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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,245 грн 

1 € = 31,212 грн

1 рос. руб. = 0,407 грн

Гройсман як сакральна жертва

Легкоатлетичний чемпіонат 

Європи українська збірна 

завершила 

в когорті десяти кращих 

національних команд турніру

Восени Прем’єр-

міністра можуть 

«призначити крайнім» 

та відправити 

у відставку

стор. 6» стор.15»

Позиції на ринку 

зерна узгодили, 

подбавши про 

запаси

Спершу собі, а потім і людям

Важливо, щоб художній фільм не спотворював правду про історію відстоювання справжніми українцями свободи і незалежності своєї країни.
Фото з сайта dialog. ua.
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Пара до пари
 

стор. 9»

стор. 12»

Маріонетка — 
не кардинал
Чому для першого художнього фільму про Василя Стуса важливими є сцени 
у суді з адвокатом радянської системи Віктором Медведчуком

Фото з сайта dialog.ua.
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«Книга — це могутня зброя. Розумна, натхненна Книга нерідко вирішує 
долю людини». 

Василь Сухомлинський
педагог (1918—1970)

УКРАЇНА МОЛОДА

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Суддя Київського районно-
го суду Полтави Андрій Антонов 
закрив справу проти мера Хар-
кова Геннадія Кернеса, якого ра-
зом з охоронцями Віталієм Блін-
ніковим та Євгеном Сміцьким пі-
дозрюють у викраденні та побит-
ті двох активістів Євромайдану. 
 Своє рішення суддя пояснив 
тим, що жоден із 19 прокурорів, 
призначених вести цю гучну 
справу, не з’являвся на слухан-
ня. У результаті сім останніх за-
сідань пройшли безрезультатно. 
«Сторона звинувачення намага-
лася перекласти тягар доведення 
скоєння обвинуваченими злочи-
ну на суд, — заявив Андрій Ан-
тонов. — А це категорично непри-
пустимо!» Він також повідомив, 
що Генпрокуратура не відреагу-
вала на його прохання організу-
вати роботу прокурорів, тому у 
цій справі було поставлено крап-
ку. 
 Гучний процес над Геннадієм 
Кернесом стартував ще 2 берез-
ня 2015 року. Спочатку засідан-
ня проходили у Харкові, але зад-
ля об’єктивності справу передали 
до Полтави. Загалом було прове-
дено 75 засідань, на яких допиту-
вали свідків, потерпілих і обви-
нувачених, а також досліджува-
ли всі наведені докази. Зрештою 
суд планував 2 липня цього року 
розпочати дебати і нарешті винес-
ти вирок, але вiдтодi представни-
ки сторони обвинувачення поча-
ли ігнорувати процес. Той факт, 
що кількість прокурорів зросла 
до 19, не приніс бажаного резуль-
тату. Усі судові засідання закри-
валися одразу після початку. 

 Рішення Андрія Антонова не-
абияк обурило керівників Ген-
прокуратури. «Суддя, який в 
порушення усіх законодавчих 
норм виніс рішення про закрит-
тя справи Кернеса, буде відпові-
дати за завідомо неправдиве рі-
шення, — написав у соцмережах 
Юрій Луценко. — І дембельський 
акорд не допоможе. Справа Кер-
неса, без сумніву, має бути по-
вернута на розгляд для ухвален-
ня об’єктивного вироку». 
 Заступник Генпрокурора Ан-
жела Стрижевська повідомила на 
брифінгу, що відомство на основі 
рапорту прокурора, «який брав 
участь у цьому судовому про-
цесі», вирішує питання про вне-
сення до ЄРДР відомостей про 
«постанову суддею завідомо не-
законного рішення». Вона також 
додала, що сторона звинувачен-
ня подасть апеляційну скаргу і 
сподівається на позитивну від-

повідь, оскільки мотивація суд-
ді не витримує жодної критики. 
 «Наскільки мені відомо, цей 
суддя не планує продовжувати 
суддівську кар’єру, — натякну-
ла вона на можливий мотив вчин-
ку Андрія Антонова, — і прийня-
те ним рішення наводить на пев-
ні думки з приводу того, як він 
планує продовжувати свою жит-
тєдіяльність після процесу». 
 «Давайте відверто: після заяв 
Кернеса про підтримку Поро-
шенка — новина в дусі часу, — 
пише на своєму сайті Центр про-
тидії корупції. — А знаєте чому 
закрили? Бо прокурори тупо за-
били на суд. Кілька засідань пос-
піль представники ГПУ не могли 
приїхати на суд. Знаєте, скільки 
підлеглих Луценка займалися 
справою Кернеса? 19! Ви вірите, 
що систематична неявка 19 про-
курорів є випадковістю?» ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На фронті, на пере-
довій, минулої неділі, 
12 серпня, окупанти біль-
ше «оскаженіли» порів-
няно з попередніми дня-
ми — 57 разiв гатили по 
позиціях наших військ, 
у тому числі 12 разів із 
важкого озброєння. 
 Російські окупаційні 
війська вели прицільний 
вогонь із гранатометів, 
великокаліберних куле-
метів i стрілецької зброї, 
а на окремих напрямках 
— з озброєння БМП i про-
титанковими керовани-
ми ракетами. Обстріли 
здійснювали по захисни-
ках Кримського, Ново-
тошківського, Золотого, 
Світлодарська, Лугансь-
кого, Новолуганського, 
Зайцевого, Південного, 

Майорська, Мар’їнки, 
Миколаївки, Опитного, 
Авдіївки, Новотроїцько-
го, Новомихайлівки, Чер-
малика, Гнутового, Лебе-
динського, Павлополя, 
Водяного та Широкиного. 
Також противник обстрі-
ляв зi ствольної артилерії 
калібром 122 мм захисни-
ків Гнутового, а з 82-мм i 
120-мм мінометів — наші 
позиції біля Кримського, 
Луганського, Майорська, 
Зайцевого, Водяного, Гну-
тового та Лебединського. 
У районі населеного пун-
кту Миколаївка зафіксо-
вано роботу снайперської 
пари противника.
 Унаслідок бойових дій 
упродовж 9-12 серпня на 
передовій постраждало 
чимало бійців: один ук-
раїнський воїн загинув 
від кулі снайпера, вось-

меро отримали поранен-
ня. За даними розвідки, 
в цей же період в окупан-
тів: «200»-х — чотири 
«іхтамнета» та «300»-х 
— 16.
 Станом на ранок 13 сер-
пня, згідно зi зведенням 
прес-центру ООС, бойови-
ки російських окупацій-
них військ вісім разів від-
кривали вогонь по наших 
позиціях у районах насе-
лених пунктів Кримське, 
Новотошківське, Троїць-
ке, Водяне, Лебединське 
та Широкине. Одного вій-
ськовослужбовця Зброй-
них сил України поране-
но.
 Тим часом СММ ОБСЄ 
зафіксувала на тимчасо-
во окупованих територіях 
Донецької та Луганської 
областей новітні засоби 
протиповітряної оборони 

та радіоелектронної бо-
ротьби російського вироб-
ництва. Зокрема, нещо-
давно безпілотник СММ 
ОБСЄ виявив чотири різ-
ні системи радіоелект-
ронної боротьби (РБ-341В 
«Леєр-3», 1Л269 «Красу-
ха-2», РБ-109А «Билина» 
та спеціальний комплекс 
для постановки переш-
код безпілотним літаль-
ним апаратам «Репелент-
1») біля Чорнухиного. 
Спеціальна моніторинго-
ва місія у своєму звіті ак-
центувала на тому, що на-
явність усіх чотирьох сис-
тем зафіксували вперше. 
 У свою чергу українсь-
ка сторона СЦКК (спіль-
ний центр iз контролю та 
координації питань при-
пинення вогню та стабілі-
зації лінії розмежування 
сторін) наголосила, що 
всі ці комплекси створе-
но в РФ упродовж остан-
ніх років. «РБ-109А «Би-
лина» взагалі має бути 
прийнята на озброєн-
ня російської армії лише 
цього року за результата-
ми військових випробу-
вань. «Випробування ці, 
як бачимо, проводять на 
території України», — за-
явили в СЦКК. ■

АГІТПРОП

Казки про Київ
На вітчизняний ринок 
і далі намагаються ввозити 
антиукраїнські книжки
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Не секрет, що в останні роки РФ просто «за-
сипала» полиці наших магазинів російсько-
мовними книгами. Вітчизняні дозвільні струк-
тури відсіюють лише літературу, яка має вира-
жено ідеологічний характер, що пропагує «рус-
скiй мір».
 Нещодавно Держкомтелерадіо відмовив ТОВ 
«Видавництво «Арій» та ТОВ «Якабу Трейд» у 
видачі дозволу на ввезення з території РФ двох 
книг, у яких присутня пропаганда держави-
агресора. Відмову надано на підставі висновку 
експертної ради Держкомтелерадіо з питань 
аналізу та оцінки видавничої продукції щодо 
віднесення її до такої, яка не дозволена до роз-
повсюдження на території України. Зокрема, у 
підручнику М.А. Гацкевича «Английский язык 
для школьников и абитуриентов: топики, уп-
ражнения, диалоги», який мало намір завести 
в Україну ТОВ «Видавництво «Арій», у текс-
тах для перекладу з англійської стверджується, 
що Київ був столицею Росії; також фальсифіку-
ються інші історичні факти. Експерти вважа-
ють ці «помилки» проявом пропагандистських 
маніпулятивних технологій держави-агресо-
ра.
 В іншій книзі — «Шпионки. 12 женщин, 
рискнувших всем», на ввезення якої Держком-
телерадіо не дав дозволу ТОВ «Якабу Трейд», 
присутні ознаки пропаганди держави-агресо-
ра, зокрема, її силових структур.
 Нагадаємо, 22 травня 2017 року набула чин-
ності постанова Кабінету Міністрів, згідно з 
якою розповсюджувачі видавничої продукції 
з Росії та тимчасово окупованих територій Ук-
раїни мають отримувати дозвіл від Держкомте-
лерадіо на ввезення видавничої продукції.
 «УМ» попросила прокоментувати ситуацію 
з ввезенням російськомовних книг із РФ керiв-
ника управління дозвільної процедури та конт-
ролю за розповсюдженням видавничої продук-
ції Сергія Олійника. 
 «Нещодавно ми проводили колегію й пора-
хували, що в нас середньомісячна кількість 
опрацьованих заяв на ввезення книг із Росії — 
1400, хоча були й «піки» минулоріч: у липні — 
1800, а у вересні — більше 1700. Тобто роботу 
проводимо колосальну, — констатує пан Сер-
гій. — За результатами розгляду цих заяв біль-
шість із них — задовольнили. Наразі вже вида-
ли близько 19 тисяч дозволів і понад 700 відмов 
(з них 63 — за рішенням експертної ради через 
невідповідність книжок українському законо-
давству). 
 Наклади книжок — від декількох сотень до 
50 тисяч (упродовж терміну дії договору, який, 
за законом, може тривати не більше п’яти 
років). Є декілька українських компаній-ім-
портерів, що займаються ввезенням книг із 
РФ, зокрема, це видавництва «Махаон-Украї-
на» (які, як правило, отримують заявок на 30 
тисяч примірників), «Форт» та інші».
 Відповідаючи на запитання: «Чому даєте так 
багато дозволів і так мало відмов?», пан Олій-
ник зазначив, що сама наявність закону зму-
шує суб’єкти господарювання з метою запобі-
гання можливим ускладненням і виникненню 
проблем досить обережно ставитися до відбо-
ру книг. «Самі українські компанії-імпортери 
зізнаються, що раніше вони ввозили буквально 
все (без розбору), що їм пропонували російсь-
кі партнери. Тому на полицях у нас і була купа 
літератури антиукраїнського змісту. «Зараз ця 
ситуація кардинально виправлена, й на стаціо-
нарних книжкових полицях у магазинах подіб-
ної літератури вже не побачити», — запевнив 
начальник управління.
 Однак ятки в Україні заполоняють російсь-
комовні книжки, у тому числі й для маленьких 
дітей дошкільного віку, а також учнів молод-
ших класів. Тим часом нещодавно знайома, аби 
купити україномовні книжки для маленьких 
онуків, обійшла чи не пів-Києва, поки знайш-
ла потрібну літературу... ■

■ НА ФРОНТІ

Новітні «Билини»
РФ випробовує засоби протиповітряної оборони 
на Донбасі

■

РЕЗОНАНС

Випадковості і закон
Справу Геннадія Кернеса закрили через тривалу неявку 
на судові засідання прокурорів

■

Геннадій Кернес уник відповідальності через «прогули» прокурорів?
Фото з сайта telegraf.com.ua.
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Людмила НІКІТЕНКО

 Нарешті дочекалися реконструкції місце-
вого аеропорту у Черкасах. Нині тут розпоча-
ли капітальний ремонт злітно-посадкової сму-
ги довжиною 2,5 кілометра.
 Як повідомили «УМ» у Черкаській облас-
ній державній адміністрації, наразі підряд-
ник проводить фрезерування самої смуги. За-
галом щодня в аеропорту працюватимуть 50 
ремонтників. За словами заступника голови 
Черкаської облдержадміністрації Сергія Ов-
чаренка, такий ремонт — це серйозний старт 
i своєрідний перший крок до відбудови чер-
каського летовища. 
 «Насамперед підрядник узявся за вирівню-
вання основи злітно-посадкової смуги. Крім 
того, відібрав проби асфальту, щоб зрозуміти, 
який фундамент. За необхідності проводити-
муть роботи з його підсилення», — розпові-
дає Сергій Овчаренко. Він каже, що завдяки 
фінансуванню з Дорожнього фонду та облас-
ного бюджету на капітальну реконструкцію
аеропорту заплановано понад 124 млн. грн.
 «Наше завдання — зробити аеропорт су-
часним, діючим, інвестиційно привабливим. 
Адже це комплексна структура з комфортним 
терміналом, сигнальними вогнями та безліч-
чю іншого. Тож попереду ще дуже багато робо-
ти, а ремонт злітно-посадкової смуги — лише 
її початок», — наголошує Сергій Овчаренко.
 До слова, ще 30 років тому Черкаський ае-
ропорт щоденно виконував близько 80 рейсів і 
звідси можна було дістатися майже до 20 міст 
України. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 На прикладі селища Глеваха, 
що на Київщині, лідер Радикаль-
ної партії розповів, як буде вирішу-
вати проблему «забитих» дитсадків 
і шкіл. Політик особисто приїхав до 
навчального закладу напередодні по-
чатку навчального року. Про те, що 
школа переповнена, а в дитсадок ви-
шикувалася черга з 900 діточок — 
політику доповіли кілька місяців 
тому. Зараз завдяки його підтрим-
ці тут будують одночасно початко-
ву школу для 1-4-х класів i дошкіль-
ний навчальний заклад на 300 ді-
тей. Перший транш на новобудову в 
5 мільйонів гривень уже надійшов, і 
найближчим часом має розпочатися 
будівництво. Олег Ляшко пообіцяв 
«вибити» ще мінімум стільки ж кош-
тів до кінця року.
 «Я хочу, щоб у дітей було яскра-
ве майбутнє, щоб їм було що згадати: 
про чудовий дитячий садочок, про 
школу, про маму і тата, які мають 
роботу і зарплату. Перший транш 
виділено — 5 мільйонів гривень, — 
і це тільки початок, до кінця року 
планую «вибити» ще 5 мільйонів. Я 
хочу, щоб у Глевасі та в усіх інших 
населених пунктах України не стоя-
ли в черзі в дитячий садок», — наго-
лосив Ляшко.
 Селищний голова Глевахи Ва-
лерій Жеребцов подякував Олегу 
Ляшку за вирішення проблеми з пе-
реповненістю класів у селищі. Каже, 
він — єдиний політик, який відгук-
нувся на заклик місцевих жителів.
 «У нашому садочку — 400 діток. 
Групи всі заповнені. Батьки інших 
дітей плачуть, бо немає куди їх поді-
ти. Люди не можуть ходити на робо-
ту, бо не знають, на кого залишити 
дитину. Завдяки Олегу Валерійовичу 
прийшов перший транш, і ми зможе-
мо побудувати початкову школу і но-
вий навчальний заклад для дошкіль-
нят», — зазначив селищний голова.
 Олег Ляшко каже, така народжу-
ваність, як у Глевасі, має бути по всій 
Україні. «153 дитини йде в перший 
клас у Глевасі. Так має бути по всій 
країні, щоб у кожну школу йшли по 
100 першачків. Але для того, щоб на-
роджувати дітей, українці повинні 

мати житло, роботу і зарплату. Щоб 
батьки могли поставити дітей на ноги 
і прогодувати, а не тинятися по най-
маних кутках, не маючи за що купи-
ти «памперси», їжу, пачку молочної 
суміші. Тому для підвищення народ-
жуваності має бути не тільки розбу-
дова інфраструктури, а підвищен-
ня добробуту людей. Ось вирішення 
проблеми народжуваності в Україні. 
Тоді ми поламаємо всі ті прогнози, 
що нам пишуть — що до 2050 року 
залишиться лише 30 мільйонів ук-
раїнців!» — підкреслив Ляшко.
 У школі політик поспілкувався із 
семикласницями Марією, Танею, Лі-
зою і Мариною. Дівчатка щойно по-
вернулися з Рівного, де були на від-
починку. Олег Ляшко перевірив їхні 
знання з географії.
 «Де знаходиться Мадагаскар?» — 
спитав Ляшко.
 «На екваторі», — відповіли дівча-
та.
 «А столицю Франції знаєте?» — 
звернувся знову до учениць лідер 
РПЛ.
 «Париж!» — хором вигукнули се-
микласниці.
 «Були в Парижі?» — поцікавився 

Ляшко.
 «Ні!» — з прикрістю відповіли дів-
чата.
 «Скоро будете. Обов’язково бу-
дете! Але для цього у ваших батьків 
мають бути гроші, достойна робота і 
зар плата. Ось чого я добиваюсь. Не-
хай українці більше їздять, але не на 
заробітки, а за враженнями. І завж-
ди повертаються додому, бо вони пот-
рібні Україні!» — наголосив Ляшко.
 Також лідер РПЛ пообіцяв виріши-
ти питання з виділенням школі ново-
го шкільного автобуса, перекриттям 
даху та реконструкцією стадіону. «У 
школі на 1200 дітей — немає стадіо-
ну. Це неприпустимо! Я напишу звер-
нення до уряду. Нехай виділять гро-
ші на стадіон і на спортивний зал, щоб 
діти мали можливість на нормально-
му полі грати й у волейбол, й у фут-
бол. А загалом міні-стадіон має бути у 
кожному селищі, у кожному райцен-
трі — спортивна школа, а в кожному 
обласному центрі — басейн. Держава 
має більше коштів виділяти на спорт 
та фізичну культуру, щоб діти не ку-
рили, не пили і не тинялися по генде-
ликах. Це моя політика!» — підсуму-
вав лідер РПЛ. ■

ВАРТО ПОЇХАТИ

Сила силенна
На батьківщині Івана 
Піддубного змагатимуться 
богатирі з усієї України 
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині 18 серпня стартує Всеукраїнське 
свято богатирської сили, а також змагання на призи 
пам’яті Івана Піддубного. Тож у село Красенівку Чор-
нобаївського району, на малу батьківщину уславле-
ного борця й шестиразового чемпіона світу з бороть-
би, запрошують усіх любителів спорту.
 Як повідомляють організатори свята, у Красенів-
ці під спортивні знамена з’їдуться кращі спортсмени 
з усієї України у вагових категоріях 130, 97, 87 кг, які 
входять у число перших 12 борців чемпіонату Украї-
ни 2017-2018 років.
 «У програмі свята — традиційне богатирське 
шоу «Найсильніша людина свята—2018», показові 
виступи Європейської федерації лао-тайських бо-
йових мистецтв «Білий лотос», показові виступи з 
пауерліфтингу «Не переводяться у нас богатирі і мно-
жать славу рідної землі» Чорнобаївського спортив-
ного клубу «Вікінг» i спортивного клубу «Сокіл», — 
розповідають організатори дійства, яке традиційно 
проходить у серпні.
 За їхніми словами, вперше серед учасників i гос-
тей свята буде проведено конкурс «Піддубняк», а для 
дітей — розважальну програму «Проростають, мов 
дубки, молоді «піддубнячки».
 Також у програмі Всеукраїнського свята бога-
тирської сили — фотоконкурс вишиванок, виставка-
продаж виробів  майстрів декоративно-ужиткового 
мистецтва, виставка малюнків, святкова  лотерея, ме-
довий ярмарок із дегустацією меду та яблук, а зем-
ляки Івана Піддубного пригощатимуть усіх юшкою та 
кашею. ■

ДОБРА СПРАВА

Лiкарю, 
не гавкайте!
Із безпритульних собак 
виховуватимуть терапевтів
Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів

 Після участі у тренінгу з каністерапії (терапія, яка 
включає в себе використання тварин як засобу для лі-
кування) працівники ЛКП «Лев» надумали виховува-
ти собак-терапевтів. 
  «Разом із нашим кінологом ми всерйоз задума-
лися над таким потрібним видом реабілітації дорос-
лих людей та діток із фізичними та психічними ва-
дами, як каністерапія за участі тварин ЛКП «Лев». 
Маємо намір відібрати песиків, які надаються до та-
кої активності, і виховувати їх на терапевтів. Віримо, 
що у Львові не лише люди можуть допомогти знедо-
леним тваринам, а й собаки можуть рятувати людей!» 
— розповідає директор ЛКП «Лев» Оксана Кошак.
 Львівське підприємство є унікальним ветери-
нарно-стерилізаційним центром безпритульних тва-
рин. Працівники контролюють чисельність чотирила-
пих у місті гуманними методами, слідкують за безпе-
кою співіснування з мешканцями і постійно генерують 
нові ідеї, які б допомогли прилаштуватися тваринам у 
сім’ях. Якщо все вдасться — пухнасті не лише знай-
дуть нових друзів, а й виконуватимуть надважливу 
соціальну роботу. 
 Мета каністерапії полягає у поліпшенні соціаль-
них, емоційних або когнітивних функцій пацієнта. 
Вчені стверджують, що тварини суттєво збільшують 
мотивацію до життя у своїх господарів. Терапевт, 
який приносить із собою домашню тварину, може ви-
конувати роль посередника між чотирилапим і пацієн-
том, вказуючи на безпечність тварини. Широке поши-
рення анімалотерапія знайшла в Європі. 
 Коли відбудеться старт навчань для чотирилапих, 
поки що невідомо, проте львів’яни вже з нетерпінням 
чекають на перших «кваліфікованих» вихованців із 
ЛКП «Лев». На переконання багатьох містян, в кон-
тексті реалій сьогодення ця ініціатива є надзвичайно 
важливою, адже собаки зможуть також працювати з 
військовими, які перебувають на реабілітації. ■

■

■

ВИХІД Є

Черги в дитсадки повинні зникнути
Олег Ляшко почав вирішувати проблему переповненості навчальних закладів

■

Діти з селища Глеваха, що на Київщині, завдяки Олегу Ляшку навчатимуться 
у просторих і комфортних приміщеннях.

