мініст-
ри, політики встають і стоячи це 
слухають. Мало хто з українців 
міг не розплакатися там. Тобто це 
був, напевно, такий найемоційнi-
ший момент. 
 А взагалі весь цей фести-
валь був дуже сильним пережи-
ванням. Тому що у Скандинавії 
це взагалі відбувалося вперше. 
В Європі є багато різних чудо-
вих ініціатив, але переважно 
вони базуються на українцях, 
що проживають за кордоном. 
Наша мета — просувати високу 
українську культуру у професій-
ний простір Скандинавії. А це 
зовсім нелегко. Бо якщо, напри-
клад, Рахманінова чи Чайковсь-
кого там грають кожного сезо-
ну в усіх концертних залах, то ні 
про Лисенка, ні про Косенка ніх-
то не знає. Тому от виникла така 
ідея фестивалю, яка називається 
«Переосмислюючи Європу». 
 А чому «Переосмислюючи 
Європу: Україна»? Тому що, по-
перше, Україна інтегрується в 
Європу. І всім європейцям, особ-
ливо старої Європи, потрібно, 
напевне, зрозуміти що Украї-
на — географічний центр Євро-
пи і що з цією країною доведеть-
ся рахуватися. А другий аспект 
— це діти. Тому що на фестивалі 
виступали діти, які є переселен-
цями з війни на сході, і талано-
виті діти загалом — українські і 
шведські, які разом зустрілися 
на сцені завдяки музиці. Ці діти 
формуватимуть майбутнє Євро-
пи. І от так, мовою музики, яка є 
найбільш цивілізованою мовою, 
ми хотіли це заявити.
 ■ Як потрапили у Стокгольм 
саме ті діти, хто виступав: сес-
трички-близнючки з Донецька 
Софія та Анна Кисляк, Максим 
Шарпар з Єнакієвого, інші?
 — Влітку відбулася презен-
тація диска Consolation (Втіха), 
який став першим диском ук-
раїнської музики, записаним на 
одній iз найбільш реномованих 
європейських фірм звукозапи-
су BIS Records. Крім мене та моєї 
сестри, всі інші виконавці— не 
українці, це одні з найвідомі-
ших музикантів Європи, які ні-
коли раніше цю музику не чули. 
Цей диск отримав після виходу 
дуже багато хороших рецензій, 
найвищих нагород, а німецький 
журнал назвав це подією року. 
 Власне, на презентації цього 
диска в Києві до мене звернула-

ся громадська організація «Від-
повідальне майбутнє», яка зай-
мається талановитими дітьми 
взагалі, але в цьому випадку — 
талановитими дітьми, які зму-
шені були покинути окуповані 
території, втікати від війни. Для 
мене головним було не те, що 
вони переселенці, й не те, що їм 
треба допомогти, а те, що вони 
грають на високому професій-
ному рівні. Тоді, власне, виник-
ла така ідея — запросити цих 
дітей, український хор «Щед-
рик» і шведський хор, Львівсь-
кий оркестр INSO. А також за-
просити найбільш реномованих 
у Швеції професійних відомих 
виконавців та якось це все поєд-
нати через українську музику. І 
я вам скажу, що це був ключик 
до успіху, бо були всі складові: і 
діти, й українська музика, і ви-
сокий професійний рівень. І все 
дуже гарно поєдналося.
 ■ У рамках музичного фести-
валю відбулася світова прем’єра 
твору сучасної композиторки 
Швеції Андреа Тарроді — кон-
цертино «Пісні неба»/Songs of 
the Sky, написаного спеціально 
для цього фестивалю , на основі 
української та шведської народ-
них мелодій. Композицію при-
святили вам, Наталії Пасічник?
 — АндреаТарроді — це одна 
з найзнаменитiших шведських 
композиторів. Її твори виконува-
лися на останньому BBCProms, 
в нашому Konserthus буде скоро 
цілий тиждень фестивалю, при-
свяченого її музиці. Тобто зараз 
це шведське топ-ім’я. Вона до-
сить молода, але вже дуже-дуже 
реномована. І коли вона шукала 
інспіраціїдля свого нового тво-
ру, я запропонувала їй декілька 
українських народних пісень. Я 
надіслала їй з десяток, і вона об-
рала маловідомі пісні. Вибрала 
«Сизокрилий голубоньку» — до-
сить мало знану пісню. Та швед-
ську пісню, яка називається 
«Чисті зорі». І вона їх дуже гар-
но поєднала та присвятила мені.
 І на фестивалі «Переосмислю-
ючи Європу: Україна» було пер-
ше виконання цього твору. Це, 
звичайно, була подія, яка при-
вернула увагу людей iз про-
фесійного світу, для яких було 
важливо почути новий твір зна-
ної композиторки. Спеціально 
на фестиваль приїхав молодіж-
ний академічний симфонічний 
оркестр Львівської філармонії 
INSO. Андреа Тарроді була на ре-
петиції і відзначила високу про-
фесійність цього оркестру, що 
для мене було дуже приємно.

Леонтовича не знають, 
але знають писанки
 ■ За роки проживання у 
Швеції чи зустрічали ви хоча б 
кількох музикантів або людей 
інших спеціальностей, які б зна-
ли, що «Щедрик» — це Леонто-
вич, це Україна?
 — Ні, не зустрічала. Я вам 
скажу, що ви їх і зараз не дуже 
зустрінете. Тому що Україна, 
на мою думку, почала існува-
ти в свідомості європейців три 
роки тому. А до того вона була 
як «вільний придаток» до Росії. 
Абсолютно ніхто не знав, що у 

нас є Леся Українка, Іван Фран-
ко. Їхнi твори навіть не перекла-
дені англійською, я вже не кажу 
про шведську. І, звичайно, про 
нашу музику ніхто теж нічого не 
знав. А звідки вони мали про це 
знати? Їх ніхто цим не турбує. 
 Якщо російська культура 
пропагувалася століттями, то 
українська, навпаки, століття-
ми принижувалась. Леонтови-
ча застрелив агент КДБ, у Бар-
вінського спалили всі його тво-
ри, когось заслали у Сибір. Ска-
жімо, у Мирослава Скорика три 
покоління були у Сибіру. 
 Леонтовича не знають, але 
знають писанки, знають гопак, 
знають борщ, вареники... Тоб-
то культуру, яку дозволялося 
мати. А якщо йдеться про висо-
ку культуру, то її ж практично 
ніколи не дозволялося мати. І 
зараз часто можна почути тезу, 
особливо з російського боку, але 
не тільки що Україна — це краї-
на сільської культури, без вели-
ких митців, яких знає світ. 
 Українських митців не пропа-
гували. Україна, коли стала неза-
лежною, теж їх не пропагувала, 

вона й зараз їх не дуже пропагує. 
Державної стратегії пропагуван-
ня своєї високої культури у світ, 
а перш за все в Європу, немає. 
 Тому в мене виникла ідея 
створити Український інститут 
у Швеції, щоб хоча б якось, хоча 
б трішки відчинити двері до ви-
сокої української культури. Ми 
показуємо, як без бюрократич-
ної системи, без адміністратив-
ного якогось ресурсу і без копій-
ки фінансування можна працю-
вати на дуже високому рівні по-
ряд з іншими інституціями, які 
є державними і дуже вагомими. 
Ми, тобто наш Український ін-
ститут, є членами Європейської 
спілки культурних iнституцій. 
 Уявіть собі, тринадцять ін-
ституцій: польські, французь-
кі, італійські, іспанські — і ми. 
Звичайно, ми не можемо з ними 
зрівнятися. У них і держав-
не фінансування, й адміністрі-
тивні ресурси. Проте ми у цьо-
му кластері, в якому сьогодні 
працюємо, напевне, візьму на 
себе сміливість сказати, одна з 
най ефективнiших інституцій. 
Стільки фестивалів, стільки за-

ходів, як ми проводимо, при-
чому, знову повторюся, без де-
ржавного фінансування чи ре-
сурсної підтримки, — це, зви-
чайно, великі зусилля наших 
працівників та волонтерів. 
 Є тенденція весь час нарікати 
на державу і чогось від неї чека-
ти. Я не належу до цієї категорії. 
Вважаю, що кожна людина на 
своєму місці мусить зробити 
щось, що вона може. Звичай-
но, було б дуже добре, якби була 
стратегія, яка дiяла на держав-
ному рівні, але поки її немає — 
ми працюємо
 ■ У Швеції люди знають, що 
в Україні йде війна?
 — Я сподіваюся, що про це 
знають у цілому світі. Коли в Ук-
раїні розпочався Майдан, то Ук-
раїна була на перших шпальтах 
усіх газет. Тому, звичайно, зна-
ють. Мені здається, проблема в 
тому, що тільки й знають, що в 
нас зараз іде війна. Але не зна-
ють, що у нас, наприклад, зніма-
ють зараз дуже гарні кінофільми, 
що у нас пишуть дуже гарні тво-
ри: і музичні, й літературні. Я ду-
маю, що саме над цим нам треба 
працювати перш за все. Тому що 
це, як говорять про культуру, — 
м’яка сила. Але це дуже потужна 
сила, тому що країна асоціюєть-
ся з культурою. 
 От, наприклад, скажу, чому 
французів важко переконати в 
тому, що Росія робить щось не 
так. Для них Росія асоціюється з 
Достоєвським, Толстим, Дягілє-
вим, Чайковським. Ми асоціює-
мося з війною, тому на підсвідо-
мому рівні нас асоціюють iз про-
блемами. А було б добре, щоб нас 
асоціювали з тим, чим ми може-
мо гордитися.