❙
❙

ІНФРАСТРУКТУРА

Мрія про літаки
У Черкасах капітально ремонтують злітну 
смугу аеропорту

■

Ремонт злітної смуги у Черкасах триває.
Фото надано прес-службою Черкаської ОДА.

❙
❙
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Роман КРАВЕЦЬ, Євген РУДЕНКО, 
Ельдар САРАХМАН 
(«Українська правда»)

«Тюбик зубної пасти» проти окупантів
 ■ У 2004 році я, житель Донецька, голо-
сував саме за вас. Коли мій колега за чаркою 
горілки про це дізнався, накинувся на мене з 
кулаками. Голосувати за Ющенко в Донець-
ку було справжньою зрадою. Донецьк вва-
жав, що Ющенко доволі презирливо ставить-
ся до донеччан. Скажіть відверто, це так?
 — Ні. Перший візит у статусі Президен-
та я зробив у Донецьк. Це жест, який можна 
було читати так — я подаю вам руку, я знаю, 
що ми різні, я розумію чому. Ми різні не від 
того, що ми невігласи, не від того, що в нас 
бракує розуму. Від того, що ми жили в різ-
них часах. Від того, що за 20 сторіччя Украї-
на перекроювалася між шістьма імперіями. 
Це така наша історична карма. Одні привча-
ли говорити нас польською, другі московсь-
кою, треті угорською. Це ж не вина людей.
 ■ Чи була невідворотною анексія Криму 
і війна на Донбасі?
 — Якби Путін бачив перед собою 45 
мільйонів, які говорять однією мовою, од-
ним голосом і мріють про одну ціль, нас би 
ніхто не зачепив. Ніхто. Російська політика 
протягом 350 років — це політика дроблен-
ня. Забрати мову, пам’ять, культуру, церк-
ву, вихолостити національний дух.
 Коли ми говоримо про військовий кон-
флікт, суть його і результат визначає дух. 
Якщо у вас є дух, за вами завжди буде пе-
ремога. Якщо у вас духу немає, вам ніякий 
«Бук» (зенітний ракетний комплекс. — 
«УП») — ніщо не допоможе.
 Подивіться на приклад в’єтнамської ар-
мії. Вона перемогла першу армію світу. У 
в’єтнамського народу в десять крат був силь-
ніший дух. І дух виграє.
 ■ Чи реально вирішити проблему окупо-
ваних територій?
 — «Одноходовки» немає. Швидкого рі-
шення немає ні по Донбасу, ні по Криму. 
Скільки це буде тривати? Це не питання в 
роках, це питання в процесі. В мене є сум від 
того, що ми, мабуть, не розуміємо, що дипло-
матія обов’язкова. Це так. Але тільки дипло-
матією, вибачте, ми не виграємо.
 Мені не подобається, коли на продаж, 
політичний, популістичний, виставляють 
тему миру. От у Сталіна я не чув цієї філосо-
фії. Я не чув цієї філософії у Черчилля. У Руз-
вельта я не чув після грудня 1941 року. Після 
того, як факт окупації відбувся, я не чув цієї 
теми від тих людей, на яких я зараз посила-
юся. Ми, очевидно,повинні добре пам’ятати, 
що якщо в нас є війна з окупантом...
 ■ То треба воювати. Ви про це?
 — З війни завжди ведуть дві дороги. Є до-
рога-перемога, а є дорога-капітуляція. Тре-
тього немає. Мир настає і після першої до-
роги, і після другої. Тільки це мир окупації, 
коли у вас немає своєї Батьківщини, своєї 
країни, народу. У вас є Малоросія — провін-
ція південно-російська. Це один варіант, і 
цього можна досягти за три дні.
 Коли я на дорозі бачу «Мир понад усе», 
я бачу фальшиву політику. Ці люди готові 
принести мир в Україну через капітуляцію, 
через те, що ми станемо тими, ким були до 
1991 року. Люди вимучені, вони хочуть спо-
кою, і я це розумію. Тому зараз я говорю, 
що, очевидно, для левової частини українців 
мир, спокій повинен бачитися через нашу пе-
ремогу.
 З чого ця перемога може складатися? Я 
зараз на пальцях поясню, але боюся, що ви 
мене не зрозумієте.
 ■ Спробуйте.
 — У країні, яка є парламентською за ти-
пом, очевидно, план перемоги вибудовує пар-
ламент країни. В його компетенцію входить 
і військова доктрина, і міжнародна політи-
ка, і оборонна, і безпекова, й економічна, со-
ціальна. Ми чотири роки воюємо, у нас не-
має жодного документа цього високого орга-
ну. Жодного документа, який вводить нові 
політичні дефініції. Якщо ми не розберемо-
ся в дефініціях, ми не напишемо план.
 Що з нами відбувається? Коли ворог, 
який окупував, анексував 7% української 
території, сьогодні має безвізовий режим? 
Ви можете в Москві сісти в перший поїзд і 
приїхати вранці в місто-герой Київ. Пере-
січний росіянин може з Камчатки заїхати 
в будь-який прикордонний район України. 
Легально!

 ■ Зрозуміло. Немає плану.
 — Ще не зрозуміло (займає позицію лек-
тора). Росія залишається першим торго-
вельним партнером. Якщо ви в такому стані 
будете, плану не зробите. Тому що у вас не-
має розуміння виклику. Росія у 2014 році 
— перший торговий партнер, у 2015-му, 
в 2016-му, в 2017-му. Ви мені уточніть, ви 
справді воюєте? Ви справді збираєтеся звіль-
нити території? Ви смішні. Ви несиметрич-
ні, неадекватні. Ви щось робите не так.
 У такому стані немає плану перемоги. Бо 
ви себе ведете не як народ, який потребує пе-
ремоги. Ви вже раби. Очевидно, що перемога 
складається і з дипломатичного компоненту, 
але не тільки Мінського. Ви подивіться у свій 
портфель. У вас лежить п’ять гарантій країн 
ядерного клубу. Скажіть, будь ласка, коли 
востаннє український парламент звертався 
до Великої Британії як до країни-гаранта на-
шої територіальної цілісності і політичного 
суверенітету? Жодного разу.
 Очевидно, нам треба модернізувати фор-
мат, дипломатичні компоненти треба розви-
вати.
 ■ Що ще?
 — Економіка. Це — м’язи війни. Для 
того, щоб була динамічна економіка, очевид-
но, ми повинні мати дуже сильний інвестпа-
кет. Як відроджувалася західна Європа піс-
ля Другої світової війни? Спеціальним еко-
номічним планом Маршалла.
 Чи ми говоримо про фінанси? За чоти-
ри роки девальвували національні гроші 
на 350% і мали другу в світі інфляцію — 
48,5%. Після Венесуели ми були другі. Це 
велика помилка. В умовах війни ціни і гро-
ші завжди повинні бути стабільні, бо це ос-
нова для економіки.
 Ми повинні говорити про гуманітарні па-
кети. Міграція людей з окупованої території 
Донбасу — найбільша міграція в Європі піс-
ля Другої світової. У нас є економічний план, 
що ми робимо з цими людьми? Ми їм даємо 
перше робоче місце? Засновуємо їм перший 
бізнес? Чи даємо медичний пакет? Чи освіт-
ній?
 Іншими словами, пакет перемоги — це 
компоненти, які розраховані на час, і цих 
компонентів багато. Це як паста з тюбика, 
яку треба весь час видавлювати, якщо ти хо-
чеш почистити зуби. Це не має простої мілі-
тарної відповіді.

Бандити — без тюрем
 ■ Неодноразово на різних майданчиках 
ви заявляли, що вам не соромно за жодне зі 
своїх президентських рішень. Чи можна ска-
зати, що Віктор Ющенко — найкращий Пре-
зидент незалежної України?
 — Ой, я в такому віці, що такі слова не 
можу сказати з причини моралі (ніяковіє). 
Це люди повинні говорити. Але для того, 
щоб сказати, — треба орудувати фактами. 
От я стверджую, що кращої економіки у нас 
не було. Кращого бюджету, його динаміки не 
було. Якщо була — назвіть.
 Ми 4 мiльйони робочих місць зробили 
за 4,5 року. Там була криза, тому п’ятий рік 
можна не рахувати. Ми за чотири роки при-
вели в Україну 32 млрд. інвестицій. Звісно, ці 
32 млрд. сформували мільйони робочих міс-
ць. Валютні резерви країни були 37 млрд. А 
прийняв я 5 млрд. Як кажуть в Одесі: «Воп-
росы есть»?
 ■ Тобто — кращий... А хто найгірший?
 — Я б сказав, що перед кожним Прези-
дентом були свої виклики. Я не можу сказа-
ти, як би, наприклад, на місці Леоніда Мака-
ровича вчинив. Знаю багато історій, які мені 
Леонід Макарович розказує про цей великий 
час. З віддалі часу ти розумієш, що його місія 
була — підняти прапор нової суверенної не-
залежної країни. Він це зробив. Можна зараз 
говорити про «кравчучки», про гіперінфля-
цію і так далі.
 Я не беруся сказати (хто гірший. — 
«УП»). Я працював з усіма президентами, 
які були від 1991 року до сьогоднішнього 
дня. Це різні люди з цікавими сторонами і 
нецікавими. Я б просив, щоб на ваше питан-
ня люди відповідали.
 ■ У вашому «Фейсбуцi» був допис: «Я по 
відношенню до своєї нації був чесним, про-
фесійним і я ні про що не жалкую». Дозволь-
те запитати. Ви зі сцени Майдану обіцяли, 
що бандити сидітимуть у тюрмах. Але як так 
сталося, що вони не сіли?
 — Я запитаю вас: скільки прогресивний 
президент Польщі Кваснєвський посадив 
у тюрми? Скільки Вацлав Клаус посадив у 

тюрми? Я розкажу один секрет. Ви знаєте, 
що президент не садить в тюрми?
 ■ Але ви обіцяли це зі сцени.
 — Я повторю...
 ■ Значить, ви маніпулювали.
 — Президент у тюрми не садить. Почи-
тайте повноваження у Конституції. Ви мене 
закликаєте, щоб я робив, як Піночет. А як 
президент може посадити людину в тюрму?
 ■ Навіщо було обіцяти це людям?
 — Якщо у вас є уява, як президент садить 
в тюрму, тоді я вам скажу, що я в такій країні 
жити не буду і не хочу. Із тих країн люди ті-
кають. Ви ж молода людина, повинні мати 
світогляд і принципи, які вас не принижу-
ють. Ви ж не бидло, ви вільна людина. Як це 
по волі когось можуть посадить, тільки тому, 
що вона чотири роки сидить на якійсь посаді 
вище, ніж ви? Будемо тримати гідність.
 ■ Я запитав, чому ви обіцяли те, що не 
було в вашій компетенції?
 — Я жодного разу не дзвонив будь-якому 
прокурору чи міністру — посади того чи візь-
ми того. Ми комплектували СБУ тими людь-
ми, які не пов’язані з попередньою практи-
кою, тими людьми, які дихають свободою, 
чеснотами. Я думаю, що місія президента в 
цьому виконана.
 Для того, щоб торжествувала справед-
ливість, треба зробити, на моє глибоке пере-
конання тоді й зараз, судову реформу країни. 
План судової реформи в мій час був заблоко-
ваний парламентом на 4 роки.
 Але головне, я переконаний, — привести 
чесних людей у МВС, Генпрокуратуру, СБУ. 
Я ставлю на посаду керівника СБУ Турчино-
ва. Це помилка президента чи ні?
 ■ Це ваше право.
 — Я би хотів, щоб ви це право оцінили. 
Я правильно вчинив чи поставив злочинця, 
який кулуарно розводив «групівщину» і не-
чесно виконував свої обов’язки? Я думав, що 
ті люди, які на Майдані так палко і віддано 
про ці теми говорили, будуть найкращими 
виконавцями.
 Я ставлю міністром внутрішніх справ 
Луценка. Ви Луценка знаєте? В чому моя 
помилка? Я свій вибір зробив. Десять років 
томуя вважав, що це його ділянка, на якій 
він повинен працювати. Ніхто йому руки не 
зв’язував.
 ■ Чи буде третій Майдан?
 — Мені подобається цей київський анек-
дот: люди не вірять у третій Майдан, тому 
зразу готуються до четвертого. Якщо влада 
не буде послідовною і пильною до базових ре-
чей, люди формуватимуть свій гнів. У якій 
формі — питання інше. Але українська на-
ція не сприйме тоталітарності, авторитар-
ності. Україна буде в динамічній, демокра-
тичній дорозі дуже важкого, складного, але 
демократичного спілкування.
 ■ Це процес незворотний?

 — Незворотний. Українця не запряжеш, 
як росіянина. Не треба навіть ставити експе-
рименти. 

«Томос ми отримаємо»
 ■ Яка головна політична проблема Поро-
шенка як Президента?
 — Щоб виграти наступний політичний 
сезон, треба зробити кілька обов’язкових ре-
чей — кожному, хто мріє стати Президентом 
в Україні. Треба дати ясну відповідь на питан-
ня війни. Треба визначитися, яким планом 
врегулювання війни ми живемо. Це перше.
 Друге — питання економічного плану. 
Ми зараз маємо валовий продукт 2 трлн. 525 
млрд. грн. Динаміка його така: в 2014 році — 
мінус 17%, в 2015 — мінус 14%, в 2016 році 
— плюс 1%, в 2017-му — 2% приросту. Якщо 
ми будемо жити такими темпами, економіч-
но, для того, щоб наздогнати 2013 рік, нам 
треба жити до 2032 року. Ми всі розуміємо, 
що така економічна політика нікого не вла-
штовує. Проти тебе всі будуть в опозиції.
 У нас країна, де більше 50% економіки 
в тіні, а це 1 трлн. 200 млрд. у тіні обслугову-
ються готівкою. 100 млрд. доларів на руках 
людей, бо вони не довіряють фінансово-бан-
ківській системі. Україна нагально потребує 
економічного плану, який би за 7-8 місяців 
вивів мінімум на 5% приросту валового про-
дукту. А взагалі, якщо оптимально ставити 
завдання, у нас повинен бути економічний 
приріст у районі 7%.
 Третє — я думаю, що це питання церк-
ви. В контексті питання інтеграції, яке ми 
порушували перед цим. Я, як ви пам’ятаєте, 
це питання поставив у порядок дня, і в 2008 
році вперше за 300 років Україну відвідав 
Вселенський патріарх. Тоді якраз стояло 
питання формування процедури приведен-
ня українських церков до помісності.
 ■ Чи вийде зараз?
 — Томос ми отримаємо, звичайно. Про-
ведено декілька церковних нарад, затвер-
джений порядок дня собору, проведений 
всесвітній православний собор, прийняті на-
лежні рішення. Правда, 4 патріархи з 15 на 
ньому не з’явилися, на чолі з російським.
 Того розколу, який планувався, чи фор-
мування окремої опозиції типу слов’янської 
церковної позиції — в значній мірі загроза 
відсунута. У Константинопольського пат-
ріарха сьогодні руки розв’язані. Все, що тре-
ба було зробити для консолідації світового 
православ’я, зроблено. Всі процедурні пи-
тання проведені.
 ■ Дозвольте ще про Петра Олексійови-
ча. В інтерв’ю «Українській правді» Леонід 
Кравчук заявив, що у нього немає проблем, 
щоб зустрітися з вами та Леонідом Кучмою. 
Але з Петром Порошенком тет-а-тет жодно-
го разу не зустрівся. Коли ви останній раз 
зустрічалися з Порошенком?

Ющенко: «Я вважаю, що найбільша наша загроза — це повернення до російського феодалізму».
Фото з сайта pravda.com.ua.

❙
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ПРЯМА МОВА■

Віктор Ющенко:
— два чоботи

Президент України 2005—2010 рокiв — про план 
перемоги у вiйнi з Росiєю, перспективи надання 

автокефалiї Українськiй церквi та аргументи кандидатiв 
у президенти на наступних виборах
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 — Останні півтора місяця зуст-
річалися...
 ■ Стосовно чого?
 — Церкви. Я думаю, це місяці 
три-чотири тому. Три президенти 
були в Петра Олексійовича, де ми 
проговорили, якою має бути наша 
тактика — трьох президентів у 
цьому питанні.
 ■ Ви б порадили своєму куму 
вдруге йти на президентські вибо-
ри, враховуючи свій досвід?
 — Я зроблю паралель iз 1999 
роком. Чи ви б радили Леоніду Да-
ниловичу в 1998 році йти в прези-
денти? Коли весь Хрещатик сто-
яв у наметах і на роботу Президент 
їздив через демонстрацію всяких 
плакатів опозиції. Думаю, що ні. 
Але ситуація повернулася так, що 

в 1999 році його вибрали.

«Тимошенко хотіла призначити 
Медведчука віце-прем’єром»
 ■ «Новий курс» Юлії Тимошен-
ко. Що вам спало на думку, коли ви 
вперше побачили борди Юлії Воло-
димирівни з розплетеною косою?
 — Зараз найбільшою трагедією 
для України в політичному вимірі 
може бути те, що ми отримаємо 
зовнішнє московське керівництво 
українськими процесами в найбли-
жчі 5-10 років. Я знаю, що є три-чо-
тири сили, які готові бути реаліза-
торами такої політики. Тому, коли 
ми говоримо про те, що сьогодні 
немає фаворита у виборах, мене 
це дуже тривожить. Шанс, що ми 
отримаємо політичну владу, яка 
буде підпорядкована московській 
доктрині, московському сюжету, 
сьогодні як ніколи великий.
 ■ Ви раніше говорили, що фак-
тично у Путіна немає більш деста-
білізуючого фактора в Україні, ніж 
Тимошенко.
 — Плюс iще кілька, не такого 
калібру. Але я переконаний, що 
вони в пулі будуть. Вони «не роз-
губляться». Я не хочу говорити пер-
соніфіковано. Давайте, буде два-
три місяці до виборів, коли «усуш-
ка-утряска» пройде, тоді прояс-
ниться дуже багато нюансів. Ми 
можемо тоді говорити персоніфі-
ковано.
 Я зараз апелюю до виборця з од-
ним посланням: найбільший наш 
ворог — у нас самих. Найнебезпеч-
нiший механізм, який приводить 
до реваншу московської політики, 
— неусвідомлений, байдужий або 
популістичний, або базований на 
демагогії політичний вибір декіль-
кох мільйонів українців.
 ■ У вас є дані, що у Тимошенко з 
Путіним хороші взаємини і що він 
може на неї впливати?
 — Це запитайте в неї.
 ■ Нам розповідали, коли ви 
були Президентом, а Юлія Ти-
мошенко — Прем’єр-міністром, 
то вона привела із собою Віктора 
Медведчука до тодішнього секре-
таря вашої адміністрації Віктора 
Балоги. Тимошенко просила Ба-
логу призначити Медведчука пос-
лом до Росії. Які у неї сьогодні мо-
жуть бути відносини з Медведчу-
ком?
 — Не послом. Вона спочатку ре-
комендувала призначити його віце-
прем’єром у її уряд. У 2005 році.
 ■ З вами про це говорили?
 — Так.
 ■ Ви відмовилися?
 — Так. У мене був шок. Вона 
залишила купу фотографій Медвед-
чука у різних позах спілкування.
 ■ Як це було? Вона принесла 
вам фотографії Медведчука?

 — Вона принесла фотографії 
Балозі і сформулювала йому це 
перше питання. А потiм прийшла 
до мене і запропонувала, що було б 
краще, якби Медведчук став віце-
прем’єром. Для мене це був шок. 
Коли вже я категорично сказав, що 
цьому не бути, виникла друга про-
позиція — послом у Росії.
 ■ Зараз Віктор Медведчук усе 
частіше виникає в публічному про-
сторі. Як взагалі ви можете оха-
рактеризувати його як політика?
 — Я не хочу витрачати свої сло-
ва.
 ■ Ви вважаєте його ворогом на-
ції?
 — Три крапки.
 ■ Ми вас почули... У нас є два 
важковики на президентських ви-

борах, які мають серйозні шанси. 
Це Юлія Тимошенко і Президент. 
Ви були свідком заро дження їх-
ньої ворожнечі в 2004-2005 роках. 
Розкажіть детальніше, чому вони 
почали конфліктувати? Одна з 
версій: ви свого часу пообіцяли 
крісло Прем’єра як Порошенку, 
так і Тимошенко. Як так сталося?
 — Як ви думаєте, я наївна лю-
дина, безвідповідальна? Ну як я 
можу... По-перше, коли я це по-
обіцяв? До перемоги, після пере-
моги?
 ■ До перемоги, наскільки я ро-
зумію.
 — Якби ви не записували, я би 
сказав дуже погані слова про такий 
тип судження.
 ■ Чітке питання — чітка від-
повідь. Ви не обіцяли відразу двом 
людям крісло Прем’єра?
 — Це мене принизило б. І це не 
в моїх манерах.
 ■ Чому Тимошенко і Порошен-
ко конфліктували?
 — Обоє молоді, обоє з амбіція-
ми, обоє сильні. У кожного були 
плюси, мінуси, але всі розуміли, 
що це претенденти. Я все робив, 
щоб ці відносини були як відноси-
ни в команді.
 Приходить час, спочатку я за-
прошую Петра Олексійовича. Че-
рез три-чотири години запрошую 
Тимошенко з аналогічним пи-
танням. «Юлія Володимирівна, 
як би ти сформувала уряд, якби 
тобі було запропоновано посаду 
Прем’єра?».
 Правда, і в першому проханні, і 
в другому в мене був постскриптум. 
«Петро Олексійович, запропонуй та-
кий склад уряду, в якому знайшло-
ся б місце Тимошенко». Тимошенко 
я говорю з постскриптумом: «Юлія 
Володимирівна, щоб там знайшло-
ся місце для Петра Олексійовича». 
Мається на увазі, необов’язково 
в уряді, але в системі балансів.
 ■ Вони не дослухалися до вашо-
го постскриптуму?
 — Загалом було таке: «Куди хо-
чете відправляйте, але я в команду 
не можу взяти». Так куди відпра-
вити? Словом, вони не зреагували 
на моє прохання, свою роботу вони 
не зробили. Насправді вони мені 
передали той клопіт, який самі й 
принесли. Тоді я сказав, що це пи-
тання залишаю за собою. Більше 
консультацій я вже не бажав про-
водити, бо вони були недоцільні.
 ■ Чому ви вирішили питання 
так, як його вирішили?
 — Соціологія про те, як має 
складатися уряд, була приблизно 
така: 39% підтримки Тимошенко і 
десь 17-19% — за Петра Олексійо-
вича. Згодом до мене приходить ін-
формація, що Майдан не буде розпу-
щений, а далі працюватиме з метою 

акумуляції його зусиль на підтрим-
ку певної політичної сили. Потім 
приходить Юрій Іванович Костен-
ко, ще iз неприємнiшою і небезпеч-
нiшою інформацією відносно про-
цесів, які йдуть... Про підготовку, 
по суті, другої серії Майдану.
 ■ Щоб усунути вас?
 — Не про мене йшлося. Тоді, 
якщо ви пам’ятаєте інавгурацію 
Президента, Юлію Володимирівну 
на руках заносять на Майдан, Май-
дан відповідно реагує лозунгами. 
Словом, коли я приймав це рішен-
ня, я був переконаний, що якщо не 
поставлю Тимошенко, левова част-
ка Майдану сприйме це як зраду.
 ■ Сьогодні з Тимошенко ви спіл-
куєтесь?
 — Ні.

«Тимошенко і Янукович — 
проблеми одного гатунку»
 ■ В 2017 році від вашого імені 
була заява: «Я зараз буду нескром-
ним. Я до сьогоднішнього дня гли-
боко переконаний, що Україні пот-
рібен політичний курс Президента 
Ющенка». Ви часом не збираєтеся 
йти в президенти?
 — Ні. Але я думаю, що політич-
ний курс, який сьогодні на вустах 
тих, хто дебатує, хто збирається 
йти в політику, це курс, який має 
ключові компоненти моєї політи-
ки.
 Перший — це політика націо-
нального відродження. На кожно-
му стовпі в Києві ви будете чита-
ти плакати, які палко закликати-
муть вас бути охайними до теми ук-
раїнської мови, бути відданими ідеї 
української церкви, змiцнення ар-
мії.
 Другий — курс демократії і 
свободи. Хто буде забавляться з де-
мократією, а насправді — тягнути 
в сторону авторитарного режиму, 
— це фіаско для нього й України.
 Третій — це ясний еко-
номічний план для України. 
 Четверте — план єврозближен-
ня. Я вважаю, що найбільша наша 
загроза — це повернення до росій-
ського феодалізму. Сьогодні ця за-
гроза найвища за останні чотири 
роки.
 ■ Ваші опоненти закидають 
вам, що фактично в 2009-2010 
році ви віддали владу до рук Яну-
ковича. Що ви можете відповісти 
на такі закиди?
 — А як ви собі уявляєте, як я 
віддав?
 ■ Другий тур президентських 
виборів — виходять Янукович і 
Тимошенко. Якби ви тоді підтри-
мали Тимошенко, то Януковичу 
було б набагато важче...
 — А за що підтримати Тимо-
шенко?
 ■ Проти Януковича.
 — Мені здається, я тоді сказав, 
що Тимошенко і Янукович — дві 
проблеми одного гатунку, два чо-
боти з однієї пари. Це моя позиція 
була тоді і є зараз. Чому ви мене при-
мушуєте, щоб я по-іншому вчинив?
 Я не вважав, що Янукович — 
це план для України. Я не вважав, 
що Тимошенко — це план для Ук-
раїни. В чому моя провина? Як 
Президент я забезпечив чесні виб-
ори, де 14 млн. з однієї сторони го-
лосували, як вони хотіли, і з другої 
сторони. Ви голосували так, як ви 
хотіли? Яка у вас претензія до Пре-
зидента? Президент зробив свою 
місію.
 Я підтримував Януковича? Ні. 
Я підтримував Тимошенко? Ні!
 ■ Ви зайянли позицію «моя 
хата скраю»...

 — Ні. Не моя хата скраю. Я ска-
зав, що ваш вибір — чи один, чи iн-
ший, — є неправильний вибір. 
Тому ваша місія вже після того, як 
ви до такого фіналу дійшли, поля-
гає в тому, що чим менше ви їм дас-
те підтримки, тим менше повнова-
жень у цих людей буде для реаліза-
ції своєї неправильної політики.
 ■ Чому тоді люди за вас не про-
голосували? Через що у вас так 
упав рейтинг?
 — Тому що головний конфлікт, 
який був у Президента, — це кон-
флікт iз Прем’єр-міністром. Не-
залежно, чи це Тимошенко, чи 
це Янукович. Усі вони змінюють 
Конституцію кожний рік, усі вони 
спільно домовлялися про форму-
вання влади на 20 років, де Тимо-
шенко, де Янукович. У них вели-
кий табір, у них абсолютна парла-
ментська більшість. Тільки я і того, 
і того попередив, що тільки в пар-
ламенті з’являться зміни до Конс-
титуції...
 ■ Це ви про «ширку» зараз 
говорите?
 — «Ширка» — це фракція, а в 
«ширки» був дорожній план. Один 
iз них — це зміна Конституції. 
Вони написали Конституцію і при-
несли її мені. Тимошенко принес-
ла, щоб я вніс цю Конституцію. Це 
перерозподіл влади на два терміни 
Президента і два терміни Прем’єр-
міністра. Що Тимошенко гарантує 
Януковичу вибори в парламенті, а 
Янукович гарантує поділити сило-
виків...
 ■ Вона вам це прямо принес-
ла?
 — Так.
 ■ Що ви відповіли?
 — Я послав Івана Степановича 
Плюща, царство йому небесне, до 
Януковича з таким посланням, бо 
він iшов на поводу. Я знав, що він 
не автор цієї Конституції.
 ■ А хто був автором? Медвед-
чук, Тимошенко?
 — Івана Степановича я попро-
сив передати одне: якщо цей текст 
Конституції як проект з’явиться в 
парламенті, бо Януковича могли 
купити тільки виборами в парла-
менті на президентство, я оголошу 
дострокові президентські ви бори. 
Ніхто по цій Конституції, що ви 
написали, у президенти не піде. Ви 
будете йти до людей, пояснювати 
їм, аргументувати, але за лаштун-
ками обрати Президента в Україні 
я не дозволю.

«Ляшко від «А» до «Я»
 ■ Ми дуже часто бачимо вас з 
Олегом Ляшком, Лозовим, багато 
фотографій у вас є спільних.
 — Ану розкажіть, де ви бачите 
мене з ним.
 ■ В інтернеті можна елементар-
но загуглити фотографії. Я можу 
вам просто зараз показати (дістає-
мо смартфон та починаємо шука-
ти фото). Ви дружите з Ляшком?
 — Якщо ви хочете запитати, чи 
я шаную цю людину, то я скажу — 
так.
 ■ Покажу вам фото (Ющен-
ко бере смартфон кореспондента 
«УП» і розглядає свою фотографію 
в компанії Ляшка та його однопар-
тійців).
 — Так, це він прийшов привіта-
ти мене з днем народження. Це на 
23 лютого. Так, і що далі?
 ■ Питання стосовно ваших від-
носин.
 — Мені симпатично те, що ба-
гато українських тем він як лідер 
партії проголошує, і від того його 
позиція є більш ясною, ніж у біль-
шості інших політиків. Напри-
клад, можна поставити запитання 
до більшості політичних сил, як 
вони ставляться до питання землі 
в Україні. От Ляшко від «А» до «Я» 
розказав, яка позиція. Ви можете 
погоджуватися, не погоджуватися, 
але він висловив ясно свою позицію 
по одному з актуальних національ-
них питань. Чому iнші не можуть 

висловитися? Чому?
 ■ Ви б за Ляшка проголосува-
ли?
 — Проголосував би. Далі, чи 
ми говоримо про питання соборної 
церкви. Чому половина політич-
них сил «поховали хвости»? Йде 
війна, окупанти у наших хатах 
сидять. Ви не можете висловити-
ся про право 12 млн. мати помісну 
власну церкву? А це найбільший 
приход світу. Скажіть, будь ласка, 
ну що це за партія? Що це за став-
лення, коли ми не можемо отрима-
ти лідерство у питаннях, які акту-
альні для консолідації нації?
 ■ Ви можете приєднатися до 
його партії? Раніше ходили такі 
чутки.
 — Я політичним життям не 
займаюся.
 ■ Що ви думаєте стосовно Зе-
ленського та Вакарчука, яких ре-
гулярно ставлять у соцдосліджен-
ня. Ці люди можуть піти в прези-
денти?
 — Я переконаний, що вони ро-
зумні люди.
 ■ Тобто не підуть? Чи підуть?
 — Вони успішні, талановиті і 
молоді. І це вже занадто багато для 
однієї людини. Безвідносно до пріз-
вищ хочу сказати, що не радив би 
жартувати з темою посади Прези-
дента.
 Якщо ви себе поважаєте, якщо 
ви розумієте, що це не просто ко-
лосальна відповідальність, це ко-
лосальна практика, колосальний 
фах, це людина, яка повинна во-
лодіти дуже багатьма обставина-
ми, великою долею жертовності.
 Я не уявляю в Україні Прези-
дента, який жодного дня не був на 
державній службі, який не керу-
вав декількома десятками тисяч 
людей. Хоч років 10-15.
 ■ Де межа між популізмом і 
правильними політичними погля-
дами? От Ляшко хіба не популіст?
 — Популізм — це брехня. З 
того, що Ляшко говорить, я не бачу 
логіки для брехні.
 ■ Ви не вважаєте Ляшка по-
пулістом?
 — Я вважаю, що ті речі, які він 
анонсує, — це актуальні питання. 
Тільки 2/3 політичних сил прос-
то мовчать, і тому ми кажемо: «О, 
помірковані». В чому вони помір-
ковані? Вони помірковані тим, що 
коли вони приходять до влади, не 
можуть зробити ні економічний па-
кет, ні безпековий. Так iз помірко-
ваних потім складається доля краї-
ни.
 ■ Уявімо, що сьогодні березень 
2019 року, ви стоїте у виборчій ка-
бінці, перед вами листочок. І в тому 
бюлетені два прізвища — Тимо-
шенко і Порошенко. Куди ви пос-
тавите свою галочку?
 — У лютому прийдіть. Прий-
діть у лютому 2019 року. Я вас на-
годую, напою кавою.
 ■ Що зміниться до цього часу?
 — Я думаю, в такій непрогнозо-
ваній ситуації, яка в нас є сьогодні, 
може змінитися дуже багато. На-
справді сьогодні формувати від-
повідь на березень 2019 року поки 
що дуже важко.
 ■ Дозвольте ще одне, делікатне 
питання. Вас не ображало, коли 
ваші недруги називали вас «пасіч-
ником»?
 — Я розумію, що ті люди, які 
це говорили, це нездари. Дрібні, 
але думають, що вони оригіналь-
ні. Для них їздити на полюван-
ня цiлорiч, нищити природу — це 
по-чоловічому, це благородно, от у 
них гарне заняття. А коли я гово-
рю про бджолярство як українсь-
ку сакральну духовну тему (ро-
бить велику паузу, зітхає, хитає 
головою), вони цього не розуміють. 
І я не сподіваюся, що вони це зро-
зуміють. Тому чим далі я відхо-
джу, чим більше поринаю у само-
тність, тим мені легше. ■

(Друкується зi скороченнями).

Тимошенко і Янукович 
з однієї пари
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«Остаточне рішення ще не прийнято, але воно пов’язане з політичними 
амбіціями Гройсмана, які посилилися, і тим, що восени необхідно буде шукати 
цапа-відбувайла, який понесе відповідальність за соціально-економічну 
ситуацію в країні».

Андрій Золотарьов
політолог

УКРАЇНА МОЛОДА

НОВИНИ ПЛЮС

Україна подала до ЄСПЛ 
заяву щодо українських 
політв’язнів 
 Подана Україною до Європейського 
суду з прав людини заява стосується 71 
політв’язня, яких утримують у Росії. Про 
це повідомив у «Фейсбуці» заступник 
міністра юстиції України Іван Ліщина. 
«Ми тільки що подали нову міждержав-
ну заяву до Європейського суду з прав 
людини щодо українських політв’язнів 
Кремля. В заяві: описано порушення 
щодо 71 політв’язня; на 130 сторінках; 
із близько 3000 сторінок доповнень», 
— зазначає Ліщина.
 І додає, що в заяві йдеться про 
системні порушення з боку Російсь-
кої Федерації Конвеції про захист прав 
людини та основних свобод, зокрема 
ст. 3 (заборона катувань та поводжен-
ня, що принижує гідність); ст. 5 (особис-
та свобода); ст. 6 (справедливий суд); 
ст. 8 (повага до особистого та сімей-
ного життя); ст. 10 (свобода виражен-
ня поглядів); ст. 13 (ефективний засіб 
захисту); ст. 18 (заборона використання 
дозволених Конвенцією обмежень прав 
з іншою метою, ніж та, для якої вони 
були передбачені).
 Нагадаємо, раніше повідомляло-
ся, що ЄСПЛ закликав політв’язня Оле-
га Сенцова припинити голодування, 
а російську владу — забезпечити на-
лежне лікування режисера. Як відомо, 
з 14 травня Сенцов голодує в російсь-
кій колонії, вимагаючи від РФ звільни-
ти всіх українських політв’язнів. У 2015 
році його засудили до 20 років колонії 
суворого режиму через нібито організа-
цію терористичного угруповання.
 Із заявами з вимогою до РФ звіль-
нити українських політв’язнів виступили 
США, Канада, Швеція, Великобританія, 
Литва, Польща, ПАРЄ, ОБСЄ, Євросоюз, 
PEN International, Amnesty International, 
Human Rights Watch, низка громадських 
діячів, письменників, науковців та ре-
жисерів.

У Порошенка не знають, 
скільки Президент витрачає 
на рекламу
 В адміністрації Президента Украї-
ни заявили, що не знають ані про те, хто 
курирує розміщення політичної рекла-
ми з ім’ям Петра Порошенка, зокрема 
в «Фейсбуці», ні про обсяги рекламних 
бюджетів. Про це йдеться у відповіді АП 
на запит Громадського руху «Чесно».
 Так, на запитання про витрати на ад-
міністрування сторінки глави держави в 
соцмережі в АП відповіли, що не мають 
до цього відношення. Водночас у «Чес-
но» зазначають, що сторінка Порошен-
ка у «Фейсбуці» одна з найпопулярні-
ших серед українських політиків — на 
неї підписані понад 1,4 млн. користува-
чів. Крім того, активісти звернули увагу, 
що в червні-липні на вулицях з’явилася 
значна кількість зовнішньої реклами з 
ім’ям Президента, і назвою партії «Блок 
Петра Порошенка».
 За підрахунками громадських 
діячів, розміщення такої кількості рек-
лами може коштувати мінімум «кілька 
мільйонів гривень». «Інформація про 
такі витрати в декларації Президента не 
фігурує. «Невідомі» розміщують подіб-
ну рекламу, хоч і в менших обсягах, уже 
кілька років поспіль, проте походження 
цієї реклами чи джерела її фінансування 
невідомі», — зазначають у «Чесно». ■

■

Наталія ЛЕБІДЬ

Прем’єр Володимир Гройсман, 
котрий так необачно погрожу-
вав відставкою, якщо не буде 
ухвалено закон про Антикоруп-
ційний суд, схоже, накликав на 
себе лихо. Останні дні політо-
логи та експерти жваво обгово-
рюють те, що зухвалі фантазії 
Гройсмана на тему звільнення 
цілком можуть втілитися у жит-
тя. І причини цього — щонай-
менше дві.

Гаряча осінь та холодні 
батареї
 Між виборами Президен-
та України, котрі пройдуть у 
березні, та днем сьогоднішнім 
лежить вельми неприємний пе-
ріод часу, знаний як «опалю-
вальний сезон». Головний ка-
мінь спотикання цього сезону 
— тарифи. Вони були високи-
ми і минулої зими, тепер же мо-
жуть виявитися просто косміч-
ними. Щоправда, остаточне рі-
шення щодо ціни на побутовий 
газ для населення так і не ухва-
лене: уряд відтягує цей момент 
як тільки може. Але визнача-
тися з тарифами таки доведеть-
ся. Окрім впровадження Анти-
корупційного суду, підвищен-
ня ціни на газ лишається од-
нією з вимог МВФ. 
 Безперечно, що якщо 
нинішня «команда реформа-
торів» піде на непопулярне рі-
шення за півроку до виборів, 
то цим вона підпише собі смер-
тний вирок. Будь-яке погір-
шення соціально-економічної 
ситуації тут-таки використа-
ють популісти на кшталт Ти-
мошенко або Рабіновича у грі 
проти Петра Порошенка. Зовс-
ім інша річ, якщо ця коман-
да сепарує зі свого середови-
ща одного «цапа-відбувайла», 
котрий нестиме відповідаль-
ність за все. Зокрема, й за ви-
сокі ціни, низький рівень жит-
тя та холодні батареї у домів-
ках. 
 «Підвищення тарифів, бе-
зумовно, буде, але влада з цим 
підвищенням, як із гарячою 
картоплею в руках, намагаєть-
ся знайти крайнього, який за 
нього відповість. Гройсман 
цієї відповідальності не хоче і 
намагатиметься звалити її на 
НКРЕ, а в адміністрації Пре-
зидента, навпаки, нарікати-
муть на Гройсмана. Тому що 
елемент боротьби за єдино-
го кандидата від влади приз-
водить до того, що всі хочуть 
одне одного підставити в цій 
ситуації», — говорить політо-
лог Руслан Бортник в інтерв’ю 
ЗМІ. 
 Якщо підвищити тарифи 
вже на початку осені, а, ска-
жімо, у жовтні виштовхати у 
відставку Гройсмана, то такий 
прийом допоможе вивести з-під 
удару Президента, вважають 
експерти. Втім як варіант мож-
ливо й те, що відповідальність 
за тарифи візьме на себе хтось 
інший із профільних урядов-
ців, хоча такий розвиток подій 
усе ж менш імовірний. Хай там 
як, а остаточне рішення з цьо-

го питання (якщо воно взагалі 
прийнято), наразі нікому не ві-
доме. Гройсман може домови-
тися й викрутитися зі слизької 
для себе ситуації, принаймні 
раніше йому це вдавалося. 
 Але те, що третина Києва 
сидить без гарячої води з по-
чатку літа, не вселяє оптиміз-
му з приводу перспектив опа-
лювального сезону. І це — у 
столиці, а про обласні цент-
ри чи малі міста годі й говори-
ти. Хоча в цьому плані експер-
ти налаштовані, швидше, оп-
тимістично: опалення можуть 
увімкнути раніше, особливо 
якщо на той час нові тарифи 
реально запрацюють.
 Відповідно до Плану під-
готовки до опалювального се-
зону, всі енергоносії, необхід-
ні для того, щоб забезпечити 
країну теплом, повинні запов-
нити сховища не пізніше 1 лис-
топада. Експерти кажуть, що 
це стандартний підхід — запа-
си продовжують поповнювати-
ся вже після того, як опалення 
включили. Поставки зірвані 
не будуть — принаймні, такий 
сценарій малоймовірний.