Український інститут у Швеції 
— ініціатива людей, 
які працюють після основної 
роботи
 ■ Чи просто було зареєстру-
вати Український iнститут у 
Швеції?
 — Зареєструвати організа-
цію — це ж найлегше, що може 
бути, це у нас питання п’яти 
хвилин. Найважче — це щоб ор-

Фестиваль української музики «Переосмислюючи Європу: Україна».
Фото надане Міжнародним інститутом культурної дипломатії.

❙
❙

Наталія Пасічник.❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

Наталія Пасічник: ...Хоча б трішки відчинити 
двері до високої української культури
Засновниця Українського інституту у Швеції — про покази у Стокгольмі 
«Чужої молитви» і «Стрімголов», вивчення іноземцями української мови в Острозькій 
академії і промоцію за кордоном музики Миколи Леонтовича

■
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Євдокія ФЕЩЕНКО

 У Києві 12 і 13 грудня Франківсь-
кий драмтеатр представить виставу 
«Солодка Даруся» за однойменним 
романом лауреата Шевченківської 
премії імені Тараса Шевченка Марії 
Матіос. На новій сцені  Театру на 
Подолі актори покажуть драматич-
не  одкровення в пронизливій пісен-
ній оздобі про долю простих людей 
на тлі і в контексті історичних подій 
у довоєнний та післявоєнний період 
окупації радянськими військами За-
хідної України. Події розгортаються, 
нагадаємо,  у глухому гірському селі 
Черемошне, що на Буковині. 
 «Неси, неси свої води, Черемо-
ше. Повідай світу про солодку Да-
русю, про долю ії незавидющу, про 
смуток і біль України, про землю, 
стоптану солдатськими чоботями 
руминів, німців, поляків, совєтів».
 І роман, і вистава про те, як ом-
ріяні дитиною  солодощі можуть пе-
ретворитись на гірку отруту, най-
миліша людина — на ворога, лю-
бов — на прокляття. А німота буває 
сильніша від найгучніших слів. Од-
носельці вважають німу Дарусю бо-
жевільною та подейкують, що їй не 
можна... цукерок. А криється за тим 
страшна трагедія.
 «Солодка Даруся» Франківсько-
го драмтеатру є лауреатом численних 
фестивалів. Ця вистава збирала пов-
ні зали у Філадельфії, Клівленді, Чи-
каго, Нью-Джерсі, Нью-Йорку, Оттаві, 
Монреалі, Торонто, Мюнхені, Римі, 
Кошаліні... Постановку  було двічі но-
міновано на здобуття Національної 
премії України імені Тараса Шевчен-
ка. Режисура, сценічне рішення, му-
зичне оформлення — народного ар-
тиста  України Ростислава Держи-
пільського. Пісенна режисура — ла-

уреата Шевченківської премії  Наталі 
Половинки. У виставі задіяні, зокре-
ма,  заслужені  артистки: Галина Ба-
ранкевич (Даруся), Надія Левченко 
(Марія), Олеся Пасічняк (Варвара).
 Роман «Солодка Даруся» ви-
йшов окремими виданнями поль-
ською, російською, німецькою, ли-
товською, французькою, хорватсь-
кою, італійською мовами та  витримав 
шість україномовних видань загаль-
ним накладом понад 200 тисяч. Цей 
роман визнано найкращою книгою 
першого 15-річчя Незалежності, яка 

найбільше вплинула на українців.
 Протягом уже десяти років 
вистави Франківського драмтеат-
ру регулярно стають театральними 
подіями загальнодержавного мас-
штабу. Вистави «Солодка Даруся», 
«Нація», «Енеїда», «Оскарі і Рожева 
пані», Hamlet — бажані  гості і хед-
лайнери поважних театральних фес-
тивалів не лише України, а й Європи. 
Загалом у репертуарі театру пред-
ставлені численні постановки  сучас-
них авторів  і нетривіально осмисле-
на класика. ■

Інна СТЕПАНЧУК

 В Українському фонді культури 
відбулася церемонія вшанування ла-
уреатів Всеукраїнського поетичного 
вернісажу імені Максима Рильсько-
го «Троянди й виноград»-2017. Ла-
уреатам і дипломантам було вруче-
но дипломи та спеціальні статуетки 
— кришталеві троянди, а також пер-
ші примірники нового видання, упо-
рядкованого онуком поета, «Муд-
рості від Максима Рильського».
 Цьогоріч конкурсний марафон 
серед поетів-аматорів країни тривав 
iз квітня по вересень. Епіграфом до 
нього став вислів Максима Рильсько-
го «Людина кожна — якоюсь мірою 
поет». У вернісажі взяли участь близь-
ко 400 авторів з усіх областей України. 
«Дійсно, у наших громадян — лірич-
на душа. Поезія живе в людині неза-
лежно від віку та роду занять, — на-
голошує член журі, директор фонду 
імені свого діда Максим Рильський-
онук. — Найстаршим учасникам, а їх 
виявилося кілька, — по 90 з гаком, а 
наймолодшому — Максиму Жадану з 
Харкова — 8 років та 8 місяців. У листі 
він залишив телефон мами і написав: 
«Захоплююся красою України».
 На думку члена журі Миколи 
Луківа, «Троянди й виноград» неви-
падково названі вернісажем. Це не 
конкурсне суперництво, а огляд ду-
ховного стану суспільства, своєрідне 
соціологічне дослідження, барометр 
настроїв у суспільстві. Через поетич-
не слово ми відчуваємо духовність 
народу, його філософський роздум 
i, звичайно, незламний патріотизм. 

 

Майдан, Революція гідності, Небесна 
сотня... Донбас, війна, кров... Це те, 
чого не було в поезії попередніх чо-
тирьох вернісажів (останній відбувся 
у 2012 році). Це те, що болить в усіх 
куточках України. Та й у самому Дон-
басі, як і раніше, теж живуть поети, 
констатує Максим Рильський-онук. І 
пишуть вони українською. Як, напри-
клад, Онисько Нетудихата зi Станиці 
Луганської, який живе на лінії фрон-
ту. Чи родина Каїр із села Темрюк 
Нікольського району Донеччини — 
батько Володимир Федорович, син 
Володимир Володимирович із бо-
лем згадують, що тепер на окупо-
ваному Донбасі мінні, а не пшенич-
ні поля. Їхнiй тезка, а може, родичка 
Надія Каїр із цього ж села (надіслала 
окремий лист) у вірші «Біль» пише: 
«... Як відгук грізної війни, як слід 
шрапнелі на березі... В юрбі я бачу зі 
спини — іде атошник на протезі...» 
 Попри соціально-економічні не-