«Брат» на «брата»
 Як говорить політолог Ан-
дрій Золотарьов, «відставка 
Гройсмана восени-2018 року 
— це один із тих варіантів, які 
розглядаються. Остаточне рі-
шення ще не прийнято, але 
воно пов’язане з політичними 
амбіціями Гройсмана, які по-
силилися, і тим, що восени не-
обхідно буде шукати цапа-від-
бувайла, який понесе відпові-
дальність за соціально-еконо-
мічну ситуацію в країні. Однак 
це може обернутися плачевни-
ми наслідками для влади. Зок-
рема, призвести до внутріш-
н ьої боротьби у таборі влади. 
Тобто почнеться війна всіх про-
ти всіх», — вважає він. 
 Золотарьов уточнює, що 
зайняти місце Гройсмана мо-
жуть Степан Кубів або Юрій 
Луценко.
 Але річ у тім, що справа не 
лише у потребі знайти «край-
нього» та винуватого у підви-
щенні тарифів. Цієї осені як 
ніколи гостро дасться взнаки 
політична й, можливо, особис-
та неприязнь між Прем’єром 
Гройсманом та Президентом 

Порошенком. Перші персо-
ни держави давно не ладнають 
між собою. 
 Наприклад, Гройсман та 
адміністрація Президента 
зайшли в серйозне протистоян-
ня через питання контрабанди 
і навіть поливали один одного 
компроматом. Так, Генпроку-
ратура завершила розслідуван-
ня справи про те, що Гройсман 
підробив свій диплом про вищу 
освіту. Ця справа закривалася, 
а потім розслідувалася наново. 
Також у пресі, ймовірно з пода-
чі Банкової, в липні спливла іс-
торія з не зов сім чистою купів-
лею автомобіля для дружини 
Гройсмана.
 На підтвердження сказано-
го потенційну відставку Грой-
смана коментують й у Блоці 
Петра Порошенка. Так, нар-
деп від БПП, секретар парла-
ментського Комітету з питань 
національної безпеки і оборо-
ни Іван Винник припускає, що 
цієї осені Володимир Гройсман 
таки розпрощається з кріслом 
очільника уряду. Коментуючи 
пропозицію Петра Порошен-
ка про створення міжвідомчо-
го координаційного органу для 
висунення на адресу Росії позо-
ву за завдані збитки на Донбасі, 
Винник сказав, що розмір збит-
ків, завданих РФ Україні фак-
том агресії, має з’ясувати між-
відомча робоча група, «яка по-
винна працювати при уряді, 
сподіваюся, Гройсмана».
 «Якщо він цього не зможе 
зробити, будемо шукати іншо-
го Прем’єра, який, можливо, з 
вересня-жовтня може зробити 
відповідні кроки на користь ін-
тересів безпеки і в цілому Ук-
раїни», — заявив Винник. На 
питання, чи прогнозує він змі-
ну Прем’єра восени, Винник 
відповів: «Безумовно. У жовтні 
— можливо». І при цьому під-
креслив, що припущення про 
можливу ротацію керівника 
Кабміну є його особистою дум-
кою. «Це моя суб’єктивна дум-
ка. Фракція не збиралася з цьо-
го питання. Я її висловлюю як 
народний депутат, секретар ко-
мітету нацбезпеки і оборони», 
— сказав нардеп. 
 На питання, хто може ста-
ти наступником Гройсмана, 
Винник відповів: «Я думаю, 
що виконуючий обов’язки 

перший віце-прем’єр наба-
гато краще впорається зараз 
із завданнями». І, повертаю-
чись до збитків, завданих Ук-
раїні агресією Росії, представ-
ник БПП підкреслив, що зай-
матися оцінюванням збитків 
та створенням відповідної ро-
бочої групи Гройсман мав іще 
з лютого. «Але якщо ми спос-
терігаємо, що протягом пів-
року нічого цього зроблено не 
було, то Президент як гарант 
Конституції (...) нагадав, що 
потрібно зробити для того, щоб 
Україна компенсувала збит-
ки, завдані Російською Феде-
рацією», — додав він.
 Насамкінець Винник також 
зазначив, що відставка Гройс-
мана можлива через «провал 
бюджетної політики, провал 
фінансування оборонних про-
грам, затримку з виплатами 
пенсій, істотні проблеми з об-
слуговування зовнішніх бор-
гів».

Може, так, а може, й ні…
 Словом, скидається на те, 
що у команді Президента По-
рошенка Володимиру Гройс-
ману вже підписано вирок. І 
все-таки, як слушно нагадує 
політолог Володимир Горбач, 
Гройсман став Прем’єром за-
вдяки підтримці «Народного 
фронту» і колишнього глави 
уряду Арсенія Яценюка. Їхнь-
ою позицією легковажити не 
варто.
 «Кандидатура Гройсмана 
влаштовувала обидві сторони 
(фракцію «Народний фронт» і 
Блок Петра Порошенка). Фак-
тично Гройсман став Прем’єр-
міністром, тому що проти його 
кандидатури не заперечували 
«Народний фронт» і Арсеній 
Яценюк. В принципі, його мож-
на вважати Прем’єр-міністром 
не з БПП, а саме з коаліції БПП 
та НФ. Сьогодні всі прекрасно 
розуміють, що його подальша 
політична еволюція була бли-
жче НФ, ніж БПП». Іншими 
словами, відставка Гройсмана 
може захитати ту непевну зго-
ду, яка поки що царює в умов-
ній коаліції. А це, напевно, не-
вигідно жодній із політичних 
сил, котрі цю коаліцію ство-
рювали. 
 А от що з цього приводу за-
являє політтехнолог Тарас За-
городній: «Я не бачу причин, 
щоб він (Гройсман) ішов у від-
ставку. З економічними по-
казниками не так погано, як 
здається, з пенсіями розібра-
лися. Поки я не бачу підстав, 
щоб Прем’єр-міністр України 
пішов у відставку. Не виклю-
чено, що якщо він навіть захо-
че піти у відставку, його не від-
пустять. Це дійсно призведе до 
політичного катаклізму, відра-
зу постане питання щодо існу-
вання коаліції», — сказав Заго-
родній.
 І на завершення — два слова 
про пенсії. З ними, звісно, як 
каже Загородній, «розібрали-
ся», проте Гройсман показав, 
що він не зовсім у курсі цієї 
проблеми. П’ятиденні затрим-
ки з виплатами пенсій дійсно 
мали місце, і після втручан-
ня глави уряду їх виплати від-
новили в повному обсязі, про-
те неприємний осад щодо не-
компетентності чи неповорот-
кості Прем’єра таки лишився. 
Гройсману ж треба бути зараз 
особливо обережним та уваж-
ним — ще ніколи компромат 
на нього не фіксували так ре-
тельно. ■

ОГОЛОШЕННЯ

 Чіп-картку водія для 
цифрового тахографа UAD 
0000 14639700, видану ДП 
«Держ автотрансНДпроект» 
20.04.18. на ім’я  Желая 
Дмитра Романовича, вважа-
ти недійсною.
 Електронна адреса Желая 
Д.Р.: uladivka2014@gmail.
com

■
 

ВІДДІЛ КАДРІВ

Гройсман як сакральна жертва
Восени Прем’єр-міністра можуть «призначити крайнім» 
та відправити у відставку

■

Гройсман прем’єрське крісло не віддав би, але обставини можуть 
його до цього змусити.

❙
❙
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Не море й 
не озеро, але 
з правами 
Після 20 років 
переговорів підписано 
Конвенцію про правовий 
статус Каспійського моря
Олег БОРОВСЬКИЙ

 У Казахстані минулої неділі відбув-
ся саміт прикаспійських країн, який 
завершився підписанням у місті Ак-
тау історичного документа — Конвен-
ції про правовий статус Каспійсько-
го моря, повідомляє «Євроньюз». Свої 
підписи під нею залишили лідери п’яти 
країн: Азербайджану, Ірану, Казахста-
ну, Росії та Тукменістану. «Досягнення 
домовленості про статус моря потребу-
вало багато праці та часу, переговори 
тривали 20 років і потребували знач-
них спільних зусиль від усіх зацікав-
лених сторін», — сказав президент Ка-
захстану Нурсултан Назарбаєв. Він на-
звав конвенцію «конституцією Каспій-
ського моря». 
 Згідно з документом, основна площа 
водної поверхні Каспію залишається у 
загальному користуванні сторін, а дно і 
надра будуть поділені сусідніми країна-
ми на основі двосторонніх угод, але з до-
триманням міжнародного права.
 Судноплавство, риболовля, нау-
кові дослідження та прокладання ма-
гістральних трубопроводів — усі ці пи-
тання знайшли віддзеркалення в кон-
венції. При реалізації масштабних 
морських проектів буде обов’язково 
враховуватись екологічний чинник. 
 Одним iз головних стало положен-
ня про неприпустимість присутності в 
акваторії Каспійського моря збройних 
сил нерегіональних держав. «Каспій-
ське море належить лише прикаспійсь-
ким країнам», — наголосив глава Ірану 
Хасан Рухані. За підтримання безпеки 
на морі та управління його ресурсами 
буде відповідати винятково «каспійсь-
ка п’ятірка». 
 Переговори про правовий статус 
Каспію тривали з 1996 року. Багато 
років він визначався угодами між Ра-
дянським Союзом та Іраном, але після 
розпаду СРСР доступ до Каспію отри-
мали нові країни — Азербайджан, Ка-
захстан та Туркменістан, що породило 
потребу перегляду чинних угод. 
 Нова угода покликана покласти кі-
нець розбіжностям i послабити напру-
гу в регіоні, який володіє великими на-
фтовими та газовими родовищами. За 
словами заступника глави МЗС Росії 
Григорія Карасіна, Каспійське море 
буде наділене «особливим правовим 
статусом», не буде вважатися ні морем, 
ні озером (оскільки моря і озера мають 
різний статус за положеннями міжна-
родного права). А Каспій становить со-
бою внутрішньоконтинентальне солоне 
водоймище, яке не має прямого зв’язку 
зі світовим океаном. 
 Одним iз головних переможців від 
нової угоди став Туркменістан, який 
отримав можливості будувати підвод-
ні трубопроводи для експорту газу на 
європейські ринки через Азербайджан. 
Раніше цей проект викликав спротив 
Росії та Ірану. А Росія, натомість, отри-
мала можливість посилити свою війсь-
кову присутність у регіоні, добившись 
заборони для третіх країн мати свої вій-
ськові бази на Каспії. Окрім того, угода 
дозволить Росії зміцнити свої зв’язки з 
Іраном. 
 Також сторони узгодили чітку сис-
тему відлову білуги, яка має сприяти 
збереженню та збільшенню популяції 
цінної риби, що дозволить збільшити 
видобуток чорної ікри. ■

■

Вибух у Сирії
 У Сирії в контрольованій переважно ісламіста-
ми провінції Ідліб вибухнув перебудований під склад 
зброї будинок в одному із житлових кварталів міста 
Сармада. Внаслідок вибуху в неділю, 12 серпня, за-
гинуло щонайменше 39 цивільних, у тому числі 12 ді-
тей, повідомляє Сирійський центру моніторингу за до-
триманням прав людини. Ще десятки людей отрима-
ли поранення. Причина вибуху поки невідома.
 За даними центру моніторингу прав людини в Си-
рії, який базується у Лондоні, десятки людей лишають-
ся під завалами. Кореспондент «Франс Пресс» пові-
домив із місця події, що розчищають завали за допо-
магою бульдозерів. На думку рятувальників, кількість 
жертв буде зростати. Хатем Абу Марван, член форму-
вання цивільної оборони провінції Ідліб, повідомив, що 
в момент вибуху в будівлі було багато людей. 
 На сьогодні провінцію Ідліб контролює переваж-
но ісламістська коаліція «Хайят Тахрір аш-Шам», яка 
воює проти режиму президента Сирії Башара Аса-

да. Останньому за підтримки Росії, Ірану та шиїтсь-
ких воєнізованих угруповань удалося повернути під 
свій контроль більшість території Сирії.

У Румунії вимагають відставки уряду
 У неділю, на третій день антиурядових 
протестів, на вулиці румунських міст вийшли тисячі 
громадян. Головна вимога учасників акцій протесту 
— відставка тотально корумпованого, на думку де-
монстрантів, соціал-демократичного уряду прем’єр-
міністра Віоріки Денчіле. У неділю демонстрації в Бу-
харесті та інших містах відбувалиться мирно. Проте у 
перший день багатотисячних виступів, 10 серпня, ста-
лися сутички між учасниками антикорупційного мітин-
гу в Бухаресті та поліцією, яка застосувала сльозогін-
ний газ. За даними влади, 440 осіб отримали медичну 
допомогу, в тому числі два десятки правоохоронців. 
Служба екстреної медичної допомоги столиці Румунії 
повідомила, що 65 осіб, у тому числі дев’ять поліцей-
ських, було доставлено до лікарні.

Росія не хоче 
 розрахунків у доларах
 У відповідь на можливі нові санкції США проти 
РФ у Москві готують відмову від долара в розра-
хунках з іншими торговими партнерами. Нафти це 
теж може стосуватися, заявив міністр фінансів РФ 
Антон Силуанов. У Москві сподіваються скоротити 
збитки від нових можливих санкцій США, які запро-
ваджуються з 22 серпня. За словами глави росій-
ського мінфіну, можливе розширення Вашингто-
ном санкційних заходів проти Москви буде «непри-
ємним, але не смертельним». Натомість прем’єр-
міністр Росії Дмитро Медведеєв 10 серпня заявив, 
що запровадження американських санкцій проти 
Росії розглядатимуть як оголошення економічної 
війни, метою якої є «обмеження потуги» Росії. «І 
на цю війну потрібно, необхідно буде реагувати — 
економічними методами, політичними методами, а 
в разі потреби — й іншими методами», — додав 
Медведєв. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Ігор ВІТОВИЧ

У неділю, 12 серпня, аме-
риканська космічна агенція 
НАСА повідомила про ус-
пішний запуск ракети Delta 
IV Heavy iз сонячним зон-
дом «Паркер» (Parker Solar 
Probe) на борту. Цей зонд 
має вперше в історії про-
летіти крізь сонячну корону, 
фактично доторкнувшись 
до нашої зірки. Ідея подіб-
ної місії обговорювалася від 
самого початку космічної 
ери, але здійснити її було 
неможливо: на підльоті до 
Сонця будь-який апарат еле-
ментарно плавився і згорав, 
зазначає у своєму коментарі 
Бі-Бі-Сі.

Паркер попрощався 
з «Паркером»
 Лише не так давно тех-
нології дозволили оснасти-
ти зонд достатнім теплоза-
хистом, що дозволить йому 
кілька разів упритул під-
летіти до розжареної атмос-
фери зірки, де температура 
сягає сотень тисяч градусів.
 Зонд «Паркер» також 
стане найшвидшим косміч-
ним апаратом, який будь-
коли розробляло людство, 
він здатен розвивати швид-
кість до 700 000 кілометрів 
за годину. «Ми десятиліття-
ми вивчали Сонце — і наре-
шті вирушаємо туди, де все 
відбувається», — сказав на-
передодні запуску один iз 
керівників проекту NASA 
Алекс Янг.
 Попри відносну близь-
кість — за космічними мір-
ками, звичайно, — ми не так 
уже й багато знаємо про наше 
світило. Наприклад, одна з 
головних загадок Сонця — 
чому зовнішня частина ат-
мосфери зірки у 300 разів га-
рячіша, ніж її поверхня. Для 
порівняння: нам же не стає 
спекотніше, коли ми відда-
ляємось від багаття. 
 Неозброєним оком iз Зем-
лі ми можемо спостерігати 
лише незначну частину со-
нячного випромінювання, 
тому Сонце видається нам 
дуже спокійним і незмін-
ним диском. Насправді ж 
його в прямому сенсі безпе-
рервно розривають на части-
ни потужні вибухи, в резуль-
таті чого потоки заряджених 

частинок його електромаг-
нітного випромінювання — 
так званий сонячний вітер 
— розлітаються на мільярди 
кілометрів навколо. Це від-
криття зробив у середині XX 
століття американський аст-
роном Юджин Паркер. Саме 
на його честь названо апарат. 
91-річний учений теж був на 
місці запуску і попрощався з 
«Паркером».
 На Землі пориви соняч-
ного вітру викликають пів-
нічні сяйва, магнітні бурі 
та інші явища, відомі під за-
гальною назвою «космічна 
погода». Подібні спалахи не 
тільки впливають на наше 
самопочуття, а й створюють 
перешкоди для радіозв’язку, 
порушують роботу супутни-
ків, а іноді призводять до 
серйозних збоїв у електро-
мережах. У 1989 році, на-
приклад, буря була настіль-
ки потужною, що сонячний 
вітер на кілька годин пов-
ністю знеструмив канадсь-
ку провінцію Квебек, а пів-
нічні сяйва можна було спос-
терігати у Флориді й Техасі, 
де зазвичай їх не буває.
 «Наш світ постійно оми-
вається сонячною енергією, 
— пояснює один iз керівни-
ків проекту з Університету 
Джонса Хопкінса Нікі Фокс. 

— Але в нас немає чіткого 
розуміння, що за механізми 
несуть до нас сонячний ві-
тер, і саме це ми збираємося 
з’ясувати».

Зануритись у корону 
 Учені сподіваються, що 
це дослідження допоможе 
краще зрозуміти природу 
сонячного вітру — і, мож-
ливо, навчитися передба-
чати космічну погоду. Нап-
риклад, найближчим часом 
планується відправити пер-
ших людей на Марс. Місія 
триватиме три з половиною 
роки, і якщо за час польо-
ту на Сонце відбудеться до-
сить інтенсивний спалах, то 
всі астронавти загинуть. На 
Землі від космічного випро-
мінювання нас захищає маг-
нітосфера планети, у відкри-
тому ж космосі сховатися від 
сонячного вітру неможливо 
— його раптовий порив може 
знищити електроніку кораб-
ля й викликати незворотні 
мутації у ДНК екіпажу.
 «Паркер» повинен від-
повісти на кілька запитань — 
зокрема, чому прискорюєть-
ся сонячний вітер, і як заряд-
женим частинкам вдається 
досягати близькосвітлових 
швидкостей. Для цього йому 
потрібно буде максимально 

наблизитися до Сонця, зану-
рившись у верхні шари ат-
мосфери зірки.
 За словами однієї з керів-
ниць місії Ніколін Віаллі, 
«у нас є можливість засуну-
ти термометр у саму коро-
ну (так називають зовнішні 
шари атмосфери Сонця. — 
Ред.) і подивитися, як підні-
мається температура». Від 
пекучих променів зонд схо-
ває термозахист: екран iз ба-
гатошарового вуглепласти-
ку товщиною близько 12 см, 
а також складна система iз 
семи датчиків, завдання якої 
— автономно, без сигналу з 
Землі, контролювати, щоб 
апарат завжди був поверну-
тий до Сонця потрібною, тоб-
то захищеною, стороною.
 Варто «Паркеру» хоча б 
частково висунутися за за-
хисний екран — і апарат, 
на створення і запуск якого 
витрачено 1,5 млрд. доларів, 
ризикує у кращому випад-
ку вийти з ладу, а в гіршо-
му — перетворитися на згус-
ток плазми. Вчені сподіва-
ються, що «Паркер» зможе 
наблизитися до Сонця на ре-
кордно близьку відстань — 
6,2 млн. кілометрів, що ста-
новить 4% відстані від Сон-
ця до Землі. Робота зонда 
розрахована на 8 років. ■

Людство ще ніколи не було так близько до Сонця.❙

КОСМОС

Торкнутися Сонця 
НАСА запустила космічний зонд для вивчення нашого світила

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Напередодні осені — старту сезону, 
коли посилюється ділова активність 
у світі — вже вимальовується доволі 
цікавий валютний тренд: американсь-
ка грошова одиниця укріплюється 
до більшості валют. У тому числі, на 
жаль, і щодо нашої…

МВФ, кредити, санкції
 Українська валюта знову обвали-
лась щодо американського долара. 
Курс одного «зеленого» до гривні вже 
перевищив показник у 27,33 гривні і, 
як вважають експерти, падатиме і на-
далі. Втім проблеми відчуває не лише 
українська грошова одиниця, а й низ-
ка інших валют. Серед них російський 
рубль, турецька ліра і навіть євро — го-
ловний конкурент долара США. 
 Ситуація з курсом гривні, на думку 
експертів, залежатиме від обсягів ук-
раїнського експорту. Наразі є всі під-
стави сподіватися, що в аграрній сфері 
його обсяги будуть не меншими, ніж 
торік. Натомість ситуація у металур-
гії трохи гірша. Ще один фактор на-
шої валютної стабільності — взаєми-
ни з Міжнародним валютним фондом. 
Адже якщо ми не залагодимо усі існу-
ючі протиріччя, вже найближчим ча-
сом може виникнути суттєва проблема 
через необхідність сплачувати великі 
суми за взяті раніше кредити. Якщо ж 
порозуміння буде досягнуто, то може 
виникнути проблема зростання інф-
ляції та високих комунальних тарифів 
через подорожчання газу, на чому на-
полягає МВФ… 
 Падіння курсу російського рубля 
пов’язане із зовсім іншими причинами 
— американськими санкціями: США, 
як відомо, оголосили, що запровадять 
нові санкції проти РФ, переконавшись 
у тому, що Москва несе відповідаль-
ність за газову атаку проти громадян 
Великобританії. Санкції, як очікуєть-
ся, наберуть чинності через тиждень, із 
22 серпня. Але тамтешня грошова оди-
ниця до події вже почала готуватися.
 Ще перед вихідними рубль пересту-
пив позначку у 67 «дерев’яних» за до-
лар і наближається до чергової психо-
логічної межі у 70 рублів. Таким чи-
ном російська валюта продемонструва-
ла черговий антирекорд. Адже вище 67 
рублів курс американської валюти по-
передній раз піднімався 3 серпня 2016 
року. На думку аналітиків банківсько-
го сектору, зниження курсу рубля від-
бувається зараз не тільки через санк-
ції, тож за нинішніх нафтових цін і 
коли прискориться відтік капіталу, 
справедливий курс опуститься ще на 
12-17%.
 Експерти також зазначають, що 
частина експортерів могла притриму-
вати виручку в очікуванні слабшого 
курсу і платити податки в Росії за ра-
хунок рублевих кредитів, тоді як інші 
експортери могли збирати валюту для 
майбутніх виплат за зовнішнім боргом. 
Також погашення зовнішнього боргу 
на 37,6 млрд. доларів, яке має відбу-
тися у серпні-грудні, також негативно 
впливає на курс рубля.

Євро упало через амбіції 
Ердогана... 
 Невтішні новини і для національ-
ної валюти Туреччини. Місцева ліра за 
останній час рекордно обвалилися — 
із початку року вона втратила третину 
своєї вартості. Минулого четверга курс 
ліри до долара досяг 5,42, на турецькій 
біржі було зафіксовано показник у 6 лір 
за долар, хоча ще у травні за один аме-
риканський давали 4 ліри. 
 Вважається, що ліра падає через по-
гіршення стосунків між Анкарою і Ва-
шингтоном. А також зближення ту-
рецького керівництва із лідером Росії 
Володимиром Путіним — у тому числі й 
у вигляді планів спорудження газогону 
«Турецький потік», що не подобається 
американській адміністрації. Як відо-
мо, не так давно Міністерство фінансів 
США запровадило санкції проти двох 
високопоставлених чиновників Туреч-
чини через переслідування американсь-
кого пастора Ендрю Крейга Брансона. 
Цими двома стали міністр юстиції Ту-
реччини Абдулхаміт Гюль та міністр 
внутрішніх справ Сулейман Сойлу. У 
відповідь Реджеп Ердоган заявив, що 
Анкара заморозить активи двох амери-
канських міністрів. 
 Раніше, як відомо, США запрова-
дили обмежувальні мита на турецьку 
сталь і алюміній, через що Туреччина у 
відповідь запровадила мита на товари 
зі США з обсягом торгівлі на суму 1,8 
млрд. доларів. 
 Президент цієї країни Реджеп Тайїп 
Ердоган, якого, власне, і вважають го-
ловним винуватцем погіршення стосун-
ків зі Штатами через надмірне бажання 
укріпити власну владу у країні, закли-
кав громадян країни не турбуватися че-
рез рекордне падіння курсу ліри до до-
лара. Вийшло у нього це доволі непере-
конливо. «Проводяться різні акції. Не 

звертайте уваги. Не забувайте: якщо у 
них є їхні долари — у нас є наші люди, 
наш Бог. Ми докладаємо всіх зусиль. 
Подивіться, якими ми були 16 років 
тому, і подивіться на нас зараз», — па-
тетично промовив Ердоган. 
 Експерти тим часом пояснюють: 
падіння ліри спричинив високий рівень 
інфляції і дефіцит платіжного балансу в 
Туреччині. До чого, окрім іншого, при-
звели спроби Ердогана вручну керува-
ти економікою. Подібну думку, зокре-
ма, висловило міжнародне рейтингове 
агентство «Фітч», яке заявило про побо-
ювання у зв’язку з наміром президента 
країни Ердогана після перемоги на ви-
борах 24 червня посилити контроль над 
економікою. 
 Тим часом турецька ліра спричини-
ла падіння єдиної європейської валюти. 
Курс євро впав до мінімуму відносно до-
лара США на побоюваннях, що сильне 
ослаблення турецької ліри матиме не-
гативний вплив на великі європейські 
банки. Так, головний банківський регу-
лятор єврозони висловив побоювання, 
що різке падіння курсу турецької на-
цвалюти може позначитися на BBVA, 
UniCredit, BNP Paribas та інших бан-
ках, які надають значні кредити в Ту-
реччині. 
 Таким чином, за одне євро давали 
вже 1,145 долара проти 1,1527 дола-
ра на закритті попередньої сесії. При 
цьому раніше курс опускався до 1,1438 
долара, що, за даними агенції «Блум-
берг», є найнижчою позначкою з лип-
ня минулого року.
 Індекс ICE U.S. Dollar, що показує 
вартість долара США щодо шести ос-
новних світових валют, збільшилася на 
0,49%. Індикатор WSJ Dollar, що від-
слідковує динаміку курсу долара від-
носно 16 основних світових валют, під-
скочив на 0,61%. ■

Інф. «УМ»

 Українські санкції, з яких 
свого часу посміхалися росіяни, 
виявляється, таки працюють! І 
російський бізнес в Україні за-
знає відчутних фінансових збит-
ків, до того ж, не лише у бан-
ківській сфері. 
 Однією з перших «жертв» 
став чи не найбільший у світі ви-

робник агрохімічної продукції, 
російська компанія «ЄвроХім». 
Мінекономрозвитку запровади-
ло проти неї та інших виробників 
міндобрив санкції у 2017 році на 
вимогу Військової прокуратури 
Генеральної прокуратури: було 
підвищено тарифи на імпорт на 
29,5% — відтак загальний роз-
мір тарифу зріс до 42,96%. При-
чина рішення: за інформацією 

правоохоронців, кошти, спла-
чені так званими «ДНР» і «ЛНР» 
за «розмитнення» російських 
міндобрив, у подальшому вико-
ристовувалися для фінансуван-
ня незаконних збройних форму-
вань.
 Трохи раніше, у кінці січня 
минулого року, обмеження щодо 
цієї компанії запровадив Мінфін 
США. Вашингтон опублікував 

список росіян, щодо яких уряд 
може ввести санкції. Серед них 
— Андрій Мельниченко, який, 
власне, і контролює «ЄвроХім».
 В Україні реалізацією її про-
дукції займається ДП «Агро-
центр ЄвроХім-Україна». Ком-
панії належать три невели-
кі підприємства з виробництва 
змішаних добрив у Донецькій, 
Вінницькій і Тернопільській об-
ластях. Втім іще у травні ниніш-
нього року росіяни продали дві 
належні їй дистриб’юторські 
компанії в Україні за 53 млн. до-
ларів.
 «Сума підлягає сплаті че-
рез 5 років, дисконтована вар-
тість становила 29,397 млн. до-
ларів. Група визнала збиток від 
вибуття в розмірі 25,26 млн. до-
ларів», — йдеться у фінансово-
му звіті компанії за перше півріч-
чя 2018 року. Хто саме купив ці 

компанії, російський виробник 
не зазначає. 
 Таким чином, український 
ринок мінеральних добрив роз-
чистили для вітчизняного ви-
робника, закривши доступ до 
нього росіянам, які фактично 
демпінгували тут. З одного боку, 
користуючись дешевим газом, 
вони мали змогу пропонувати 
свою продукцію за нижчими ці-
нами, з іншого — нерідко ком-
панії пропонували українським 
фермерам товар нижче собівар-
тості, щоби витіснити наших ви-
робників. 
 Вигоду від такого рішення 
отримала група Ostchem Дмитра 
Фірташа, якій належать підпри-
ємства «Рівнеазот», «Черкась-
кий «Азот», «Стирол» (розташо-
ваний на окупованій території 
Донецької області) і «Сіверсько-
донецький Азот». ■

НАШІ ГРОШІ

Долар, уперед! 
Американська валюта стрімко зростає не лише 
щодо української гривні, а й російського рубля, 
турецької ліри і навіть євро

■

Непоступливість турецького президента у суперечці зі США призвела до падіння євро.
Фото з сайта antikor.com.ua.

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

Заробити на Росії
 За останні півроку  Укрзалізниця заробила понад 177 
мільйонів гривень від курсування поїздів у напрямку Росій-
ської Федерації. Таку інформацію оприлюднив прес-центр 
Укрзалізниці — треба розуміти, у відповідь на заяву мініст-
ра інфраструктури Володимира Омеляна про плани скасувати 
залізничне сполучення з державою-агресором.  
 Найбільше, тобто майже 63 млн. грн., принесло курсу-
вання поїзда № 6/5 Київ — Москва. На другому місці поїзд 
№ 74/73 Львів — Москва: поїздки з «бандерівської столиці» 
до білокам’яної принесли нашому головному залізничному ві-
домству 38 млн. грн. Заробляють також потяги «Дніпро — 
Москва», «Харків — Москва», «Харків — Санкт Петербург», 
«Одеса — Москва», «Миколаїв — Москва».
 Таємницю фінансового успіху російських потягів в 
Укрзалізниці пояснили тим фактом, що проїзні документи 
на поїзди у сполученні Україна — РФ продаються без зни-
жок, які діють в інших міжнародних напрямках. До цього вар-
то додати і скасування прямих авіарейсів між українськими та 
російськими летовищами.
 Утім кількість пасажирів, які подорожують до країни-оку-
панта з року в рік, таки зменшується. За даними «УЗ», за 
перше півріччя у сполученні Україна — РФ перевезено 358,9 
тис. пасажирів. Це на 17,1% менше, ніж торік. Якщо ж порів-
нювати цю цифру з довоєнним 2013 роком, то кількість пере-
везених пасажирів у сполученні Україна — РФ зменшилася у 
понад 5 разів.

ЗРЕАГУВАЛИ

Ліра впала? Тоді беріть ліру!
 Турецький президент, який останнім часом закликав своїх 
громадян здавати євро і долари, щоби врятувати рідну валю-
ту, зробив іще одну цікаву пропозицію у цій сфері — тепер 
уже для іноземних громадян. Так, за його словами, Туреччи-
на готується перейти на розрахунки в національній валюті зі 
своїми найбільшими торговельними партнерами, такими, як 
Китай, Росія, Іран і Україна. 
 Як пояснив турецький лідер, якщо країни Європи теж за-
хочуть позбавитися «кайданів» долара, то Анкара готова пере-
йти і з ними на аналогічні розрахунки в торгівлі. Продовжуючи 
свою антиамериканську риторику, Ердоган заявив: Туреччина 
не сприймає світопорядок, при якому світу оголошена еконо-
мічна війна, а на країни чинять тиск загрозою введення санкцій. 
 «Ті, хто намагається звести рахунки з Туреччиною і завда-
ють удару нижче пояса, повинні пам’ятати, що в світі немає 
жодного політика і жодної країни, які домоглися б успіху, про-
водячи ворожу політику щодо Анкари», — Ердоган де-фак-
то використав до болю знайому лексику російського очільни-
ка Володимира Путіна.

УГОДИ

Не діставайся ж ти нікому! 
 Російський «Внєшекономбанк» заявив, що відмовляєть-
ся продавати свою дочірню фінустанову в Україні — «Про-
мінвестбанк». Як повідомлялося раніше, ВЕБ планував про-
дати банк українсько-російському бізнесмену Павлу Фуксу, 
так тому не вдалося погодити угоду з Національним банком 
України. Тому російська держкорпорація вирішила піти шля-
хом згортання бізнесу в Україні.
 Вже зараз, за їхніми словами, «Промінвестбанк» згортає ак-
тивні операції: перестає видавати нові кредити і залучати вклади. 
Експерти вважають, що збитки ВЕБа від закриття українського 
банку можуть становити близько 13 млрд. рублів. Втім остаточне 
рішення з цього питання буде ухвалено в листопаді. 
 Проте, як зазначають аналітики, іншого виходу, ніж поки-
нути наш ринок, у росіян немає. Вони почали активно прода-
вати свої банківські активи в Україні після запровадження про-
ти них українських санкцій у березні 2017 року. Дані обмеження 
зробили операції з материнськими структурами і розвиток біз-
несу практично неможливим. Тому продати свої активи нама-
галися «Сбербанк», «ВТБ», «ВЕБ», але поки безуспішно. Пер-
шою відмовитися від цієї ідеї вирішила група «ВТБ».

■

■

■

САНКЦІЇ, СЕР!

Російське — значить дороге
Через українські санкції найбільший російський виробник 
міндобрив був змушений покинути український ринок і продати 
свої дочірні компанії

■
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Оксана СОВА

 Після рясних дощів в 
Олешківських пісках, які 
на сьогодні є найбільшим 
піщаним масивом у Єв-
ропі, зазеленіло вигоріле 
різнотрав’я. А озерця між 
пустельними барханами 
знову наповнилися водою.
 «У деяких із новоутво-
рених озер глибина досягає 
метра, і там навіть завелися 
карасики, — розповідає ди-
ректор Національного при-
родного парку «Олешківсь-
кі піски» Андрій Непрокін. 
Він пояснив, що сталося це 
не внаслідок дива: риб’ячу 

ікру принесли на своїх лап-
ках водоплавні птахи, що 
зазвичай зупиняються в та-
ких озерах відпочити і під-
годуватися. Але факт зали-
шається фактом — Олеш-
ківські піски наповню-
ються життям. «Скоро в 

пустелю можна буде і на ри-
боловлю їздити», —  жарту-
ють співробітники нацпар-
ку.
 Як відомо, Національ
ний природний парк 
«Олешківські піски» ство-
рений  2010 року для збе-

реження цінних природ-
них територій та історико-
культурних об’єктів, що 
мають важливе природо-
охоронне, наукове, освіт-
нє, естетичне, рекреаційне 
та оздоровче значення. Це  
стало великою перемогою 
екологів та науковців Ук-
раїни. НПП «Олешківсь-
кі піски» розташований 
на території Херсонсь-
кої області на площі понад 
8 тисяч гектарів. На глибині 
сотні метрів там є великий 
пласт із прісною водою, але 
видобуток підземної води 
неможливий, бо може при-
звести до зсуву пісків. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Закон про сімейне фермерство
 Президент підписав законопроект №6490-д «Про внесен-
ня змін до Податкового кодексу України та деяких законодав-
чих актів України щодо стимулювання створення та діяльності 
сімейних фермерських господарств». Новий закон спрямова-
ний на отримання офіційного статусу сільським населенням, 
яке працює на своїй землі. Це дозволить легально продава-
ти свою продукцію і отримувати соціальний захист та право 
на пенсію. Трохи раніше Петро Порошенко також підписав За-
кон України «Про основні принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної продукції», ух-
валений Верховною Радою 10 липня.

Сироварам на замітку
 За перші сім місяців Україна імпортувала 6,64 тисячі тонн 
сиру, що на 29,8 відсотка більше, ніж за аналогічний період 
2017 року. У грошовому еквіваленті постачання цього продук-
ту зросло на 43,6 відсотка — до $ 32,68 мільйона, зазнача-
ють у Державній фіскальної службі. «Незважаючи на кризу, 
споживання твердого сиру на внутрішньому ринку майже не 
скоротилося, наші співгромадяни стали ще більше спожива-
ти молочних продуктів. Активізувався імпорт у преміум-сег-
менті, відкриваються нові магазини, що спеціалізуються на 
сирах», — повідомив Андрій Мокряк, аналітик компанії Pro-
Consulting. Він зауважує, що українці сьогодні надають пе-
ревагу твердим сортам сирів, що склали 93,4 відсотка імпор-
ту. Меншим попитом користуються м’які та розсільні, на які 
припадає 3,4 та 3,2 відсотка імпорту відповідно.

Сепаратисти насолоджувалися 
«недо-рошенками»
 Продукцію Roshen нелегально продають на Донбасі. Це 
стало відомо завдяки журналістському запиту від спецпроек-
ту «Гроші»: кондитерська корпорація провела внутрішнє роз-
слідування, у підсумку якого й справді виявила несанкціоно-
ваних споживачів. Зазначається, що журналісти виявили про-
даж некондинційної продукції організаціями, котрі купували у 
корпорації умовно придатну продукцію по договору закупівлі 
тари та сировини, а не продукції готової до споживання. Сама 
корпорація Roshen не володіла будь-якою інформацією, щодо 
продажу цими організаціями некондиційної продукції як гото-
вих кондитерських виробів, адже це не відповідало домовле-
ностям з покупцем. «Ми отримали можливість відреагувати 
на проблему та спільними зусиллями знайти оптимальне ви-
рішення. Наше підприємство вживе заходів, щоб попередити 
виникнення подібних ситуацій у майбутньому», — повідоми-
ли в компанії. Як відомо, Roshen сьогодні виробляє близько 
320 видів кондитерських виробів: шоколадні та желейні цу-
керки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і 
торти. Загальний обсяг виробництва досягає 450 тисяч тонн 
продукції на рік.

Огірки в дефіциті
 На українському ринку спостерігається дефіцит огірка, 
спричинений одразу кількома факторами. Більшість теп-
личних комбінатів вже завершили реалізацію огірка першо-
го обороту, а поставки ґрунтового огірка дуже нестабільні і 
малооб’ємні. Фермери це пов’язують з несприятливими по-
годними умовами: рясні зливи істотно сповільнили терміни 
дозрівання огірка і не дозволяли виробникам збирати вро-
жай. Ситуація не особливо поліпшилася і після вирівнюван-
ня погоди: на зміну надмірним опадам прийшла спека, тому 
огірок у полях почав просто вигоряти. Тому за тиждень огір-
ки на українському ринку подорожчали в 1,5-1,7 раза. Сьо-
годні комбінати відвантажують залишкові партії огірків піс-
ля зачистки теплиць по 13-15 гривень за кіло. Ціни ж на про-
дукцію відкритого ґрунту не опускаються нижче 10 гривень. 
Таким чином, огірок в Україні обходиться оптовим покупцям 
в 1,5-1,8 раза дорожче, ніж минулоріч. Учасники ринку впев-
нені в подальшому подорожчанні, враховуючи підвищений 
попит на цю продукцію в оптових компаній та роздрібних ме-
реж. 

Сертифікація: без людського фактора
 В Україні поступово збільшується кількість підприємств, 
що сертифікуються за стандартом Global G.A.P. Якщо на по-
чатку 2018 року за напрямком «Фрукти та овочі» отримано 
до 40 сертифікатів, то до кінця поточного року їх кількість 
зросте удвічі. Як передає прес-служба асоціації «Укрсад-
пром», Global G.A.P. є міжнародним стандартом для безпеч-
ного і сталого виробництва продуктів харчування. Сертифі-
кація допомагає поліпшити на підприємстві систему соціаль-
ного управління, застосувати належні сільськогосподарські 
практики та сприяє підвищенню авторитету серед постачаль-
ників і покупців. Перевагами впровадження такого стандар-
ту є зниження впливу людського фактора на безпеку харчо-
вих продуктів і репутаційних ризиків, отримання доступу до 
локальних і глобальних ринків, постачальників і роздрібних 
торговців, підвищення ефективності управління компанією, 
зниження витрат за рахунок скорочення кількості перевірок 
на фермах, підтвердження виконання Глобального договору 
Організації Об’єднаних Націй про продовольчі і сільськогос-
подарські принципи. Компанія з’являється в базі сертифіко-
ваних компаній Global G.A.P., що надає їй ширшого визнання 
та сприяє зростанню довіри клієнтів». Така сертифікація ви-
знається GFSI (Глобальна ініціатива з безпеки харчових про-
дуктів), відповідає вимогам, що пред’являються роздрібни-
ми торговцями, гарантуючи високий рівень захисту інтересів 
споживачів. Може бути використаний будь-якою компанією-
виробником харчових продуктів.

■Олена ЯРОШЕНКО

 У нинішньому році на 
зовнішніх ринках фор-
мується підвищений попит 
на продовольче зерно. Це 
спричинено низкою невро-
жаїв та складних погодних 
умов у багатьох країнах-
постачальниках. Україна 
пам’ятає, якою ціною мос-
ковський тоталітарний ре-
жим перекривав подібний 
попит на початку 30-х років 
минулого століття. Тому 
подбала про механізм, який 
системно убезпечить насе-
лення аграрної держави від 
дефіциту продовольства. 
 Минулого тижня Мініс-
терство аграрної політики і 
продовольства та представ-
ники професійних об’єднань 
учасників зернового ринку 
підписали Меморандум про 
взаєморозуміння на 2018/19 
маркетинговий рік. Проце-
дура, яка вже стала звичною 
практикою на початку ново-
го сезону, дозволяє стабілі-
зувати внутрішній ринок 
зерна, забезпечити прогно-
зованість, ритмічність екс-
порту та пропорційно роз-
поділити навантаження на 
інфраструктуру, зокрема, 
залізничну. Меморандум 
також має за мету запобігти 
дисбалансу на внутрішньо-
му ринку продовольчої пше-
ниці, викликаний підвище-
ною потребою світового рин-
ку. Тому, на відміну від по-
передніх років, домовилися 
визначити прийнятні балан-
си експорту ще до закінчен-
ня збору врожаю. Орієнтир 
на допустимі обсяги про-
дажу зерна за кордон учас-
никам ринку таким чином 
цього разу визначено за-
здалегідь, іще на етапі кон-
трактування експортних 
партій. Вперше підписи під 
Меморандумом поставили 
представники Всеукраїнсь-
кої асоціації пекарів та ради 
об’єднання підприємств хлі-
бопекарної промисловості 
«Укрхлібпром».
 За повідомленням прес-
служби Мінагрополітики, 
наразі в Меморандумі за-
фіксовано обсяг прогнозо-
ваного експорту пшениці 
продовольчих класів на рів-
ні 8 мільйонів тонн. Обумо-
влено також продаж борош-
на в перерахунку на зерно 
та експорт 8 мільйонів тонн 
фуражу. Обидва показни-
ки є не остаточними та мо-
жуть бути скориговані як у 
бік збільшення, так і навпа-
ки. Необхідність змін стане 
зрозумілою після того, як 
закінчаться жнива та мож-
на буде уточнити дані щодо 
кількості зібраного зерна та 
його якості. В частині об-
сягів експорту фуражного 
зерна уточнення проведуть 

з урахуванням позиції пред-
ставників тваринницько-
го сектору. Така практика 
також застосовується впер-
ше. Мін агрополітики розра-
ховує здійснити перегляд не 
пізніше вересня 2018 року. 
 «Україна є стабільним 
та надійним партнером пос-
тачання зерна на зовнішні 
ринки. Традиційно вироб-
ляючи більше, ніж спожи-
ваємо, ми можемо гаранту-
вати внутрішню продоволь-
чу безпеку та забезпечувати 
продовольством увесь світ. 
Підписання Меморандуму 
— приклад того, що уряд 
і учасники зернового рин-
ку здатні знайти компроміс 
балансу споживання та екс-
порту українського зерна», 
— вважає перший заступ-
ник міністра агрополітики 
Максим Мартинюк. Пред-
ставники трейдерів також 
підтвердили конструктив-
ність діалогу з чиновника-
ми. «Я впевнений, що в най-
ближчому майбутньому ук-
раїнці не хвилюватимуться 
через брак зерна, а наші іно-
земні партнери зможуть за-
вжди розраховувати на ви-
конання підписаних нами 
контрактів», — прокомен-
тував підписання Меморан-
думу президент Українсь-
кої зернової асоціації Ми-
кола Горбачов.
 Нагадаємо, що Мемо-
рандум про взаєморозумін-
ня між Мінагрополітики 
та учасниками ринку укла-
дається з 2011 року. Доку-
мент передбачає взаємодію 
учасників ринку зерна — 
обмін інформацією, здійс-

нення моніторингу зерно-
вого ринку.
 Мінагрополітики збері-
гає прогноз врожаю зер-
на в Україні на рівні 60 
мільйонів тонн+. Врожай 
пшениці очікується на рів-
ні 24 мільйонів, з яких 
13 — зерно продовольчих 
класів. Потреба ж внутріш-
нього ринку в продовольчій 
пшениці складає всього 4,5 
мільйона тонн. В поперед-
ньому маркетинговому се-
зоні Україна експортувала 
10 мільйонів тонн пшениці 
продовольчих класів.
 Тим часом станом на 
кінець минулого тижня 
в Україні зібрали вже 24 
мільйони тонн пшениці з 
6,3 мільйона гектарів. Зага-
лом, збирання ранніх зерно-
вих та зернобобових куль-
тур проведено на площі 9,3 
мільйона гектарів — 94 від-
сотки від прогнозу. При се-

редній врожайності 34,5 
центнера з гектара намо-
лотили 32,2 мільйона тонн 
зерна нового врожаю.
 У розрізі культур зібра-
но: озимої пшениці — 23,6 
мільйона тонн при врожай-
ності 37,7 ц/га; ярої пше-
ниці — 424 тисячі тонн при 
врожайності 35,1 ц/га; ози-
мого ячменю — 3,1 мільйо-
на тонн при врожайності 
35,3 ц/га; ярого ячменю — 
3,8 мільйона тонн при вро-
жайності 26,5 ц/га; жита — 
330 тисяч тонн при врожай-
ності 26,5 ц/га; вівса — 239 
тисяч тонн при врожайності 
23,5 ц/га; гороху — 762 ти-
сячі тонн при врожайності 
18,3 ц/га. Крім того, намо-
лочено 2,5 мільйона тонн 
озимого ріпаку з урожай-
ністю 26,3 центнера та 53 
тис. тонн ярого ріпаку при 
врожайності 20,5 центнера 
з гектара. ■

МАЙЖЕ БІБЛІЙНЕ

Риба в пустелі
Глобальні зміни клімату зарибнили 
пустельну пляму на Херсонщині

■

УРОЖАЙ-2018

Спершу собі, а потім і людям
Позиції на ринку зерна узгодили, подбавши про запаси

■

КОМЕНТАР ЕКСПЕРТА

Олександр Васильченко,
генеральний директор асоціації «Укрхлібпром»:
 — Важливий баланс між інтересами зернотрейдерів та споживача-
ми на внутрішньому ринку. Сподіваємося, що Меморандум допоможе 
забезпечити внутрішнє виробництво хліба достатньою кількістю якісно-
го зерна. Це допоможе стримати можливе зростання цін на продоволь-
ство. Бо з жалем спостерігали, як через невизначеність на ринку протя-
гом попереднього тижня ціна на зерно та борошно виросла на 10 відсо-
тків.
Володимир Клименко, заступник генерального 
директора компанії «Нібулон»:
 — Ми — єдина країна у світі, що регулює свій агроекспорт винят-
ково «м’якими методами». Нас у приклад ставлять на всіх світових фо-
румах, що організовує ФАО чи ЄБРР. На відміну від нас, багато країн 
світу штучно регулюють експорт свого зерна через механізм квот, ек-
спортних мит чи ліцензування, надто ж якщо йдеться про можливу 
нестачу продовольства.