гаразди та військові дії на сході кіль-
кість учасників порівняно з поперед-
німи конкурсними роками зросла 
майже в півтора раза. Особливо по-
пулярною стала номінація — філо-
софська лірика, яку було представ-
лено вперше. 
 Учасниця з Києва Любов Дов-
женко вважає, що «непрочитаний 
вірш — мов нехрещена дитина». 
«Хрещені» вернісажу, тобто члени 
журі, поети Іван Драч, Микола Луків, 
Петро Засенко, Станіслав Шевчен-
ко, Леонід Горлач, директор музею 
Максима Рильського Вікторія Колес-
ник, меценат Володимир Бутко, Мак-
сим Рильський-онук, розглянули зага-
лом десятки тисяч віршів і помітили, 
що загальний творчий i професійний 
рівень учасників цьогорічного верні-
сажу суттєво зріс. «Можливо, ми десь 
не звертали уваги на певні професійні 
хиби, наприклад, у стилістиці, ритміці, 
— каже голова журі Іван Драч. — Вод-
ночас поети-аматори створювали об-
рази, розмірковували, змальовували 
картини, освідчувалися в коханні — 
їх поезія жива, сприйнятна, і це було 
головним. Різноманітнішим виявив-
ся й жанровий доробок — тут і соне-
ти, і верлібр, і ронделі». З огляду на 
це було вирішено збільшити кількість 
лауреатів з 12 до 16, ще 25 учасників 
стали дипломантами. А понад  20 по-
етів відзначили в окремих номінаціях 
— патріотична, філософська, інтим-
на та пейзажна лірика (детальніша ін-
формація про переможців — на сай-
ті Літературно-меморіального музею 
Максима Рильського та його сторінці 
у «Фейсбуці») . ■

ганізація дійсно працювала. І наша, 
вже три роки, дійсно працює, причо-
му, як я вже розповіла, на дуже висо-
кому професійному рівні. Це — ініціа-
тива людей, яким не байдужа Україна, 
які працюють після своєї роботи, благо-
дійно. І люди ці переважно є шведами. 
І люди ці є високого рівня професіона-
лами. І Бог посилає нам таких не байду-
жих до України людей, які готові вкла-
дати свій талант, своє вміння у розви-
ток цієї організації, тому що вони ба-
чать результат. 
 Усі працюють на волонтерських за-
садах, нічого за це не отримуючи. Так 
усе поки що функціонує. Але, звичай-
но, ми чекаємо на створення Українсь-
кого iнституту, яке було оголошено 3 
роки тому Міністерством закордонних 
справ. Цей процес затягнувся надов-
го, та я сподіваюся, що колись це таки 
відбудеться. І якщо це буде ефективна 
організація, то ми якось інтегруємо-
ся. Але поки у них цей процес отакий 
довгий, ми вже маємо напрацювання.
 ■ Яку програму-мінімум роботи на-
планували на найближчий час для Ін-
ституту?
 — Минулого літа разом з Острозь-
кою академією ми запустили (і, зви-
чайно, будемо це продовжувати) пер-
шу групу з вивчення української мови 
як іноземної. Ця академія є однією з 
найбільш реномованих в Україні. Це 
був перший навчальний заклад у Схід-
ній Європі. А в роки Радянського Сою-
зу на місці цієі академії з XV століття 
був міський смітник. 
 Нині академія — це один із найкра-
щих європейських університетів, один 
з небагатьох українських, про які зна-
ють за кордоном. І от цього літа там 
була перша група іноземців, які вив-
чали українську. Вони були захоп-
лені. І ми продовжуємо далі, тому що 
українську як іноземну мало хто поки 
що вивчає, вивчають переважно росій-
ську. Але це вже змінюється. Навіть у 
Києві зустрічаю все більше іноземців, 
які розмовляють українською, а не 
російською.
 Ну і далі продовжуватимемо з на-
шими проектами, які ми будуємо на 
довгострокову перспективу— це Фес-
тиваль анімаційних фільмів, вже зга-
даний Фестиваль української музики, 
Фестиваль українського кіно. Тобто 
це проекти, які повторюються з року 
в рік, привчаючи скандинавську пуб-
ліку до того, що українська серйозна 
культура є натуральною складовою єв-
ропейської культури.
 ■ Розкажіть детальніше про Нор-
дичний фестиваль українського кіно.
 — Це єдина поки що в Скандинавії 
платформа, яка представляє українсь-
ке сучасне кіно. На наступний рік це 
вже буде 4-й фестиваль. На першому, 
пам’ятаю, дуже переживала, бо ніхто 
не вірив, що хоч хтось прийде на пока-
зи, Україна направду не асоціювалася 
з фільмом узагалі. Були дуже приємно 
здивовані повними залами. Зараз уже 
про нас знають. 
 Цього року показували «Моя бабуся 
Фані Каплан» Олени Дем’яненко, но-
вий фільм Ахтема Сеітаблаєва «Чужа 
молитва», фільм «Червоний» Зази Бу-
адзе за романом Андрія Кокотюхи. 
А ще нам дозволили показати фільм, 
прем’єра якого в Україні, здається, 
ще на той час не відбулася, тільки на 
Одеському кінофестивалі — це фільм 
«Іній» литовського режисера Шарунас 
Бартас про війну на Донбасі. На Сток-
гольмський кінофестиваль, з яким ми 
почали співпрацювати, був відібраний 
фільм «Стрімголов» української режи-
серки Марини Степанської.

«Не могла змиритися, що сестра піде 
в музичну школу, а я — ні»
 ■ Розкажіть про свою музичну 
кар’єру, як часто і де можна почути 
ваші концерти? 
 — Знаєте, минулого року в мене була 
ситуація, коли потрібно було порахува-
ти, скільки днів я провела поза домом. 
І я нарахувала 240. Тобто поза домом я 
проводжу більшу частину року. Зараз, 
можливо, трішки менше, тому що все-
таки присвячую значну частину діяль-
ності Українського інституту. Але, все 

ж, і тепер часто подорожую у зв’язку з 
виступами. Щодо Києва, то можу сказа-
ти, що на літо я отримала пропозицію у 
Філармонії зіграти концерт з оркестром 
«Київська камерата». 
 ■ Наталіє, а як, власне, розпочався 
ваш порив до музики?
 — Батьки у мене — не музиканти. 
Тато — професор психології, мама — 
професор математики. Спочатку вони 
віддали мою старшу сестру в музич-
ну школу. Зараз вона є дуже відомою 
оперною співачкою, проживає у Вар-
шаві. А мені тоді було 3 роки, я дуже 
любила сестру, вона була найголовні-
шою особою для мене в дитинстві. І я 
не могла змиритися, що сестра піде в 
музичну школу, а я — ні. Оскільки в 
3 роки у музичну школу не брали, то 
я почала приватно займатися з її вчи-
телькою. Із 5 років, коли можна було 
йти у підготовчу групу, почала займа-
тися в музичній школі. 
 Я дуже не любила звичайну шко-
лу. А музична школа для мене була оа-
зисом у житті. Настав момент, коли я 
вже цю школу просто не могла витер-
піти та переїхала до Львова, де всту-
пила в музичну десятирічку при кон-
серваторії. Там ситуація була набага-
то краща: не було політінформації, нас 
не відправляли в колгоспи, а якщо ти 
ще й їхав на якісь всесоюзні чи міжна-
родні конкурси, то звільнявся від усіх 
непотрібних предметів. 
 У підлітковому віці вже настає та-
кий вирішальний момент: або ти не 
можеш без цього жити, або просто зай-
маєшся для душі. Я не могла без цього 
жити. Я вважаю, дуже щасливі люди, 
які мають у своєму житті високу музи-
ку, можуть цим професійно займатися 
і ще й мають щастя за це жити. 
 Під час навчання в консерваторії 
я почала їздити на Захід на різні май-
стер-класи, конкурси. Першим був 
конкурс Шимановського в Лодзі. Піс-
ля цього мене почали запрошувати на 
різні фестивалі, концерти. І от на одно-
му з таких фестивалів у Швеції я зус-
тріла свого чоловіка, з яким ми разом 
уже 24 роки. І Швеція стала для мене 
другою батьківщиною. 
 ■ Якщо говорити про улюблену му-
зику, яка мелодія вам першою спадає 
на думку?
 — Першою на думку музикантові 
спадає мелодія того твору, над яким 
він у даний момент працює. А якщо 
говорити про улюблену музику... Мій 
улюблений композитор — Бах. Я роз-
ділила би всю музику на дві частини — 
Баха та решту музики окремо. І я на-
віть колись жартувала зі своєю донь-
кою, що я б дуже хотіла, щоб на моєму 
похороні грали арію сопрано і флейти 
з 2-ї частини «Страстей за Матвієм». 
В Україні це звучить не зовсім сміш-
но. Прощання з людиною — ніде не 
смішно. Але у Швеції не ховають од-
разу на другий чи на третiй день після 
відходу людини в іншосвіт, а чекають 
місяць. Похорон проходить в атмос-
фері концерту, якось гідно, без надри-
ву. Оскільки я так тоді сказала, то ду-
маю, що саме ця музика є для мене чи-
мось особливим, а найкраще — у вико-
нанні моєї сестри.
 ■ Який твір у вашій музичній 
кар’єрі вам було виконувати най-
складніше?
 — Найскладніше?! Думаю, що ко-
жен музичний твір у той час, коли по-
чинаєш над ним працювати, є най-
складнішим. Але, напевно, можу ска-
зати, твір Джорджа Крама — амери-
канського композитора ХХ століття 
— він ставив дуже незвичні вимоги 
до піаніста. Він вимагає не тільки ар-
тистичного вміння, а деколи майже 
еквілібристичного — під час гри де-
кламувати, кричати, свистіти, співа-
ти, одночасно граючи і в роялі, і на роя-
лі. Це дуже цікавий твір. Він складний 
iще й тим, що композитор записував 
ноти на нотному стані у вигляді, на-
приклад, хреста, кола нескінченності й 
тому подібне, тому це неможливо грати 
по нотах, як більшість сучасних творів; 
його треба вивчити напам’ять. Скоро в 
мене має бути запис цього твору. І, зви-
чайно, він ставить зовсім інші вимоги 
до піаніста. ■