■

Цього року обсяги експорту продовольчого зерна регламенуватимуть залежно 
від потреб внутрішнього ринку.
Фото з сайта i.lb.ua.

❙
❙
❙
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Перший призовник 
українського кіно
 Хресна дорога в українське 
кіно Володимира Андрощука по-
чалася з перших днів його жит-
тя, що збiглися з Другою світо-
вою війною, з польсько-українсь-
ким протистоянням, спровокова-
ним німецькими фашистами та 
радянськими енкаведистами, а 
також із зародженням на Волині, 
де він народився і зріс, Українсь-
кої повстанської армії. Можли-
во, саме бажання зняти правди-
вий фільм про ті трагічні події і 
привели «фактурного» і талано-
витого волиняка спочатку піс-
ля середньої школи, а відтак піс-
ля військової служби на Далеко-
му Сході до Всесоюзного держав-
ного інституту кінемато графії 
(ВДІК). Але у приймальній ко-
місії, дізнавшись, що він із само-
го серця «бандерівщини», не взя-
ли навіть документів, одверто по-
радивши «єжжать в свою Запад-
ную Украіну».
 Однак доля була прихильна 
до його мрії про кіно. Саме в цей, 
1961-й, рік проводився перший 
набір на щойно створений кіно-
факультет Київського театраль-
ного інституту імені Карпенка-
Карого. І Володимир Андрощук 
у вісімці щасливчиків вступає на 
режисерське відділення. Серед 
того першого призову українсь-
кого кінематографа були й Іван 
Миколайчук та Борислав Брон-
дуков.
 Ось як згадує про ті далекі 
студентські роки Богдан Братко, 
актор Чернівецького академічно-
го музично-драматичного теат-
ру імені Ольги Кобилянської, за-
служений артист України: «Моя 
перша зустріч із Володимиром 
Андрощуком відбулася у червні 
1965 року. Після служби в армії 
я приїхав вступати до Київського 
державного інституту театраль-
ного мистецтва імені Карпенка-
Карого. А оскільки ми приїхали 
на два тижні раніше, то нам пора-
дили поїхати до Лаври на кінофа-
культет, щоби знайти якесь при-
станище. Коли ми туди дістали-
ся, то нас зустріли студенти Юра 
Чорний, Валя Фещенко та Воло-
димир Андрощук. Ми, абітурієн-
ти, відразу подружилися з цими 
хлопцями. А я відтоді затовари-
шував із Володею. 
 Вони, студенти, оточили нас 
такою увагою та опікою! Саме 
вони зайнялися нами і не тільки 
підготували нас до здачі іспитів, 
а й проконтролювали наш вступ. 
Коли були відомі всі наші оцін-
ки, то Володя мені сказав: «Ну, 
салага, вважай, що ти вже сту-
дент!» І він не помилився. Я всту-
пив до інституту, і всі роки нав-
чання ми з ним товаришували, і 
він був справжнім другом. 
 Якось уже на другому чи тре-
тьому курсі прийшов до нас під 
час заняття з майстерності. Коли 
я поцікавився: чого він прий-
шов, сказав: «Хочу подивитися, 
як ти працюєш!» Володя був над-
звичайно цікавим співрозмов-

ником, цікавим до всього, що 
відбувалося. Він завжди знав, 
коли, що і де проводилося, пока-
зувалося чи з’являлося на поли-
цях книгарень. І завжди прибі-
гав до інституту і казав: «Богда-
не, у «Сяйві» з’явилося унікаль-
не видання «Кобзаря» Шевченка 
або «Неопалима купина», — піди 
купи». 
 А головне — він скрізь усти-
гав. Його можна було побачити 
на кінофестивалях, імпрезах. 
Ще студентом читав лекції від 
товариства «Знання», вивчив іс-
торію та архітектуру Києва і про-
водив екскурсії для туристів».

Не змінив прізвище, не відрікся 
від батька
 Зі студентських років Воло-
дя був чесним і порядним україн-
цем. Непримиренним до неспра-
ведливості, мав якусь класову 
ненависть до чиновників-держи-
морд. Певно, через це Володі і не 
давали знімати. 
 Справді, щастя студентське 
скоро затьмарилось, адже Во-
лодимир Андрощук належав 
до тих шістдесятників, за яки-
ми тягнувся шлейф ідеологіч-
них гріхів їхніх батьків. У сі-
мейному архіві збереглася авто-
біографія його батька — Івана 
Микитовича, своєрідна покаян-
на сповідь, написана на вимогу 
певних служб, у роки, коли Во-
лодимир Андрощук після закін-
чення кінофакультету театраль-
ного інституту імені Карпенка-
Карого палко бажав самоствер-
дитися в українському кіно. На 
той час по «хрущовській відлизі» 
вдарили «брежнєвські морози». 
Вже на початку 70-х Андрощуку 
пригадають і причетність батька 
до боротьби ОУН-УПА, і власні 
його переконання, за які мало не 
відправили із солдатської казар-
ми у тюремні каземати.
 «Після закінчення інститу-
ту навчався в аспірантурі, пра-
цював режисером на студії кі-

нохроніки, а потім був у нього 
тяжкий період, — згадує Бог-
дан Братко. — Ми всі знали, що 
щось у нього не так. Але він ніко-
го не хотів наражати на небезпе-
ку і поїхав до Львова режисером 
на новостворену обласну теле-
студію. Мені було тільки сказа-
но: «Він мусив перебути деякий 
час у Львові». 
 Тягар «батьківських гріхів» 
поглиблювався його власними, 
надто радикальними погляда-

ми на тогочасну соціально-полі-
тичну ситуацію. Адже Володи-
мир Андрощук був iз колиски 
національно віруючим, і цього 
не можна було завуалювати, воно 
проривалося навіть у його сту-
дентських пафосних етюдах про 
радянську дійсність. Цей «націо-
налістичний» шлейф тягнувся за 
Володимиром Андрощуком усе 
його життя. Заважав кар’єрі в 
українському молодому кінема-
тографі, де всі місця були розха-
пані наперед більш підприємли-
вим «народом», і надто пристрас-
ний, вибуховий і незалежний ха-
рактер. 
 Та й узагалі, про яку кінема-

тографічну кар’єру можна гово-
рити, коли Андрощук не відрік-
ся батька, не поміняв прізвище 
із закінченням на «-ук» на яко-
гось Андроннікова, чи Андреє-
ва, як-то робили інші; не став зя-
тем ані комуніста-підпільника, 
ані знаменитого «мистецького 
татуся». Його запрошували на 
кіностудії союзних республік, 
але він не міг уявити себе поза 
Україною. Принаймні зрозумів 
це на другий день після того, як 

його було затверджено режисе-
ром кіностудії «Молдова-фільм». 
Отже, залишалося кіно докумен-
тальне, і Андрощук чесно віддав 
йому всі свої сили, особливо в ос-
танні 20 років праці на «Укртеле-
фільмі».

Пристрасний літописець епохи
 Із притаманною його вдачі 
пристрастю Володимир Андро-
щук творив кінолітопис тогочас-
ної України, намагаючись зроби-
ти фактом історії кожну подію, 
кожне явище, а героєм — кож-
ну людину: від ямпільської кол-
госпниці («Солодкі гектари ям-
пільців») та робітника київсько-
го заводу «Арсенал» — до народ-
ного артиста («Верховино, світку 
ти наш»). Його надихає ще й те, 
що він може розказати про Ук-
раїну і українців на весь Радянсь-
кий Союз, оскільки фільми йшли 
по центральному телебаченню.
 Із часом захоплення своєрід-
ною «українізацією» СРСР 
минуло, натомість з’явилися 
серйозні документальні фільми, 
в яких порушувалися табуйовані 
тоді проблеми захисту довкілля, 
розбазарювання природних ба-
гатств, безжальної експлуатації 
природних і людських ресурсів: 
«Ліс рубають... тріски летять», 
«Жива вода Карпат», «Природи 
дар безцінний», «Верховина», 
«Карпати — SOS».
 Наприкінці 80-х Володимир 
Андрощук стає на захист природ-
них та духовних пам’яток рідної 
Волині, занапащених бездумною 
експлуатацією і безпам’ятством, 
у своїх гостро публіцистичних 
телефільмах «Волинський ліс», 
«Світязь», «Княжий град».

 Одним iз перших докумен-
талістів звертається до білих 
плям української історії, зок-
рема злодіянь радянської влади 
проти свого народу в роки Другої 
світової війни на недавно приєд-
наних територіях Західної Ук-
раїни, у телефільмі «Минуле на-
гадує, або Дем’янів лаз». 
 Важка економічна і мораль-
на ситуація, що склалася напри-
кінці 90-х на «Укртелефільмі», 
а головне — боротьба «за вла-
ду», яка врешті остаточно роз-
валила цю колись могутню кі-
нофабрику, змусила Володими-
ра Андрощука, як і інших високо-
професійних режисерів, зокрема 
Валентина Соколовського, Вік-
тора Живолупа та інших, піти зі 
студії.
 На жаль, не відгукнулася і в 
серцях українолюбів на рідній 
землі і поза межами сущих ідея 
Володимира Андрощука зняти 
правдивий, а не «ура-патріотич-
ний» фільм про найближчі виз-
вольні змагання 90-х років. Не-
задовго до смерті у статті «Чи ро-
дитиме сад Олександра Довжен-
ка», надрукованій 2003 року 
року в газеті «Українське слово» 
Володимир Андрощук із розпа-
чем писав: «Уявляю, в яке стано-
вище потраплять майбутні авто-
ри документального фільму про 
наше з вами сьогодення так че-
рез років 30, і не уявляю, де вони 
візьмуть правдиві кінодокумен-
ти на підтвердження подій і фак-
тів, які для них уже будуть іс-
торією...». 
 Найбільшою трагедією для 
Володимира Андрощука було 
вимушене призупинення робо-
ти над другим телесеріалом ху-

Володимир Андрощук iз дружиною Галиною Тарасюк.
Фото з власного архіву.

❙
❙

«Що ж до творчих пошуків, то Володимир Андрощук 
не без успіху намагався вирватися із зачарованого 
полону символіки українського поетичного кіно, 
відійти від замилування етнографізмом як щойно 
відкритою дикою екзотикою загубленого в горах 
племені гуцулів, зробити фільм гранично природним, 
ніби знятим прихованою камерою». 

ДІЙОВІ ОСОБИ■

Час збирати 
не сплинув

Про хресну дорогу з «націоналістичним» шлейфом 
кінорежисера-документаліста Володимира Андрощука

Марія ВИШНЕВСЬКА

Мені у житті щастило на зустрічі з цікавими людьми. До кола таких 
належить і кінорежисер, сценарист, журналіст і справжній украї-
нець, патріот за духом, людина з оголеним нервом і відкритою 
душею — Володимир Андрощук, з яким я познайомилась у дале-
кому 1998 році. Саме тоді його майбутню дружину — громадсь-
ку діячку, лідера жіночого руху на Буковині, письменницю, жур-
налістку Галину Тарасюк переслідувала військова прокуратура за 
чесний і правдивий матеріал на захист хворого хлопчини, єдиного 
годувальника сім’ї, якого незаконно взяли до війська. І мене тоді 
вразила людська вдача Володимира Івановича перейматися чужим 
болем і готовність без усіляких застережень кинутись на допомогу 
людині. 
18 серпня виповнюється 80 років з дня народження відомого кіно-
режисера-документаліста, сценариста, автора-постановника 10-
серійного історичного художнього фільму «Час збирати каміння» 
Володимира Андрощука.
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дожнього фільму «Час збирати 
каміння». І це тоді, коли успіх 
перших 10 серій, які демонстру-
вали по «УТ-1», довів, що саме 
такий фільм потрібен розчаро-
ваному реальним життям і втом-
леному американським кінобле-
фом народові. Слава Богу, Воло-
димиру Андрощуку героїчни-
ми зусиллями все-таки вдалося 
створити широке історичне по-
лотно — телесеріал «Час збира-
ти каміння». 
 Починав знімати його ре-
жисер у 1990 році як худож-
ній фільм за власним сценарієм 
під робочою назвою «І вдарить 
грім», як кажуть, на злобу дня, 
а точніше — про подібну ситу-
ацію столітньої давності, коли 
визвольні потуги українців пе-
чально задихнулися у братніх 
обіймах двох двоглавих орлів: 
австро-угорського і російського, 
а високі національно-державни-
цькі пориви просто «забалака-
лись» «поводирями нації» — ін-
телігентами-конформістами і в 
Києві, і у Львові. Фільм задуму-
вався як попередження україн-
цям напередодні референдуму 
1991 року, на якому мала вирі-
шуватися доля української не-
залежності і державності. І не-
ймовірними зусиллями таки ви-

йшов на українські телеекрани 
перед цією датою, але у форматі 
двосерійної кінострічки «Час 
збирати каміння».

Телесеріал, пронизаний ідеєю 
національного відродження
 Сценарій фільму, як і всіх по-
передніх документальних стрі-
чок, написав сам режисер-поста-
новник, взявши за основу прав-
диву історію про те, як гуцули од-
ного села перемогли польського 
пана винахідливістю, розумом, 
а головне — дружністю й одно-
стайністю. Під час страшної бурі 
обвалилася скеля і змінила рус-
ло річки, приєднавши таким чи-
ном до панських угідь вільні се-
лянські землі. Пан (у фільмі Ши-

манський) поспішив закріпити 
«дарунок природи» рішенням 
суду. Але в той день, коли в Коло-
миї відбувався неправедний суд, 
здружена бідою селянська гро-
мада розібрала загату, поверну-
ла собі землі, а пана і суд поши-
ла, як-то кажуть, у дурнi.
 Фільм «Час збирати камін-
ня» був на часі. Адже люди у ті 
буремні 90-ті переживали, аби ні 
нас, ані ми самі себе не пошили в 
дурнi-невiльники.
 Перемога національної сві-
домості українців на референ-
думі надихнула Володимира Ан-
дрощука на продовження роботи 
над фільмом. Але у майже фрон-
тових умовах, при символічно-
му фінансуванні, коли самому 
режисеру-постановнику доводи-
лося вишукувати можливості, 
аби забезпечити групу бодай 
мінімальним. «На сьогодні такі 
зйомки, — зізнавався режисер 
в інтерв’ю газеті «Високий за-
мок», — суцільне горе, сльози та 
нерви».
 Утiм і в таких умовах Воло-
димир Андрощук доклав усіх 
зусиль, щоб створити перший в 
українському кінематографі те-
лесеріал, пронизаний ідеєю на-
ціонального відродження. Не 
«мильну оперу» на перебрехану 

історичну тему, а правдиве кіно-
полотно, «гостросюжетну рет-
роспективу з життя України на 
фоні людських пристрастей», 
як автор сам охарактеризував 
свій твір у згаданому інтерв’ю 
львівській газеті. 
 Уперше в українському кі-
нематографі Володимир Андро-
щук вивів українців за межі ук-
раїнського силового поля на єв-
ропейські обшири і фізично, і 
ментально. І символічно, і бук-
вально. Зробив представників 
двох антагоністичних таборів —  
молодих гуцулів на чолі з Дмит-
ром Івасюком та синів їхнього 
пана Шиманського... учасника-
ми італійсько-австрійської війни 
у складі австрійської армії. Тим 

самим стверджуючи, що одвічна 
боротьба українців за свою неза-
лежність — ознака моральної ви-
щості самодостатнього народу і 
воля цивілізованої європейської 
нації, яка має бути реалізована. 
Це в «ідейному» плані. 
 Що ж до творчих пошуків, то 
Володимир Андрощук не без ус-
піху намагався вирватися із за-
чарованого полону символіки 
українського поетичного кіно, 
відійти від замилування етно-
графізмом як щойно відкритою 
дикою екзотикою загубленого в 
горах племені гуцулів, зробити 
фільм гранично природним, ніби 
знятим прихованою камерою. 
 Як писала тогочасна критика, 
фільм вражав поєднанням різ-
них жанрових рішень. Із фільму-
притчі переливався то у героїчну 
легенду, то в сімейну хроніку, то 
в пригодницьку кінострічку, то в 
експресивний бойовик, а то у лі-
ричну кіномандрівку Карпатсь-
кими горами. 

Уважний до інших
 До честі Володимира Андро-
щука, у фільмі «Час збирати ка-
міння» карпатські українці, поп-
ри їхню етнографічну мальовни-
чість, показані людьми гордими, 
самодостатніми, з високою на-
ціональною свідомістю і розумін-
ням світових суспільно-політич-
них процесів. До певної міри це 
заслуга й артистів Львівського, 
Іванно-Франківського, Черні-
вецького, Луцького, Тернопіль-
ського та Коломийського теат-
рів, яких Володимир Андрощук 
спеціально запросив до співпраці 
як людей, кому близькі не тіль-
ки заявлені у фільмі проблеми, а 
й той ґрунт, на якому вони про-
росли. 
 Такий підхід до вибору ак-
торів теж був своєрідним запере-
ченням традиції, що панувала на 

кіностудіях України — запрошу-
вати навіть на епізодичні ролі ві-
домих акторів Москви та Ленін-
града, залишаючи непомічени-
ми талановитих українських 
майстрів. Так, iз легкої руки Во-
лодимира Андрощука заявили 
себе на екрані актори Львівсь-
кого музично-драматичного те-
атру їмені Марії Заньковецької 
Тарас Жирко (Станіслав Ши-
манський), Орест Гарда (Янек 
Шиманський), Роман Бариляк 
(Дмитро Івасюк), Аничка (Лідія 
Остринська), а також Юрій Сур-
жа з Івано-Франківська, весь 
творчий склад Чернівецького 
імені Ольги Кобилянської, який 
зіграв романтичну роль цигансь-
кого табору...
 — Наша перша зустріч iз кі-
норежисером Володимиром Ан-
дрощуком відбулася в Івано-
Франківську, — згадує актор 
Чернівецького академічного му-
зично-драматичного театру імені 
Ольги Кобилянської, заслуже-
ний артист України Андрій Під-
дубний. — Чернівецький театр 
якраз гастролював на Прикар-
патті. Й одного разу після виста-
ви «Циганка Аза» він зайшов за 
куліси й у захваті сказав: «Я вас 

усіх та й беру...». 
 Уже потім з’ясувалося, пан 
Володимир готувався до зйомок 
багатосерійного фільму «Час 
збирати каміння» і йому конче 
потрібний був циганський табір. 
І він, дійсно, запросив майже 
увесь колектив на зйомки. Нас 
вразила його професійна, мобіль-
на творча група. Під час роботи, 
а знімалися ми восени у Жаб’є 
(Верховині), Володимир Івано-
вич був дуже уважний до всіх, а 
надто до акторів. Аби створити їм 
у селі хоч мінімальний комфорт 
і зручності, облаштував справж-
ню баню, після якої пригощав 
усіх пивом. Це, на перший по-
гляд, може, й не абищо, але тут 
важлива увага до людей.
 У ході зйомок він як автор 
сценарію вносив чимало змін, пе-
реписував деякі сцени, діалоги. 
Але ні творча група, ні актори не 
відчувала дискомфорту в роботі. 
Якщо хтось і страждав, то це він 
сам, бо йому доводилося, обері-
гаючи людей, самому працюва-
ти більше, мобільніше, аби інші 
могли без перешкод творити».
 Теплі спогади про зйомки 
фільму «Час збирати каміння» 
зосталися і від актора Черні-
вецького академічного музич-
но-драматичного театру імені 
Ольги Кобилянської, заслуже-
ного артиста України Омельяна 
Савки: «Я би відзначив, у першу 
чергу, суто людські якості режи-
сера Володимира Андрощука. 
Бо сьогодні ми розгубили такі 
риси, як відповідальність керів-
ника перед людьми, як турбота 
за людей. Із ним було цікаво пра-
цювати на знімальному майдан-
чику. Володимир Іванович від-
працьовував з актором наймен-
ший епізод так, щоб той не тіль-
ки знав, що йому робити в кадрі, 
а й розумів, чому він це робить! 
А це вже справжня його педаго-

гічна робота як режисера. Адже 
здебільшого режисери ставлять 
перед актором завдання, а далі 
він має виборсуватися сам. 
 Володимир Андрощук ба-
чив фільм не тільки в цілому, 
а й роль у ньому кожного голо-
вного чи епізодичного персона-
жа. Можливо, тому «Час зби-
рати каміння» став правдивим 
фільмом».
 Безперечно, довершенос-
ті сприяла і наснажена музика 
відомого композитора, лауре-
ата Шевченківської премії Єв-
гена Станковича, і та самовід-
даність, з якою працювали над 
стрічкою і оператори, і актори, і 
масовка — жителі сіл, де відбу-
валися зйомки.