«Солодка Даруся».
Фото Івано-Франківського драмтеатру.
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ЧАС «Т»

Гіркі цукерки
Вистава іванофранківців «Солодка 
Даруся» — у Києві

■

КОНКУРС

Непрочитаний вірш — мов 
нехрещена дитина
Нагородили переможців поетичного вернісажу імені 
Максима Рильського «Троянди й виноград»

■

Примірники «Мудрості 
від Максима Рильського» 
з рук Максима-онука. 
Фото надане організаторами.
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Григорій ХАТА

Вирушаючи на зимові канікули, вітчизняні клу-
би елітного дивізіону неабияк потішили країну в 
заключних поєдинках календарного року. При 
цьому дивували футбольну громадськість усі 
— й футболісти, й тренери, й судді. Одні — за-
бивали, інші — вилучали, треті — в неігровий 
спосіб займалися з’ясовуванням стосунків.

 Попри те, що останній ігровий тур пер-
шої частини чемпіонату країни-2017/2018 
приніс цілу низку цікавих результатів та 
результативних матчів, як часто буває в ук-
раїнському футболі, його головними геро-
ями все ж стали не футболісти. Хоча і їхні 
старання, завдяки котрим 19-й тур отримав 
статус найрезультативнішого в сезоні, вар-
ті уваги. Вийшло так, що середня резуль-
тативність у поєдинках минулого уїк-енду 
склала чотири м’ячі, при цьому до дано-
го показника в турі не дотягнули лише два 
матчі, в яких, що цікаво, грали вітчизняні 
флагмани. Гостюючи в Олександрії, столич-
ні динамівці, як і їхній опонент, взагалі не 
забили. Водночас у сенсаційно програному 
«Шахтарем» поєдинку луганській «Зорі» 
глядачі побачили три м’ячі, хоча до остан-
нього моменту здавалося, що все має завер-
шитися мінімальним успіхом чинного чем-
піона. Проте, залишившись наприкінці зус-
трічі у відверто нерівних з опонентом скла-
дах — «11 проти 8», «гірники» не втримали 
перевагу. За останні 15 хвилин поєдинку го-
ловний арбітр матчу Сергій Бойко вилучив 
з поля одразу трьох гравців донецького клу-
бу, чим суттєво полегшив луганчанам за-
вдання зі свого порятунку.
 Пригадується, як наприкінці жовтня в 
1/8 фіналу Кубка країни «Шахтар» на остан-
ніх хвилинах врятував, здавалося, вже про-
граний поєдинок «Зорі». У матчі ж націо-
нальної першості луганський колектив на 
«Славутич-арені», можна сказати, віддзер-
калив нещодавні події в Кубку, хоча зроби-
ти це підопічним Юрія Вернидуба вдалося 
не без сприяння сторонніх сил. «Була гра, де 
«Шахтар забив один гол. «Зоря» відзначи-
лася двічі», — таке, загалом, небагатослів-
не резюме матчу зробив головний наставник 
«гірників» Пауло Фонсека. Вочевидь решту 
своєї промови, котра стосувалася скандаль-
ного суддівства, португальський спеціаліст, 
якого, до слова, ФФУ назвала кращим трене-
ром 2017 року (аналогічне визнання в номі-
нації «гравець року» отримав «гірник» Мар-
лос), виголосив на полі, коли після фінально-
го свистка разом зі своїм тренерським шта-
бом стрімголов накинувся на рефері. Від 
«гірницького» гніву Сергія Бойка врятува-
ла охорона, інакше б справа дійшла до руко-
прикладства. Утім, думається, і без того Фон-
сека, котрий після виходу своєї команди до 
«плей-оф» Ліги чемпіонів приміряв на себе 
образ правдошукача «Зорро», напрацював на 
дисциплінарні санкції КДК ФФУ.
 «Така поведінка — це перебір, тим 
паче для осіб, які є обличчям найсильні-
шого клубу України», — обурювався по-
ведінці тренерського штабу «гірників» на-

ставник «Зорі» Вернидуб.
 Не обійшлося без згадування рефері й у 
Олександрії, де догравати матч у меншості 
були змушені динамівці. Аби розіграти од-
ного зайвого, команді Володимира Шарана 
часу не вистачило, динамівці ж, нехай і не 
суттєво, але скоротили відставання від «гір-
ників» у чемпіонській гонці. «Хлопцям дя-
кую за гру, а решті бажаю добре подумати, 
як складати календар, щоб команди не гра-
ли через два дні на третій, і як судити», — 
заявив керманич «Динамо» Олександр Хац-
кевич. Білоруський наставник «біло-синіх» 
не приховував, що різко невдоволений ар-
бітражем Юрія Можаровського. «Можливо, 
суддя ще не зняв корону після того, як його 
визнали кращим арбітром України. Якщо 
так судять найкращі, то я не знаю, куди ми 
рухаємося. Не дивно, що наші рефері не об-
слуговують великі міжнародні турніри», 
— констатував Хацкевич. ■

Єврокубки
 У «плей-оф» єврокубків гратимуть дві українські 
команди — почин «Шахтаря» у ЛЧ підтримало «Ди-
намо» у ЛЄ. Кияни вдома легко розгромили сербський 
«Партизан» та виграли свою групу. Героєм зустрічі став 
бразильський нападник «біло-синіх» Жуніор Мораес, 
який відзначився «хет-триком». 
 Мала шанси на «плей-оф» і «Зоря», але у вирі-
шальному поєдинку хлопці Юрія Вернидуба поступи-
лись іспанському «Атлетику».
 Ліга Європи. Груповий турнір. Група А. 6-й тур. 
«Вільярреал» (Іспанія) — «Маккабі» (Т-А, Ізраїль) 
— 0:1, «Славія» (Чехія) — «Астана» (Казахстан) — 
0:1 (Соболь — 90 хв., Ротань (обидва — «С») — до 68 
хв.).
 Підсумкове турнірне становище: «Вільярреал» 
— 11, «Астана» — 10, «Славія» — 8, «Маккабі» (Т-А) 
— 4.
 Група B. 6-й тур. «Динамо» (Україна) — «Парти-
зан» (Сербія) — 4:1 (Морозюк, 6; Жуніор Мораес, 28, 
31, 77 (пен.) — Євтовіч, 45 (пен.); «Д»: Бущан, Піваріч, 
Хачеріді, Кадар, Кендзьора, Шепелєв, Морозюк, Циган-
ков (Д. Гонсалес, 83), Буяльський (Гармаш, 66), Жуніор 
Мораес, Шапаренко (Бєсєдін, 77), «Янг Бойз» (Швей-
царія) — «Скендербеу» (Албанія) — 2:1.
 Підсумкове турнірне становище: «Динамо» — 
13, «Партизан» — 8, «Янг Бойз» — 6, «Скендербеу» 
— 5.
 Група C. 6-й тур. «Істанбул Башакшехір» (Ту-
реччина) — «Брага» (Португалія) — 2:1, «Хоффен-
хайм» (Німеччина) — «Лудогорець» (Болгарія) — 
1:1 (Пластун («Л») — 90 хв.).
 Підсумкове турнірне становище: «Брага» — 
10, «Лудогорець» — 9, «Істанбул Башакшехір» — 8, 
«Хоффенхайм» — 5.
 Група D. 6-й тур. «Рієка» (Хорватія) — «Мілан» 
(Італія) — 2:0, «Аустрія» (Австрія) — «АЕК» (Греція) 
— 0:0 (Чигринський («А») — 90 хв.).
 Підсумкове турнірне становище: «Мілан» — 
11, «АЕК» — 8, «Рієка» — 7, «Аустрія» — 5.
 Група E. 6-й тур. «Аталанта» (Італія) — «Ліон» 
(Франція) — 1:0, «Аполлон» (Кіпр) — «Евертон» (Ан-
глія) — 0:3.
 Підсумкове турнірне становище: «Аталанта» 
— 14, «Ліон» — 11, «Евертон» — 4, «Аполлон» — 3.
 Група F. 6-й тур. «Копенгаген» (Данія) — «Ше-
риф» (Молдова) — 2:0, «Злін» (Чехія) — «Локомо-
тив» (Росія) — 0:2.
 Підсумкове турнірне становище: «Локомотив» 
— 11, «Копенгаген», «Шериф» — 9, «Злін» — 2.
 Група G. 6-й тур. «Хапоель» (Б-Ш, Ізраїль) — 
«Вікторія» (Чехія) — 0:2, «Стяуа» (Румунія) — «Лу-
гано» (Швейцарія) — 1:2.
 Підсумкове турнірне становище: «Вікторія» 
— 12, «Стяуа» — 10, «Лугано» — 9, «Хапоель» (Б-
Ш) — 4.
 Група H. 6-й тур. «Арсенал» (Англія) — «БАТЕ» 
(Білорусь) — 6:0, «Црвена Звезда» (Сербія) — 
«Кельн» (Німеччина) — 1:0.
 Підсумкове турнірне становище: «Арсенал» 
— 13, «Црвена Звезда» — 9, «Кельн» — 6, «БАТЕ» 
— 5.
 Група I. 6-й тур. «Марсель» (Франція) — «РБ 
Зальцбург» (Австрія) — 0:0, «Віторія Гімарайнш» 
(Португалія) — «Коньяспор» (Туреччина) — 1:1.
 Підсумкове турнірне становище: «РБ Зальц-
бург» — 12, «Марсель» — 8, «Коньяспор» — 6, «Ві-
торія Гімарайнш» — 5.
 Група J. 6-й тур. «Зоря» (Україна) — «Атлетик» 
(Іспанія) — 0:2 (Адуріс, 70; Рауль Гарсія, 86; «З»: Лунін, 
Сухоцький, Сваток, Гордієнко, Харатін, Громов, Бабенко 
(Кочергін, 75), Андрієвський, Караваєв, Луньов (Кабаєв, 
46), Юрі (Сілас, 62)), «Герта» (Німеччина) — «Естер-
сунд» (Швеція) — 1:1.
 Підсумкове турнірне становище: «Атлетик», 
«Естерсунд» — 11, «Зоря» — 6, «Герта» — 5.
 Група K. 6-й тур. «Зюлте-Варегем» (Бельгія) 
— «Лаціо» (Італія) — 3:2, «Вітесс» (Нідерланди) — 
«Ніцца» (Франція) — 1:0.
 Підсумкове турнірне становище: «Лаціо» — 
13, «Ніцца» — 9, «Зюлте-Варегем» — 7, «Вітесс» — 
5.
 Група L. 6-й тур. «Реал Сосьєдад» (Іспанія) — 
«Зеніт» (Росія) — 1:3, «Вардар» (Македонія) — «Ру-
сенборг» (Норвегія) — 1:1 (Новак («В») — 90 хв.)
 Підсумкове турнірне становище: «Зеніт» — 
16, «Реал Сосьєдад» — 12, «Русенборг» — 5, «Вар-
дар» — 1.

Англія
 «Манчестер Сіті» продовжує підкорювати АПЛ: 
обігравши у дербі «Юнайтед», «городяни» виграли вже 
14-й матч поспіль. Це, до речі, рекорд ліги. Українець 
Олександр Зінченко знову залишився у запасі.
 Зважаючи на очкові втрати конкурентів — «МЮ», 
«Челсі», «Ліверпуля» й «Арсенала», — перевага підо-
пічних Гвардіоли сягає вже 11 пунктів.
 Прем’єр-ліга. 16-й тур. «Вест Хем» — «Челсі» 
— 1:0, «Бернлі» — «Уотфорд» — 1:0, «Крістал Пе-

лас» — «Борнмут» — 2:2, «Хаддерсфілд» — «Брай-
тон» — 2:0, «Суонсі» — «Вест Бромвіч» — 1:0, «Тот-
тенхем» — «Сток Сіті» — 5:1 (Шоукросс, 21 (у свої 
ворота); Сон Хин Мін, 53; Кейн, 55, 65; Еріксен, 75 — 
Шоукросс, 80), «Ньюкасл» — «Лестер» — 2:3, «Саут-
гемптон» — «Арсенал» — 1:1, «Ліверпуль» — «Евер-
тон» — 1:1 (Салах, 42 — Руні, 77 (пен.)), «Манчестер 
Юнайтед» — «Манчестер Сіті» — 1:2 (Рашфорд, 45 
— Сілва, 43; Отаменді, 54).
 Лідери: «Манчестер Сіті» — 46, «Манчестер 
Юнайтед» — 35, «Челсі» — 32, «Ліверпуль» — 30, 
«Арсенал» — 29, «Тоттенхем» — 28.
 Бомбардир: Салах («Ліверпуль») — 13.

Іспанія
 Отримання п’ятого в кар’єрі «Золотого м’яча» фор-
вард «Реала» Кріштіану Роналду відзначив «дублем» у 
воротах «Севільї». Підопічні Зідана поки йдуть четвер-
тими. А лідирує «Барселона», яка завдяки голам Мессі 
і Суареса «на класі» здолала «Вільярреал».
 Тим часом у Сегунді продовжує демонструвати ре-
зультативну гру екс-футболіст «Дніпра» Роман Зозуля 
— 28-річний форвард забив два голи у ворота «Валья-
доліда» та допоміг «Альбасете» покинути зону вильоту. 
Тепер в активі Романа — 7 влучних ударів у 13 матчах.
 Прімера. 15-й тур. «Алавес» — «Лас-Пальмас» 
— 2:0, «Хетафе» — «Ейбар» — 0:0, «Реал Мадрид» 
— «Севілья» — 5:0 (Начо, 3; Роналду, 23, 31 (пен.); Кро-
ос, 38; Хакімі, 42), «Депортіво» — «Леганес» — 1:0, 
«Валенсія» — «Сельта» — 2:1 (Дзадза, 28; Парехо, 81 
(пен.) — Аспас, 46), «Реал Сосьєдад» — «Малага» — 
0:2, «Бетіс» — «Атлетико» — 0:1, «Леванте» — «Ат-
летик» — 1:2, «Вільярреал» — «Барселона» — 0:2 
(Суарес, 72; Мессі, 83).
 Лідери: «Барселона» — 39, «Валенсія» — 34, 
«Атлетико» — 33, «Реал Мадрид» — 31, «Севілья» 
— 28, «Вільярреал» — 21.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 14.

Італія
 Минулий уїк-енд у Серії А вийшов не надто резуль-
тативним: усі лідери — «Інтер», «Ювентус», «Наполі» 
та «Рома» — розписали «сухі» нічиї.
 Лідером та, відповідно, єдиною командою без по-
разок залишається «Інтер». На п’яти йому наступають 
«Наполі» та «Ювентус».
 Серія А. 16-й тур. «Кальярі» — «Сампдорія» — 
2:2, «Ювентус» — «Інтер» — 0:0, «К’єво» — «Рома» 
— 0:0, «Наполі» — «Фіорентина» — 0:0, «СПАЛ» — 
«Верона» — 2:2, «Удінезе» — «Беневенто» — 2:0, 
«Сассуоло» — «Кротоне» — 2:1, «Мілан» — «Боло-
нья» — 2:1 (Бонавентура, 10, 76 — Верді, 23).
 Лідери: «Інтер» — 40, «Наполі» — 39, «Ювентус» 
— 38, «Рома» (15 матчів) — 35, «Лаціо» (14 матчів) — 
32, «Сампдорія» (15 матчів) — 27.
 Бомбардир: Ікарді («Інтер») — 16.