«На дурня багато не треба...»
 Скільки крові коштувало Ан-
дрощуку створення фільму «Час 
збирати каміння» — розповідає 
Богдан Братко:
 — Після виходу фільму на 
екрани я поцікавився: «Володю, 
як тобі вдалося знайти кошти і 
все-таки зняти цей фільм? Адже 
нікому не пощастило, а тобі вда-
лося?» А він відказав: «Треба 
мати до них (чиновників і кру-

тих) підхід. На дурня багато не 
треба...» І тоді я збагнув ще одну 
неоціненну рису характеру Во-
лоді. Він заради справи посту-
пився своїми амбіціями і впи-
сав у свої співавтори цю людину. 
Але їй цього видалося замало, і 
вона зажадала, аби її прізвище 
у титрах фільму йшло першим. 
І заради того, аби фільм зняти, 
Андрощук поставив своє прізви-
ще другим, хоча сценарій Воло-
дя писав сам. Хіба це не вчинок 
справжнього патріота?! Тому 
дуже шкода, що саме такі люди 
залишають нас».
 На жаль, ні ідейні, ні творчі 
здобутки режисера-постановни-
ка телесеріалу «Час збирати ка-
міння» досі належно не поціно-
вані. Однак демонстрація його 
під час акцій українсько-поль-
ського примирення по «УТ-1» 
тільки підтвердила думку гля-
дачів, що «Час збирати камін-
ня» в контексті минулого деся-
тиліття незалежності і на тлі 
всіх злигоднів українського кі-
нематографа і потуг виборсати-
ся з них — зостається вагомою 
роботою, світлим проривом у 
тумані пошуків і нереалізова-
них кіномрій.
  «На жаль, важка робота над 
фільмом та гірський клімат 
підірвали козацьке здоров’я Во-
лодимира Андрощука, — каже 
Галина Тарасюк, дружина ре-
жисера, письменниця. — А до-
била його байдужість панів де-
мократів до долі українського 
кінематографа. Надто швидко 
вони збагнули, що незалежну 
Україну треба починати буду-
вати… для себе. У буквальному 
розумінні цього слова. 
 Я вже не раз писала про тра-
гічно нереалізовану кінемато-
графічну долю Володимира 
Андрощука і всіх кіномитців-
шістдесятників, виплеканих 
під крилом Віктора Івченка, 
відбутися яким не дала не тіль-
ки система, а й псевдодемок-
ратія. Страшно і гірко навіть 
думати, яким щільним частоко-
лом перепинили рух українсь-
кої культури до вершин «націо-
нально свідомі». 
 Тим більше важко уяви-
ти, що вони не тільки не допо-
могли Володимирові Івановичу 
продовжити роботу над худож-
нім історичним багатосерій-
ним фільмом «Час збирати ка-
міння» про боротьбу українців 
за свою свободу і незалежність, 
а й не дали коштів зняти його 
фінал, який мав бути докумен-
тальним! Адже задумана Ан-
дрощуком епопея мала завер-
шуватись кіноновелою про під-
няття Українського державного 
прапора над кораблями Чорно-
морського флоту! Кінорежисер 
не розумів: чому? Звідки така 
байдужість державотворців?!»
 «Час збирати каміння» зня-
тий наперекір обставинам, він 
ось уже друге десятиліття за-
лишається одним з найзатребу-
ваніших українських фільмів 
епохи незалежності. Його пока-
зують часто спеціально до виз-
начних дат і подій. А сьогодні 
завдяки добрим людям перший 
фільм епохи Незалежності мож-
на знайти й подивитися в iнтер-
неті. Те, що фільмом цікавить-
ся молодь, — велика похвала 
його творцеві Володимиру Ан-
дрощуку і свідчення того, що 
фільм витримав випробування 
байдужістю і витримує випро-
бування нинішнім засиллям не-
смаку, аполітичності, амораль-
ності. І сьогодні своєю енергети-
кою, пристрасністю, людяніс-
тю він нагадує нам, українцям, 
хто ми такі, заради чого на-
сіяні на цій землі, будить честь і 
совість, нагадує про час збирати 
каміння. ■

Афіша фільму «Час збирати каміння».❙

«Володимир Андрощук належав до тих шістдесятників, 
за якими тягнувся шлейф ідеологічних гріхів їхніх 
батьків. У сімейному архіві збереглася автобіографія 
його батька — Івана Микитовича, своєрідна покаянна 
сповідь, написана на вимогу певних служб, у роки, коли 
Володимир Андрощук після закінчення кінофакультету 
театрального інституту імені Карпенка-Карого палко 
бажав самоствердитися в українському кіно. На той 
час по «хрущовській відлизі» вдарили «брежнєвські 
морози».

каміння
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Слід Медведчука
 «Проходячи кастинг на 
фільм «Стус», я читав сце-
нарій до фільму. У ньому була 
сцена останнього суду над Сту-
сом. Саме того суду, що його 
Стус та українська інтеліген-
ція не визнавали, але адвокат 
Стуса, товариш Медведчук, 
визнав не лише суд, а й Стусо-
ву «провину», — це повідом-
лення у «Фейсбуці» актора і 
тележурналіста Геннадія По-
пенка стало початком актив-
ності у відстоюванні історич-
них деталей великою кількіс-
тю людей.
 Геннадій Попенко також 
розповів, що актора на роль 
Віктора Медведчука знайшли, 
адже цей персонаж не є дру-
горядним у судовому процесі, 
відповідав за «захист», визна-
вав рішення суду — попри від-
мову від нього Василя Стуса.
 За словами Геннадія По-
пенка, сцену суду «прибра-
ли зі знімального графіку, ні-
кого не попередивши». Актор 
припустив, посилаючись на 
членів знімальної команди, 
що сцену прибрали, бо «про-
дюсерам подзвонили з ад-
міністрації Медведчука».
 Проте продюсер фільму 
Артем Денисов тепер розпові-
дає, що причина для рішен-
ня — задовгий хронометраж 
стрічки: «Так, видалили дійс-
но, але не тільки цю сцену, а й 
деякі інші. Перш за все тому, 
що сценарій спочатку перед-
бачав майже 180 хвилин».
 Водночас джерело, близь-
ке до знімального процесу, у 
коментарі BBC News Україна 
стверджує, що «сцену виріши-
ли викреслити, щоб уникнути 
конфлікту», проте даних про 
те, що це сталося саме з вимо-
ги Віктора Медведчука, у ньо-
го немає.
 Режисер стрічки Роман 
Бровко у коментарі ТСН за-
явив, що сцену із судом при-
брали на прохання сина Васи-

ля Стуса — Дмитра, із яким 
консультувалася знімальна 
команда: «Для сім’ї Стуса є 
дві болючі теми — суду і від-
носин із (дисиденткою) Аллою 
Горською. Обох тем Дмитро 
Стус попросив нас не торка-
тися». А Дмитро Стус теле-
візійникам прокоментував, 
що ні про що знімальну гру-
пу не просив. В іншому відео-
коментарі син поета пояснює, 
що у контексті суду над Васи-
лем Стусом слід вести «ком-
плексну» розмову і згадува-
ти не лише про адвоката, а й 
про слідчих та інших учасни-
ків судового процесу.

Людина ця — оголене 
сумління
 Цього року Василь Стус міг 
би відсвяткувати своє 80-річ-
чя (немало людей доживають 
нині до таких літ). Але йому 
судилася інша доля, точніше, 
Василь Стус обрав собі інший 
шлях. Помер він у тюремному 
карцері табору особливого ре-
жиму ВС-389/36 (Росія). Ва-
силь Стус був посмертно реа-
білітований. 
 «Людина ця — оголене сум-
ління», так характеризувала 
Василя Стуса активна учас-
ниця руху шістдесятників, 
літературознавець Михайли-
на Коцюбинська. Ось лише 
кілька штрихів. У 1963-му, 
коли став аспіронтом Інститу-
ту літератури, Василь Стус по-
знайомився з подружжям ху-
дожників — Віктором Зарець-
ким й Аллою Горською. Через 
три роки вони разом підписа-
ли спільне клопотання на за-
хист репресованого художни-
ка Опанаса Заливахи. У 1968-
му підписали «Лист 139-ти» 
до Генсекретаря ЦК КПРС Ле-
оніда Брежнєва, протестуючи 
проти арештів молодої інтелі-
генції в Україні та Москві.
 На похороні 1970 року 
замордованої за офіційно 
нез’ясованих обставин Алли 

Горської — перетворився він 
на мітинг протесту, незважа-
ючи на кордони службістів, 
— Василь Стус ніс портрет 
художниці. А потім над моги-
лою прочитав поезію, «Ярій, 
душе. Ярій, а не ридай». Є у 
ній і слова: «Усім нам смерть 
судилася зарання...» (Текст 
про Василя Стуса можна по-
читати у номері 44 «Украї-
ни молодої» за 20.04.2018 за 
посиланням http://umoloda.
kiev.ua/number/3302/196/12
2522/).

Позиція адвоката мала 
значення
 Василя Стуса за антира-
дянщину судили двічі. Випус-
кник юридичного факультету 
Київського державного уні-

верситету імені Тараса Шев-
ченка Віктор Медведчук на-
прикінці 1970-х — на початку 
1980-х років був призначений 
державою адвокатом у проце-
сах проти українських поетів 
Василя Стуса і Юрія Литви-
на.
 Другу справу Василя Сту-
са почали розглядати 29 вере-
сня 1980 року. За архівними 
документами два роки тому 
її проаналізували адквока-
ти Роман Титикало та Костін 
Ілля, які оцінили роботу Мед-
ведчука у справі як «пору-
шення адвокатом прав клієн-
та на захист». 
 Стуса звинувачували в 
тому, що він вчинив дії з ви-
готовлення, зберігання і роз-
повсюдження «з метою підри-

ву та ослаблення радянської 
влади ворожої літератури, що 
порочить радянський держав-
ний і суспільний лад». Саме з 
цією кваліфікацією і був згод-
ний адвокат Медведчук.
 Процес відбувався в за-
критому режимі, на засідан-
ня не допустили навіть дру-
жину Стуса Валентину По-
пелюх. По суті, свій захист 
Василь Стус здійснював само-
стійно. Він заявив відвід усьо-
му складу суду, сказавши, що 
радянський суд за визначен-
ням не може розглянути його 
справу об’єктивно. Адвокат 
в усьому покладався «на роз-
гляд суду».
 «Завдяки тов. Медведчу-
ку, агенту «Соколовському», 
вчимо матчастину і перевіряє-
мо його тезу, що «Стуса поса-
дили, бо він був ворогом ра-
дянської влади», — так відре-
агував у «Фейсбуці» на нову 
хвилю з’ясування, винен чи 
ні у засудженні Стуса його 
адвокат, керівник проекту 
«Історична правда» Вахтанг 
Кіпіані. — Отже.
 У 1972 р. Василю Стусу 
були інкриміновані 14 вір-
шів та 10 літературознавчих 
статей, зокрема есе про твор-
чість Павла Тичини «Фено-
мен доби». Вирок — 5 років 
таборів суворого режиму і 3 
роки заслання.
 У 1980 р. Василю Сту-
су були інкриміновані лис-
ти до Андрія Сахарова, Левка 
Лук’яненка, звернення в про-
куратуру з вимогою притяг-
нути до відповідальності осіб, 
винних у незаконному переслі-
дуванні Миколи Горбаля, вір-
ші, а також «усна агітація», 
єдиними доказами якої були 
зеки-кримінальники, яких 
КДБ привіз аж із Колими. Ви-
рок — 10 років таборів особли-
вого режиму і 5 заслання. 
 Тож хай відомий адвокат 
Медведчук і його шістки-ад-
вокати не триндять про те, що 
Стус був законно засуджений 
і що його захист не мав жод-
ного сенсу. Це брехня. Сла-
ва Богу, були інші адвокати 
(Сергій Мартиш, Софія Кал-
лістратова, Неллі Німірінсь-
ка тощо), які з гідністю захи-
щали своїх клієнтів».

Будемо дивитися!
 Вихід художнього філь-
му про Василя Стуса заплано-
ваний на 2019 рік. «Розумію-
чи, що картина виходитиме в 
прокат у розпал передвибор-
чої кампанії, ми не хотіли ро-
бити пам’ять про велику лю-
дину інструментом політич-
них впливів та аргументів», 
— заявила у розпал скандалу 
команда фільму. Втім, з огля-
ду на «суспільний запит», ви-
рішили таки додати до фільму 
видалену сцену із судом і адво-
катом, пообіцявши пізніше оп-
рилюднити деталі.
 Тим часом згадався польсь-
кий фільм Анджея Вайди «Лю-
дина із заліза», який отримав 
Золоту пальмову гілку 34-го 
Каннського кінофестивалю 
(1981 р.) Маємо Василя Сту-
са, але нема у нас Анджея Вай-
ди. Люди, які зважають на те, 
прем’єра відбудеться у розпал 
виборчої кампанії чи ні, — не 
творять шедевр, вони «зважа-
ють». Тому художні цінність та 
якість можуть страждати. І го-
ловне — показати маріонетку 
злочинної влади, а не Медвед-
чука, якого персоналізують су-
часники.
 Виконавець ролі Василя Сту-
са у новому фільмі — Дмитро 
Ярошенко. 
 Будемо дивитися! ■

СКАНДАЛ

Маріонетка — не кардинал
Чому для першого художнього фільму про Василя Стуса важливими є сцени у суді 
з адвокатом радянської системи Віктором Медведчуком

■

Виконавець ролі Василя Стуса у новому фільмі — Дмитро Ярошенко.❙

Такими творці фільму, прем’єра якого запланована на 28 лютого 2019 року,
 покажуть Василя Стуса, Івана Дзюбу і Леся Танюка.
Фото зі сторінки фільма «Стус» у «Фейсбуці».

❙
❙
❙

Консультував команду і політв’язень Василь Овсієнко, який одночасно 
з Василем Стусом був у таборі у  Кучиному Чусовського району 
Пермської обасті.

❙
❙
❙

Валентина САМЧЕНКО

Розголос про зникнення з першого художнього повнометражно-
го фільму про українського поета-дисидента Василя Стуса сцен 
із зали суду, де адвокатом у 1980 році був молодий Віктор Мед-
ведчук, нині очільник проросійського за наповненням руху з мані-
пулятивною назвою «Український вибір», — зчинив неабиякий 
скандал. Фільм із робочою назвою «Птах душі» створює UM Group 
Production за підтримки Державного агентства України з питань 
кіно.
Напруга досягла такої позначки, що втрутився навіть чинний 
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, поінформувавши у 
соцмережі про доручення «керівництву Мінкульту та Держкіно в 
максимально стислі терміни зібрати авторів фільму та громадсь-
кість, аби розібратись і зробити все можливе, щоб у стрічці історія 
мого земляка — справжнього патріота і борця за волю України 
Василя Стуса — була розказана чесно, правдиво, повністю і без 
перекручувань».
Наступного дня на офіційній сторінці «Українського вибору» від 
адвоката Віктора Медведчука — Ігоря Кириленка — Володимир 
Гройсман отримав порцію брудних звинувачень російською мовою 
про доручення «осуществлять цензуру и своими действиями вме-
шивается в творческий процесс». Представник інтересів людини, 
яку часом у ЗМІ називають «сірим кардиналом» української полі-
тики (бо непублічно він намагається «порєшать» багато питань), 
втім, частіше кума президента країни-агресора Володимира Путіна 
журналісти обдаровують титулом «маріонетка Кремля, — пригро-
зив: у разі виходу в прокат фільму про Стуса з недостовірною ін-
формацією про Віктора Медведчука він «залишає за собою право 
на відповідні правові дії, у т.ч. спрямовані на заборону демонстра-
ції фільму через суд». 
 Яким має бути кіно про Василя Стуса і чому достойник ук-
раїнської справи є ахіллесовою п’ятою політика, який начепив на 
свої проросійські дії назву «Український вибір».
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК 

Так сталося, що про організацію 
допомоги бездомним «Емаус» 
уперше довідався з трилера 
Жан-Крістофа Ґранже «Паса-
жир»: там головний персонаж 
частково перебуває у середо-
вищі клошарів, котрим її адреси 
добре відомі. Тож книжка Андрія 
Куркова «Рух «Емаус»: Історія 
солідарності» (Л.: Астролябія, 
2017) одразу попросилася до 
рук. По прочитанні зрозумів, 
що французький письменник 
не аж так обізнаний із суттю 
цього феномену — надто вже 
агресивно згадано в його ро-
мані той «Емаус», коли зважити 
на реальну історію руху. Роман 
Ґранже вийшов 2011-го, а чо-
тири роки перед тим відійшов 
засновник «Емаусу» Абе П’єр і 
поховальну службу правили у 
Соборі Паризької Богоматері за 
участі президента, прем’єра та 
міністрів Франції — дивно, що 
письменник, чиї твори завжди 
оперті на політичні реалії, не за-
вважив це й не оцінив. Чи прос-
то не знав цього? Може, таки 
правий соціолог П’єр Бурдьє, 
що закидає французькій пресі 
колаборацію з ринком, інфор-
маційну вибірковість, непов-
ноту, баналізацію, внутрішню 
цензуру?