Німеччина
 Після чергової поразки — п’ятої в останніх восьми 
матчах Бундесліги — дортмундська «Боруссія» звіль-
нила головного тренера Петера Боша. Минулого тижня 
«бджоли» поступились «Вердеру» — Андрій Ярмолен-
ко провів на полі лише перший тайм.
 Значно краще йдуть справи у «Шальке — «кобаль-
тові» втретє поспіль зіграли внічию, але залишаються 
на третьому місці. Хавбек «гірників» Євген Коноплянка 
зіграв лише сім хвилин.
 Перша Бундесліга. 15-й тур. «Штутгарт» — 
«Байєр» — 0:2, «Боруссія» (Д) — «Вердер» — 1:2 
(Ярмоленко («Б») — до 46 хв.), «Айнтрахт» — «Ба-
варія» — 0:1 (Відаль, 20), «Гамбург» — «Вольфс-
бург» — 0:0, «РБ Лейпциг» — «Майнц» — 2:2 
(Кампль, 29; Вернер, 45 (пен.) — Куайсон, 40; Берг-
греєн, 87), «Боруссія» (М) — «Шальке» — 1:1 (Кра-
мер, 24 — Вестергор, 62 (у свої ворота); Коноплянка 
(«Ш») — із 83 хв.), «Кельн» — «Фрайбург» — 3:4, 
«Ганновер» — «Хоффенхайм» — 2:0, «Аугсбург» 
— «Герта» — 1:1.
 Лідери: «Баварія» — 35, «РБ Лейпциг» — 27, 
«Шальке» — 26, «Боруссія» (М) — 25, «Байєр» — 
24, «Хоффенхайм» — 23.
 Бомбардир: Левандовський («Баварія») — 14.

Франція
 Квартет претендентів на медалі — «ПСЖ», «Ліон», 
«Монако» і «Марсель — здобули чергові перемоги. Па-
рижани навіть без допомоги зіркових Кавані й Нейма-
ра обіграли «Лілль», «монегаски» були сильнішими за 
«Труа», а «Марсель» розгромив «Сент-Етьєн».
 Ліга 1. 17-й тур. «Бордо» — «Страсбур» — 0:3, 
«ПСЖ» — «Лілль» — 3:1 (Ді Марія, 28; Пасторе, 49; 
Мбаппе, 90+3 — Ель-Газі, 87), «Анже» — «Монпельє» 
— 1:1, «Генгам» — «Діжон» — 4:0, «Мец» — «Ренн» 
— 1:1, «Монако» — «Труа» — 3:2 (Деллань, 70 (у свої 
ворота); Каррільйо Гідо, 84, 88 — Сок Юн-Чжун, 25, 50), 
«Ам’єн» — «Ліон» — 1:2, «Нант» — «Ніцца» — 1:2, 
«Марсель» — «Сент-Етьєн» — 3:0 (Жермен, 11, 72; 
Окампос, 81).
 Лідери: «ПСЖ» — 44, «Ліон», «Монако», «Мар-
сель» — 35, «Нант» — 27, «Ренн» — 25.
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 17. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
Перший етап. 19-й тур.
«Верес» — «Карпати» — 2:2
 Голи: Кобін, 14; Сергійчук, 28 — Швед, 72; 
Акулінін, 87
 Львів, «Арена Львів», 1540 глядачів
«Маріуполь» — «Сталь» — 4:2
 Голи: Фомін, 34, 67; Тотовицький, 78; Болбат, 82 
— Малакян, 26, 87
 Маріуполь, стадіон «Іллічівець», 3140 глядачів
«Чорноморець» — «Зірка» — 3:3
 Голи: Хобленко, 43, 90 (пен.); Бамба, 57 — Чичи-
ков, 51; Прядун, 83, 87
 Вилучення: Хобленко, 90+4 («Ч»)
 Одеса, стадіон «Чорноморець», 4240 глядачів
«Олімпік» — «Ворскла» — 1:4
 Голи: Прийомов, 20 — Кобахідзе, 10; Чижов, 22; 
Кулач, 27 (пен.); Шарпар, 88
 Київ, стадіон «Динамо», 530 глядачів
«Олександрія» — «Динамо» — 0:0
 Вилучення: Бесєдін, 87 («Д»)
 Олександрія, стадіон «Ніка», 2220 глядачів
«Зоря» — «Шахтар» — 2:1
 Голи: Сілас, 90+2 (пен.); Бутко, 90+4 (у свої воро-
та) — Петряк, 56
 Вилучення: Петряк, 79; Фред, 86; Ракицький, 90 
(усі — «Ш»)
 Запоріжжя, «Славутич-арена», 3750 глядачів

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 19 13 3 3 38-18 42
2. «Динамо» 18 11 6 1 37-12 39
3. «Ворскла» 19 9 4 6 25-18 31
4. «Зоря» 19 6 9 4 31-25 27
5. «Верес» 19 5 11 3 22-15 26
6. «Олімпік» 18 6 7 5 21-22 25
7. «Маріуполь»  18 6 5 7 23-26 23
8. «Олександрія» 19 3 10 6 18-21 19
9. «Зірка» 19 4 6 9 13-23 18
10. «Чорноморець» 19 3 8 8 15-29 17
11. «Карпати» 18 2 9 7 11-29 15
12. «Сталь» 19 2 6 11 13-29 12
 Бомбардири: Феррейра («Шахтар») — 13, 
Марлос («Шахтар»), Мбокані («Динамо»), Хоблен-
ко («Чорноморець») — 8. 

■

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Вектор скандального руху
В останніх матчах року, що минає, «Шахтар»  програв 
«Зорі», а динамівці  зіграли внічию в Олександрії

■

Маючи відчутну чисельну перевагу, «Зоря» вирвала перемогу в лідера першості.
Фото з сайта shakhtar.com.

❙
❙



ВІВТОРОК, 12 ГРУДНЯ 2017 15СПОРТ

«До подіуму могла й не доїхати».Олена Підгрушна
українська біатлоністка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Наступного літа Віталій Кличко — 
вічний чемпіон світу в надважкій вазі 
за версією WBC — увійде до Міжна-
родного залу боксерської слави. Як 
заявляють керівники цього проекту, 
обов’язково потрапить до нього й ін-
ший уславлений український важко-
ваговик Володимир Кличко, проте для 
цього має минути п’ять років з момен-
ту офіційного завершення його бок-
серської кар’єри. Такі правила зараху-
вання видатних боксерів до Міжнарод-
ного залу боксерської слави.
 Тим часом усі ознаки становлення 
легенди боксу нині демонструє пред-
ставник України в легкому ваговому 
дивізіоні Василь Ломаченко. Звісно, 
нашому чемпіону в надлегкій та другій 
надлегкій вазі за версіями WBO до ре-
галій та рекордів унікального філіп-
пінця Менні Пак’яо, котрий єдиний се-
ред боксерів виграв чемпіонські пояси у 
восьми вагових категоріях, ще далеко. 
Проте здається очевидним, що саме в та-
кому напрямі рухатиметься наш спів-
вітчизник на профі-ринзі.
 Після перемоги минулого уїк-енду 
над 37-річним кубинцем Гільєрме Рі-
гондо хтось із команди Ломаченка одяг-
нув йому на голову стилізовану золо-
ту корону, проте його батько та тренер 
Анатолій Ломаченко миттєво зняв той 
головний убір, певно, вважаючи пере-
дчасним процес коронації свого сина. 
Здобувши в аматорському середовищі 
звання дворазового олімпійського чем-
піона та одного з кращих боксерів-ама-
торів сучасності, на профі-ринзі Лома-
ченко лише розпочав колекціонування 
чемпіонських відзнак та різноманітних 
неофіційних титулів.
 Минулих вихідних у Нью-Йорку на 
відомій арені «Медійон Сквер Гарден» 
«Хай-тек» (саме з таким найменням у 
профі-ринг зайшов Ломаченко) провів 
четвертий захист свого чемпіонства в 
другій надлегкій вазі, після чого спорт-
смен планує перейти на вищий щабель 
й боксувати в легкій вазі. Вечір прощан-
ня Ломаченка з напівлегким дивізіоном 
вийшов для нього таким же феєричним, 
яким загалом був і весь період його пере-
бування й цій категорії.
 Непереможний рініше Рігондо не 
знайшов жодних аргументів, аби створи-
ти для українця бодай якихось проблем. 
Попри те, що окремі експерти напере-

додні бою Ломаченка з Рігондо прогно-
зували в ньому 12-раундну «шахову пар-
тію», насправді нічого подібного в тому 
поєдинку не сталося. «Десь після третьо-
го раунду зрозумів, що довгим поєдинок 
не буде», — відзначив Ломаченко піс-
ля бою, котрий, у підсумку, завершився 
технічним нокаутом. Отримавши в пер-
шій половині протистояння чимало не-
приємних ударів, у перерві між шостим 
та сьомим раундами кубинський боксер 
вирішив не продовжувати протистоян-
ня. «Травма лівої кисті», — уточнили 
причину відмови секунданти Рігондо.
 Щоправда, промоутер Василя Боб 
Арум сумнівається у правдивості вика-
заного кубинською командою аргумен-
ту, адже особливих можливостей трав-
мувати руку в кубинця майже не було. 
«Хіба що в роздягальні», — іронізує 
Арум, адже більшу частину поєдинку 
титулований Рігондо — також власник 
двох олімпійських золотих нагород, во-
лодар чемпіонського пояса WBA у другій 
найлегшій вазі — мало бив, але постійно 
клінчував, тримав руки суперника й за-
вдавав заборонених ударiв.
 Піддавшись на спокусу заробити не-
погані призові й виграти титул у Лома-
ченка, Рігондо пішов на ризик і зробив 
стрибок у вазі. Але, без проблем наро-
стивши масу (з 55 до 58 кг), необхідно-
го для перемоги бійцівського арсеналу 
Гільєрме не здобув. Кажучи футбольною 
мовою, «в одні ворота» переміг свого су-
перника супер-Вася. Загалом, за подіб-
ним сценарієм, коли в перерві між ра-
ундами опонент українця відмовлявся 
продовжувати бій, минули чотири ос-
танні протистояння Ломаченка. «No 
mass», — кажуть у таких випадках ре-
фері. «Мене ж тепер можете називати 
Номасченко», — жартує Ломаченко. ■

Григорій ХАТА

 Менше двох місяців залиши-
лося до старту зимової Олімпіади, 
відтак часу на експерименти у го-
ловної медальної надії України — 
біатлонної збірної — не залиши-
лося. Нагадаємо, що в Сочі-2014 
наша жіноча «естафета» виграла 
«золото», тож і в Пхенчхані-2018, 
куди тренерський штаб «синьо-
жовтих» везе чемпіонський склад, 
Підгрушна, Джима та сестри Семе-
ренко будуть серед основних пре-
тендентів на «призи».
 Щоправда, часу на оптималь-
ну підготовку у команди Уроша 
Велепця було не так уже й багато, 
адже лише в нинішньому сезоні 
дівчата знову зібралися в повно-
му складі. Після Ігор-2014 «золо-
тий» український квартет по чер-
зі залишали його лідери. Першою 
паузу у виступах взяла Підгрушна, 
потім поза біатлоном опинилися й 
сестри Семеренко. Не виключено, 
що, якби не титанічні старання-умо-
вляння президента Федерації біат-
лону України Володимира Бринза-
ка, котрий неабияк прагнув зібрати 
на Пхенчхан бойовий склад, на Ігри-
2018 «награвався» б зовсім інший 
колектив. А так, тренерський штаб 
української збірної має можливість 
виставити на головну гонку «білих» 
Ігор в Південній Кореї чемпіонський 
квартет.  Його потенціал — уперше 
за останні роки — наставники пе-
ревірили в австрійському Хохфіль-
цені, де минулого тижня проходили 
гонки другого етапу Кубка світу.
 Нічого не змінюючи в кадрах 
та їхній розстановці на етапах, сло-
венський наставник жіночої збір-
ної України Урош Велепець дозво-
лив Віті Семеренко, Юлії Джимі, 
Валі Семеренко та Олені Підгруш-
ній пригадати їхній успішний старт 
у Сочі. І хоча виграти в Хохфіль-
цені естафету наші дівчата не змог-
ли, як для «першого знайомства» ви-
йшло у них зовсім непогано. У під-
сумку, пропустивши поперед себе 
лише збірну Німеччини на чолі з пе-
реможницею минулого Кубка світу 
Лаурою Дальмайєр, збірна Украї-
ни посіла в естафеті друге місце. Як 
і в Сочі, на етапі КС-2018 в Австрії 
стріляли наші біатлоністки вельми 
пристойно. Загалом, використавши 
всього п’ять додаткових патронів, 
українська четвірка показала най-
кращий поміж усіх учасників еста-

фети результат на стрільбищі.
 Однак швидкісні характеристи-
ки вітчизняних біатлоністок у Хох-
фільцені були не ідеальними. Тре-
нерських претензій у цьому важли-
вому компоненті не може мати хіба 
що Юлія Джима, завдяки котрій 
збірна України першою завершила 
другий етап естафети. Натомість 
впала на першому етапі Віта Семе-
ренко. Непереконливою виглядала 
на трасі й її сестра Валентина, котра 
доволі швидко розгубила здобуту 
Джимою перевагу. Не обійшлося 
без хвилювання й на заключному 
етапі, котрий бігла Олена Підгруш-
на. Зрештою, досвід дозволив ка-
пітану «синьо-жовтих» опанува-
ти непросту ситуацію, що склалася 
на заключному вогневому рубежі, й 
утримати для української команди 
другу позицію, залишивши фран-
цузькій та російській біатлоністкам 

право поборотися за «бронзу».  
«Таке відчуття, що все — впер-
ше. У Сочі ми виглядали впевне-
ними, стабільними спортсменами. 
А в нинішньому сезоні в мене бага-
то що не виходить. Словом, трену-
вальний процес іде повним ходом, і 
ми знову, як молодь, вчимося», — 
наголосила Підгрушна.
 Старший тренер жіночої 
збірної Урош Велепець каже, що 
в його команди є хороший ре-
зерв. І йдеться не тільки про ве-
теранів. «Маємо в запасі силь-
них спортсменів — Ірину Варви-
нець та Анастасію Меркушину, так 
що можна з оптимізмом дивити-
ся в майбутнє», — відзначає сло-
венський спеціаліст. Про непогані 
перспективи можуть говорити й у 
таборі нашої чоловічої команди, 
котра естафету в Хохфільцені за-
вершила на шостому місці. ■

Волейбол
 Кубок ЄКВ. Чоловіки. 1/16 фіналу. Перша 
гра. «Барком-Кажани» (Україна) — «Воєводина» 
(Сербія) — 0:3 (16:25, 23:25, 31:33).
 Кубок Виклику. Чоловіки. 1/16 фіналу. 
Перша гра. «Брно» (Чехія) — «Локомотив» 
(Україна) — 3:0 (25:23, 25:19, 25:19).

Футзал
 Товариський матч. Україна — Італія — 
1:2 і 3:2. ■

ХРОНІКА■

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 вже закінчується передплата на «Ук-
раїну молоду» на 2018 рік.
 Оформити передплату можна у відді-
леннях поштового зв’язку, в операцій-
них залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті УДППЗ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiй-
но звертаємося: якщо ви багато рокiв перед-
плачуєте «Україну молоду» — порадьте пе-
редплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2018■

БОКС

Без шансів для чемпіона
Після четвертого захисту чемпіонського пояса WBO 
в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко зібрався 
підкорювати наступну вагову категорію

■

Василь Ломаченко технічним нокаутом переміг Гільєрме Рігондо.
Фото з сайта sport.ua.

❙
❙

Ставши знову разом в одну команду на етапі КС-2017/2018,
чемпіонки Олімпіади-2014 в естафеті — Віта й Валя 
Семеренко, Юлія Джима, Олена Підгрушна — 
показали другий результат.
Фото з сайта www.biathlon.com.ua.

❙
❙
❙
❙
❙

БІАТЛОН

Знову разом, 
знову на п’єдесталі
Зібравшись чемпіонським складом, 
на етапі Кубка світу українська 
«золота» «естафета» здобула 
срібні нагороди

■
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Ветеранські перемоги
Про сучасні змагання розповідає 88-річний ветеран-важкоатлет Петро Базюченко, 
дворазовий переможець Всесвітніх ігор майстрів, 10-разовий чемпіон світу і 14-разовий чемпіон Європи
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 — Чому ти береш на робо-
ту тiльки одружених, — запитує 
приятель у пiдприємця.
 — Річ у тім, що одружені 
краще переносять мої крики.

* * *
 Начальник вимовляє підлег-
лому:
 — Скільки разів вам говори-
ти, що на роботі пити не можна! 
Вчора, коли ви були тверезим, я 
був просто щасливий.
 — Учора щасливі були ви, а 
сьогодні моя черга.

* * *
 — Неподобство! Ви знову 
спите на роботі. З першого чис-
ла ви звільнені.
 — Так це ж з першого. 
Чому ви мене будите двадцять 
п’ятого?

* * *
 — Кажуть, що наш директор 
планує велике скорочення.
 — Нас це не стосується, ос-
кiльки директор посварився зi 
своєю дружиною i наказав звiль-
нити всiх її родичiв.

По горизонталі:
 1. Поет і співець у кельтсь-
ких народів. 4. Фінікійське божест-
во з головою бика, якому приноси-
ли в жертву немовлят, вкладаючи їх 
у руки розпеченої статуї. 7. Латино-
американська країна. 8. Французь-
кий футбольний клуб. 10. Детек-
тив, агент охоронного відділення 
або кримінально-розшукової поліції 
у царській Росії, який стежив за пі-
дозрілими особами та збирав про 
них інформацію. 11. Президент Ук-
раїни як захисник основ Конститу-
ції. 12. Спецпідрозділ, підпорядко-
ваний Службі безпеки України. 15. 
Циркова професія, майстер підки-
дання різних предметів. 18. Весел-
ка. 20. Гірська німфа, донька зем-
лі Геї і бога річок Пенея, яка пере-
творилася на лаврове дерево. 23. 
Спартанський цар, який затримав 
напад на Грецію війська перського 
царя Ксеркса. 25. Коротка поетич-
на форма. 26. Викривлення хребта. 
27. Стиль плавання. 28. Індіанське 
плем’я, що мешкало на Алясці. 29. 
Те, на що перетворюється політична 
трагедія, якщо повторюється знову. 
По вертикалі:
 1. Пов’язка для підтримання 
частин тіла в певному положенні. 
2. Місце, де відбуваються поєдинки 
боксерів. 3. Один з найменших аме-
риканських штатів. 4. Хутряний мі-
шечок, відкритий з обох боків, для 
зігрівання рук взимку. 5. Французь-
ке місто, батьківщина Шарля де Гол-
ля. 6. Відрізок, що з’єднує дві точки 
кривої лінії. 9. Комаха, яка часто стає 
нашим «сусідом», особливо в бага-

токвартирних будинках. 13. Ім’я ні-
мецького композитора, автора «Мі-
сячної сонати» та «До Елізи». 14. 
Герой роману Жуля Верна «Навко-
ло світу за 80 днів», який побився об 
заклад, що здійснить таку мандрів-
ку. 16. «Два кольори мої, два кольо-
ри. ... на полотні, в душі моїй ...» (піс-
ня). 17. Ім’я екс-лідера боснійських 
сербів, першого президента Респуб-
ліки Себської, засудженого Гаазьким 
трибуналом. 19. Давньоєгипетський 
бог, який зображувався із головою 
шакала і тілом людини, провідник 
душ у царство мертвих. 20. «Ішло ... 
лучками, несло фартух з грушками 
(народна пісня). 21. Місце для виро-
щування худоби чи домашньої птиці 
у промислових масштабах. 22. До-
каз невинності, який полягає в до-
веденні факту, що в момент скоєн-
ня злочину людина перебувала в ін-
шому місці. 24. Визначена кількість 
ліків, призначених для разового чи 
добового приймання.

Кросворд №146
від 6 грудня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -2…+3

 +3…+8

Північ -2…+3

 +3…+8

Центр -2…+3

 +3…+8

Схід 0…+5

 +5…+10

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +2…+7

 +7…+12

13 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ iз мокрим снi-
гом. Вiтер пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 
0...+2, удень +5...+7.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, мокрий снiг iз до-
щем. Славське: вночi +1...+3, удень +2...+4. Яремче: вночi 
0...+2, удень +4...+6. Мiжгiр’я: вночi 0...+2, удень +3...+5. 
Рахiв: уночi 0...+2, удень +5...+7.

11 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
6 см, Стрий — 2 см, Славське — 20 см, Плай — 31 см, 
Мiжгiр’я — 20 см, Рахiв — 4 см, Долина — 7 см, Івано-
Франкiвськ — 5 см, Яремче — 6 см, Коломия — 2 см, 
Пожежевська — 40 см.

Ната НЕТУДИХАТА

 Якщо в радянські часи го-
ловною проблемою було, як ут-
римати працівників на роботі 
(пам’ятаєте сумнозвісні «рей-
ди» часів Андропова кінотеат-
рами в робочий час?), то в су-
часній Японії працедавців тур-
бує зовсім інше питання — як 
змусити трудоголіків не заси-
джуватися надто довго на ро-
боті. Річ у тім, що для Японії це 
справжня проблема — через пе-
ренавантаження у багатьох пра-
цівників, які перебувають у по-
стійному стресі, стається ранній 
інфаркт або інсульт. Смерть на 

робочому місці стала настільки 
поширеним явищем, що навіть 
отримала назву «кароса».
 Для боротьби з перена-
вантаженнями компанія Taisei 
розробила дрон, який після за-
вершення робочого дня літати-

ме офісами і шукатиме тих, хто 
засидівся. Знайшовши тако-
го трудоголіка, апарат вмикати-
ме у нього над вухом японську 
версію старовинної шотландсь-
кої пісні AuldLangSyne. Цю ме-
лодію часто вмикають у місце-

вих закладах, щоб сповістити 
своїх клієнтів, що скоро зачиня-
ються. Паралельно з цим дрон 
вестиме записи на камеру, щоб 
зранку керівники офісу змогли 
перевірити, хто коли пішов iз ро-
боти.
 За словами розробників, 
дрон можна буде взяти в орен-
ду зі щомісячною оплатою. Пос-
луга буде доступна вже у квітні 
2018 року і, судячи з усього, ма-
тиме неабиякий попит. Бо япон-
цям простіше прогнати робітни-
ка додому, ніж потім оплачувати 
йому лікарняний. Адже хворіти, 
як у нас, так i в Японії, — надто 
дороге задоволення. ■

Аліса КВАЧ

 Ще в травні минулого року 
27-річний португалець Сальва-
дор Собрал двічі шокував єв-
ропейську публіку. Спочатку — 
своїм проникливим виконан-
ням пісні AmarPelosDois, яка, 
попри відсутність спецефек-
тів, на які роблять ставку кон-
курсанти (Сальвадор виступав 
без музикантів і підтанцьовки 
та ще й заспівав не англійсь-
кою, а португальською), набра-
ла в сумі 758 балів, що дозво-
лило Собралу вперше в історії 
привезти конкурс у Португалію. 
А вдруге — коли зізнався, що 
у нього вроджена вада серця і 
йому, якщо не зробити термі-
нову пересадку серця, лишило-
ся жити не більше року.
 Черговий тривожний дзві-
ночок пролунав у вересні, коли 
через загострення проблеми з 
серцем Собрал змушений був 
перервати свій концертний тур 
і лягти в клініку Ліссабона. 26 
вересня його стан настільки 
погіршився, що співака пере-

вели в реанімацію й ого-
лосили про збір коштів 
на термінову операцію. 
У списку претендентів на 
донорське серце він був 
першим, однак потріб-
ний орган, який підій-
шов би за всіма пара-
метрами, довелося че-
кати понад два місяці.
 І от днями з Ліссабо-
на надійшла обнадійлива 
новина: Сальвадору Соб-
ралу таки пересадили до-
норське здорове серце. 
Операція тривала чоти-
ри години, і співак досі пе-
ребуває в клініці під пильним 
наглядом лікарів. Поки що від 
прогнозів вони утримуються і 
застерігають, що реабілітація 
може бути тривалою. Так що 
на «Євробаченні», яке в травні 
проходитиме в Ліссабоні, Сор-
бал може і не виступити. 
 Утім це зараз не головне. 
Головне — щоб серце прижи-
лося. А конкурси — вони ще в 
житті харизматичного співака, 
дасть Бог, будуть. ■

НОУ-ХАУ

Геть iз роботи!
У Японії вирішили боротися з 
трудоголіками за допомогою дрона

■

ЗІРКОВЕ ЗДОРОВ’Я

Будем жити!
Переможцю «Євробачення-2017» 
Сальвадору Собралу пересадили 
донорське серце

■
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