 Особливо лихий Бурдьє на 
тамтешньому ТБ: «Невозмож-
но сказать ничего серьезного 
по телевизору» (О телевидении 
и журналистике. — Москва: 
Прагматика культуры, 2002). 
І далі є цікава заувага: «На са-
мом деле, как это ни парадок-
сально, в мире изображения 
царствует слово». Виходить, 
кінцево правий автор книжки 
про «Емаус», Андрій Курков: 
«Читаючи, людина вчиться ба-
чити більше».
 «Наша назва «Емаус» по-
ходить від назви містечка у 
Палестині, де відчай перетво-
рився у надію», — читаємо в 
офіційному документі руху. 
Біблійний символ не випад-
ковий у проекті, заснованому 
священиком. Коли гітлерівці 
окупували Францію, двадцяти-
восьмирічний духівник у сиріт-
ському притулку біля Ґренобля 
таємно допомагає Опору, пере-
правляє біженців через Альпи 
до Швайцарії (серед інших і па-
ралізованого брата генерала де 
Голля).
 По війні «оновлені люди», 
як називав Абе П’єр бійців 
Опору (то були такі самі добро-
вольці,  як і в Україні 2014-го, 
а перед тим — в УПА), повер-
талися додому з тими самими 
проблемами, що й в усіх вете-
ранів — світ миру ставився до 
них, м’яко кажучи, сторожко. 
Плюс масова бездомність через 
зруйноване житло. 
 Читаємо у книжці: «Багато 
ініціатив Абе П’єра починали-
ся з рішення: «Далі так бути 
не може». Власне, це професій-
на реакція служителя Книги –
Святе Письмо вічне, бо окрес-
лені ним проблеми актуальні 
завжди. «Ми є голосом тих, 
хто не має голосу», — казав, 
коли його, одразу по звільнен-

ні Франції, обрано до парламен-
ту. Проте політиком не став. Як 
свідчив приятель-парламентар, 
«у ньому не було ні краплі полі-
тика, він не був ані добрий ора-
тор, ані фахівець з юридичних 
питань, не збирався робити 
політичну кар’єру» (чомусь тут 
згадується так само випадкове 
депутатство Марії Матіос, для 
котрої буттєвий сенс — також у 
допомозі всім нужденним).
 Абе П’єр придбав будинок 
неподалік Парижа і, вважай, 
перетворив його на такий собі 
приватний монастир, даючи 
прихисток безхатькам. «Пра-
цювати разом з лахмітника-
ми і жебраками — це такі ж 
релігійні обряди, як відслужи-
ти месу», — казав він і пізні-
ше характеризував спільноту 
«Емаус» як  «примітивне чер-
нецтво». Його ідеєю було не 
влаштування ще одного тимча-
сового притулку, а започатку-
вання саме спільноти, що повер-
тає людині, котра «залишилась 
сама посеред світу, що від неї 
відмовився, здатність почува-
тися потрібним». Отже, дава-
ти не рибу, а вудку.
 Найпершого компаньйона-
безхатька він запитав: «Ти й 
так зібрався помирати і тобі 
нічого втрачати, то чи не поміг 
би ти мені помагати іншим?». 
Отже, проект Абе П’єра полягав 
у створенні «самодостатньої 
спільноти, здатної забезпечи-
ти собі прожиток». Головною 
мотивацією було надання 
зневіреним і відкинутим сус-
пільством людям можливості 
щось зробити на «користь гро-
маді, а отже, повернути втра-
чену гідність… перетворити їх 
з пасивних отримувачів на мо-
тивованих давачів». Почали 
зі смітників: «Збір, сортуван-
ня та продаж вживаних речей 
стали основним заняттям та 
основним джерелом доходу пер-
шої спільноти «Емаус».
 Власне, доходи уможли-
вилися тільки через тридцять 
років, коли вторинна перероб-
ка стала трендом, а секонд-генд 
— бізнесом. На початках виста-
чало хіба на продукти. Решта 
ви трат покривалася з депутат-
ської зарплатні Абе П’єра — 
але все одно не вистачало. А тут 
іще закінчилася парламентська 
каденція і засновник «Емаусу» 
без тої зарплатні вже мало чим 
відрізнявся з фінансового боку 

від своїх компаньйонів (тобто, 
колишніх бомжів-клошарів). 
Шукав гроші, де тільки мож-
на; якось навіть зіграв у радіо-
грі й зірвав джек-пот — 256 000 
франків (мабуть, таки знають 
щось про Абе П’єра наші полі-
тики, котрі повказували у своїх 
деклараціях регулярно-карко-
ломні лотерейні виграші).
 Гроші, звичайно, пробле-
ма. Та Абе П’єр якось давав із 
тим раду. Важче було дістати 
довіру знедолених. Якось він 
сказав про «людину з вулиці»: 
«Подивіться, чи має вона хоч 
сорочку на собі і дах над головою.  
А вже тоді можна говорити про 
те, що всередині». Сьогодні рух 
«Емаус» — це 350 організацій 
у 37 країнах. Чому саме такий 
спосіб допомоги нужденним ви-
явився ефективним? «Взаєми-
ни без оцінок», — так сформу-
лював засновник психологічну 
константу взаємин у спільно-
тах. Ось свідчення одного з май-
бутніх компаньйонів, котрий 
дізнався про «Емаус» від іншо-
го безхатька під одним із па-
ризьких мостів: «Я спитав, чи 
можна там пити, а він сказав, 
що можна, але тишком. Бо якби 
я знав, що не можна, то туди 
б не пішов». Це голос одного з 
перших «клієнтів» Абе П’єра, 
який зрештою таки ви йшов із 
алкозалежності. 
 «Ми живемо поруч з бідни-
ми і нещасними», — це нагаду-
вання злободенне завжди. Абе 
П’єр мислив глобально: «Ряту-
вати бідних — означає досяг-
нути справжнього, тривало-
го миру». Засновник «Емаусу» 
здавав собі справу, що навіть за-
хідний демократичний світ геть 
не ідеальний (хіба що одного 
разу прохопився про Швецію, 
котру відвідав 1958-го: «Гідний 
захвату соціальний храм»). 
Тож колишній парламентар 
вдавався до дій, нелеґітимних 
з точки зору наявного закону. 
Коли з’явилися гроші, придбав 
ділянку й заходився будувати 
оселю для безхатьків: «Абе П’єр 
казав компаньйонам, що буди-
нок треба закінчити швидко, а 
людей поселити ще до того, як 
почнуться перевірки, бо коли 
вже вони там житимуть, то 
вигнати їх буде складно». Це 
ще одна алюзія на українські 
реалії: так само намагалися по-
вернути право на родинне про-
живання кримські татари.
 Так само, як в Україні, фран-
цузька влада стала дибки: ні! 
Прийшли судові виконавці, аби 
заборонити подальше будівниц-
тво. Тоді Абе П’єр сказав чинов-
никам: «Бо якщо ми не можемо 
дати тим людям можливість 
жити легально, то не можемо 
забрати право жити хоч десь, 
навіть нелегально. Я за те, щоб 
вони вже краще жили нелегаль-
но, ніж умирали легально».
 На відміну від українського, 
французький уряд потому почав 
давати позики на житло. «Ми 
перевернули з ніг на голову за-
кон, урядові постанови та цілу 
будівельну промисловість», — 
підсумовував пізніше заснов-
ник «Емаусу». Але зрушення у 
французькій масовій свідомості 
почалося раніше — по тому, як 
Абе П’єр на початку 1960-х про-
бився на радіо: «Через десять 
років після його заклику на на-
ціональному радіо французь-
ка держава змогла поліпшити 
умови проживання близько 500 
тисячам сімей, що належали 
до групи соціального ризику або 
були бездомними».

 Сьогодні Францію вважа-
ють країною, де проблема без-
домних розв’язується най-
більш адекватно. Користаючи 
з цієї опінії, вона навіть «втру-
чається у справи» інших: за-
сновникові спільноти «Емаус» 
у Великій Британії надано Ор-
ден Почесного Легіону. Можли-
во, така честь чекала і на Олесю 
Саноцьку, яка заснувала «Ема-
ус» у Львові. Глибоко сумно, 
що вона відійшла незбагненно 
рано, 2016-го.
 Художниця Олеся Саноць-
ка взялася за справу допомоги 
безхатькам, схоже, без жодно-
го знання про «Емаус». Але ру-
халася в тому самому напрям-
ку: давати не рибу, а вудку. 
Влаштувала у Винниках піді 
Львовом майстерню з реставра-
ції старовинних меблів, де пра-
цювали охочі безхатьки. Далі 
«вибила» три ставки двірників 
у Винниках — щодня компань-
йони прибирали десять кіло-
метрів вулиць. Проте вистача-
ло лише на основні продукти.
 Аби збагнути «ціну питан-
ня»: у Великій Британії, де 
«Емаус» з’явився десятьма ро-
ками раніше, «на створення 
кожної спільноти пішло в се-
редньому півтора мільйона 
фунтів, аж тоді спільнота 
ставала фінансово самостій-
ною і навіть починала дава-
ти прибуток своїм членам». 
В Олесі Саноцької навіть при-
близних коштів не було. Поча-
ла писати ґрантові аплікації. 
Відгукнулася навіть Японія, із 
чим пов’язаний кумедний ви-
падок. Посол Японії в Україні 
вирішив особисто перевіри-
ти адекватність використання 
ґранту: розвідка обласної де-
ржадміністрації зафіксувала 
цей намір — і комунальні служ-
би  швиденько заасфальтува-
ли вулицю, що веде до «Оселі 
«Емаус», та її подвір’я. При-
кметно, що на тоді в «Оселі» 
мешкало тільки двадцятеро  
осіб — навряд чи влада зреагу-
вала б на те без японської «де-
монстрації».
 Врешті-решт, львівська 
«Оселя» дійшла того ж спосо-
бу самофінансування, що і ре-
шта «Емаусів»: збирання та 
сортування вторсировини.  Але 
тут пішли далі — започаткува-
ли  2008 року журнал «Просто 
неба», де нині випусковий ре-
дактор Григорій Семенчук, поет 

і програмний менеджер Форуму 
видавців у Львові. В журналі ре-
алізовано фотопроект Ростисла-
ва Шпука «Без Ознак Мистець-
кого Життя» — письменники 
в образі бездомних: Світлана 
Поваляєва, Тарас Прохасько, 
Юрко Іздрик, Юрій та Софія 
Андруховичі, Андрій Бондар, 
Володимир Єшкілєв, Богдан 
Логвиненко, Таня Малярчук, 
Ірена Карпа, Олександр Бой-
ченко. Нині львівська «Оселя-
Емаус» має власну крамничку 
секонд-генду з книжковим від-
ділом, де літературні зустрічі 
влаштовує Галина Вдовичен-
ко.
 Книжка «Рух «Емаус», бе-
зумовно, варта присутності в 
інтелектуальному просторі Ук-
раїни. Одне бентежить: Андрій 
Курков, позначений автором 
як на обкладинці, так і в біб-
ліоописі, не має свого копірай-
та. Тобто — авторства. Оче-
видно, відомий письменник 
лише виконав упорядницько-
редакторську функцію. І здій-
снив це професійно: компози-
ція книжки бездоганна. Так, 
бракує заявленої стилістики 
Куркова, але вгадуємо пись-
менника в акцентах оповіді. 
Наприклад, він звертає нашу 
увагу, що перші «компаньйо-
ни» «навіть думати про свої 
проблеми не були готові». 
А.Курков невипадково звер-
нув увагу на це спостереження 
очевидця: його персонажі за-
звичай не надто переймаються 
думанням, їм любіша «тёплая 
меланхолия» (Шенгенская ис-
тория. — Х.: Фоліо, 2016). Та 
й межовий світ гіпі у Куркова 
добре змальований у «Львівсь-
кій гастролі Джимі Хендрік-
са» (Х.: Фолио, 2012). А меди-
тації над темою «добра на всех 
не хватает» вив’юніються ще 
із раннього роману «Сады гос-
подина Мичурина» (Х.: Фоліо, 
2002).
 Насамкінець — ще одна дум-
ка-будильник Абе П’єра: «Кра-
са міста і держави не тільки 
в музеях, театрах, парках чи 
навіть храмах; краса міста (в 
очах Бога і людей) — це відсут-
ність злиденних нетрищ і без-
домних». ■

ЛІДЕРИ ЛІТА: НОНФІКШН 

Завершуємо публікувати результати дистанційної експерт-
ної сесії Всеукраїнського рейтингу «Книжка року’2018» з ви-
значення «Лідерів літа». До  шорт-листа премії «Нонфікшн» 
(вітчизняні автори) експерти занесли дев’ять найподієві-
ших книжок піврічного видавничого репертуару (за абеткою).

Віра АГЕЄВА. Візерунок на камені. Микола Бажан: життєпис 
(не)радянського поета. – Л.: Видавництво Старого Лева, 496 с.(п)
Юрій ВІЛЕНСЬКИЙ. Віктор Некрасов. Портрет життя. Сер. 
«Постаті культури». – К.: Дух і Літера, 328 с.(п)
Володимир ЄРМОЛЕНКО. Плинні ідеології. Ідеї та політика в 
Європі ХІХ–ХХ століть. – К.: Дух і Літера, 480 с.(п)
Богдан ЖОЛДАК. Під зіркою Лукаша. Сер. «Постаті культури». 
– К.: Дух і Літера, 320 с.(п)
Ірина КОСТЮЧЕНКО. Маргарет Тетчер; Наталя ПАВЛІЩЕВА. 
Одрі Хепберн; Алла РОСОЛОВСЬКА. Леонардо да Вінчі.; Марія 
СЕРДЮК. Чарлі Чаплін. Сер. «Видатні особистості. Біографічні 
нариси для дітей». – К.: ІРІО, 176+112+224+144 с.(о)
Петро КРАЛЮК. Півтори тисячі років разом. Спільна історія 
українців і тюркських народів. Сер. «Великий науковий проект». 
– Х.: Фоліо, 256 с.(п)
Андрій КУРКОВ. Рух «Емаус»: Історія солідарності. – Л.: Астролябія, 
224 с.(п)
Розмови про Україну. Ярослав Грицак – Іза Хруслінська. – К.: Дух 
і Літера, 360 с.(п)
Ростислав СЕМКІВ. Як читати класиків. – К.: Pabulum, 288 с.(і) 

■

НОМІНАНТ

Пам’ятаймо:
поруч ті, що потребують допомоги

■
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Ліга Європи
 По-різному склалися матчі третього кола відбору 
ЛЄ для українських команд. Якщо «Зоря» після домаш-
ньої нічиєї з «Брагою» ще має шанси на вихід у наступ-
ний раунд, то «Маріуполь», схоже, після другого поє-
динку з «Бордо» попрощається з єврокубками.
 Азовці відкрили рахунок уже на сьомій хвилині, але 
дозволили французам вийти вперед до кінця тайму. Ви-
рішальною, за словами тренера «синіх» Олександра Ба-
бича, стала помилка воротаря Рустама Худжамова.
 Луганчани ж після пропущеного м’яча від Орти зумі-
ли відігратись через три хвилини зусиллями Караває-
ва.
 Матчі-відповіді пройдуть у четвер, 16 серп-
ня. 3-й кваліфікаційний раунд. Перші матчі. Найці-
кавіші результати. «Пюнік» (Вірменія) — «Маккабі» 
(Т-А, Ізраїль) — 0:0 (Трусевич («П») — 90 хв.), «Хапо-
ель» (Х, Ізраїль) — «Аталанта» (Італія) — 1:4, «РБ 
Лейпциг» (Німеччина) — «Універсітатя» (Румунія) 
— 4:1, «Маріуполь» (Україна) — «Бордо» (Франція) 
— 1:3 (Мішньов, 7 — Лаборде, 33, 37; Тчуамені, 49; 
«М»: Худжамов, Биков, Дава (Вакула, 66), Яворський, 
Полегенько, Мішньов, Чурко (Борячук, 46), Тищенко 
(Горбунов, 81), Демірі, Пихальонок, Фомін), «Дина-
мо» (М, Білорусь) — «Зеніт» (Росія) — 4:0, «Ягел-
лонія» (Польща) — «Гент» (Бельгія) — 0:1 (Ярем-
чук («Г») — із 65 хв., Пластун («Г») — 90 хв.), «Бе-
шикташ» (Туреччина) — «ЛАСК» (Австрія) — 1:0, 
«Генк» (Бельгія) — «Лех» (Польща) — 2:0 (Малінов-
ський («Г») — 90 хв., гол; Костевич («Л») — 90 хв.), 
«Севілья» (Іспанія) — «Жальгіріс» (Литва) — 1:0, 

«Зоря» (Україна) — «Брага» (Португалія) — 1:1 (Ка-
раваєв, 72 — Орта, 69; «З»: Луїс Феліпе, Сваток, Вер-
нидуб, Лєдньов (Кочергін, 71), Тимчик, Харатін, Хомче-
новський, Михайличенко, Сілас (Гордієнко, 66), Кара-
ваєв, Рафаель Ратан (Кабаєв, 73)).

Англія
 Перший тур АПЛ став дебютним для українського 
нападника Андрія Ярмоленка, який, нагадаємо, після 
сезону у дортмундській «Боруссії» перейшов до «Вест 
Хема». Але дебют вийшов не надто вдалим — лондон-
ці розгромно програли фіналісту останньої ЛЧ «Лівер-
пулю».
 Екс-капітан «Динамо» вийшов на поле у другому 
таймі, але врятувати «молотів» не зміг.
 Після відмови від трансферу у «Вулверхемптон» 
поки не потрапляє до заявки «Ман. Сіті» півзахисник 
Олександр Зінченко. Без нього «сині» обіграли «Челсі» 
у Суперкубку та легко здолали «Арсенал» у чемпіонаті.
 Прем’єр-ліга. 1-й тур. «Манчестер Юнайтед» 
— «Лестер» — 2:1 (Погба, 3 (пен.); Шоу, 83 — Варді, 
90+2), «Ньюкасл» — «Тоттенхем» — 1:2, «Борнмут» 
— «Кардіфф» — 2:0, «Фулхем» — «Крістал Пелас» 
— 0:2, «Хаддерсфілд» — «Челсі» — 0:3, «Уотфорд» 
— «Брайтон» — 2:0, «Вулверхемптон» — «Евертон» 
— 2:2, «Ліверпуль» — «Вест Хем» — 4:0 (Салах, 19; 
Мане, 45, 53; Старррідж, 88; Ярмоленко («ВХ») — із 67 
хв.), «Саутгемптон» — «Бернлі» — 0:0, «Арсенал» — 
«Манчестер Сіті» — 0:2 (Стерлінг, 14; Б. Сілва, 64).

Іспанія
 На чолі з новим капітаном (після того, як в Японію 
поїхав Андрес Іньєста, капітанську пов’язку отримав Ліо-

нель Мессі) каталонська «Барселона» здобула перший 
трофей у сезоні. 
 Уперше за всі часи Суперкубок розігрували в одно-
му матчі, а не у двох. Перемогу «Барсі»  приніс ефект-
ний удар француза Усмана Дембеле.
 Для «синьо-гранатових» це тринадцятий Суперку-
бок в історії.
 Суперкубок. «Барселона» — «Севілья» — 2:1 
(Піке, 42; У. Дембеле, 78 — Сарабія, 9).

Німеччина
 У травні «Айнтрахт» під керівництвом Ніко Ковача 
сенсаційно обіграв «Баварію» у фіналі Кубка. Після того 
матчу хорватський фахівець перейшов до мюнхенців, і у 
першому матчі нового сезону не залишив колишній ко-
манді жодного шансу.
 Головним героєм поєдинку став польський форвард 
Роберт Левандовський, який відзначився «хет-триком». 
Для «Баварії» це восьмий Суперкубок в історії (рекорд 
Німеччини) і третій поспіль.
 Суперкубок. «Айнтрахт» — «Баварія» — 0:5 (Ле-
вандовський, 21, 26, 54; Коман, 63; Тьяго Алькантара, 
85).

Франція
 Французькі гранди — «ПСЖ», «Монако», «Ліон» і 
«Марсель» — стартували у новому чемпіонаті з упевне-
них перемог. Головною ж подією туру став дебют у Лізі 
1 голкіпера Джанлуїджі Буффона, який, нагадаємо, піс-
ля 17 років у «Ювентусі» перебрався до Парижа.
 Ліга 1. 1-й тур. «Марсель» — «Тулуза» — 4:0 
(Пайє, 45 (пен.), 62; Жермен, 90; Товен, 90+2), «Нант» 
— «Монако» — 1:3 (Сала, 90+2 — Роні Лопеш, 69; Йо-

ветіч, 80; Фалькао, 83), «Анже» — «Нім» — 3:4, «Лілль» 
— «Ренн» — 3:1, «Монпельє» — «Діжон» — 1:2, «Ніц-
ца» — «Реймс» — 0:1, «Сент-Етьєн» — «Генгам» — 
2:1, «Ліон» — «Ам’єн» — 2:0, «Бордо» — «Страсбур» 
— 0:2, «ПСЖ» — «Кан» — 3:0 (Неймар, 10; Рабйо, 35; 
Веа, 89).

Туреччина
 Наприкінці минулого сезону голи Євгена Селезньо-
ва «Галатасараю» допомогли його «Акхісару» сенса-
ційно виграти Кубок, тепер же екс-нападник «Дніпра» 
став героєм і Суперкубка (спочатку він відкрив рахунок, 
а потім реалізував вирішальний пенальті у післяматчевій 
серії). 
 Забив Селезньов і у стартовому турі Суперліги «Бе-
шикташу», але зелені програли.
 Суперкубок. «Акхісар Беледієспор» — «Галата-
сарай» — 1:1 (по пен. 5:4; Селезньов («А») — 120 хв., 
гол).
 Суперліга. 1-й тур. «Акхісар Беледієспор» — 
«Бешикташ» — 1:2 (Селезньов («А») — 90 хв., гол).

Бельгія 
 Високу результативність демонструють і українські 
легіонери в Бельгії. Нападник «Гента» Роман Яремчук у 
чотирьох стартових матчах сезону відзначився двічі, а 
хавбек «Генка» Руслан Маліновський забив п’ять голів 
у п’яти поєдинках (три — у чемпіонаті, два — у кваліфі-
кації ЛЄ).
 Про Ліга. 3-й тур. «Гент» — «Ваасланд-Беве-
рен» — 4:1 (Пластун («Г») — 90 хв., Яремчук («Г») — 
90 хв., гол), «Остенде» — «Генк» — 0:2 (Маліновський 
(«Г») — із 54 хв., гол). ■

Григорій ХАТА

 Той факт, що дебютант 
прем’єр-ліги «Арсенал-Київ» 
програв на старті чемпіона-
ту четвертий матч поспіль, 
здається, мало кого здиву-
вав. Попри перебування біля 
керма «канонірів» людини з 
відомим у світовому футболі 
прі звищем, успішним дебют 
нового учасника ЧУ, котрий 
на переправі між першою та 
вищою лігами серйозно оно-
вив склад, від того не став. 
Здається, іще кілька подібних 
невдач — і Фабріціо Раванел-
лі буде шукати інший клуб, 
аби продовжити накопичен-
ня власного тренерського до-
свіду. Поки ж колектив ма-
лодосвідченого італійського 
спеціаліста міцно укорінив-
ся на останній сходинці тур-
нірної таблиці, залишившись 
єдиним клубом ПЛ-2018/2019 
без набраних очок.
 Проте перебування «Олек-
сандрії» нагорі проміжного 
протоколу виглядає доволі 
несподівано. Чотири перемо-
ги у чотирьох стартових мат-
чах — подібним здобутком 
зазвичай могли похвалитися 
лише представники авангар-
дної групи вітчизняного еліт-
ного дивізіону. Однак у сьо-
годнішніх реаліях українсь-
кого футболу вийшло так, що 
вчорашні середняки потроху 
перебирають на себе ролі тих 
клубів iз флагманської групи, 
котрі через фінансові пробле-
ми нині перебувають поза ме-
жами прем’єр-ліги. 
 З огляду ж на те, що свій 
поєдинок четвертого туру 
проти «Маріуполя» «Дина-
мо» зіграє лише 26 вересня, 
«Олександрія», мінімаль-
но перегравши «канонірів», 
змогла одноосібно захопити 
лідерство в чемпіонаті. Го-
ловний тренер олександрій-
ців Володимир Шаран зізнав-

ся, що для нього подібна роз-
становка сил на вершині тур-
нірної таблиці — сюрприз. 
А своєрідним тестом на міц-
ність для підопічних Шарана 
має стати поєдинок наступно-
го туру — проти «Динамо».
 А свій гостьовий поєди-
нок четвертого туру провес-
ти разом з іншими динамів-
ці не змогли. Вийшло так, що 
«біло-сині», як і їхній опо-

нент — «Маріуполь», опини-
лися в єврокубковому цейт-
ноті. Минулого четверга при-
азовці грали свій поєдинок 
Ліги Європи з «Бордо», а сьо-
годні (у вівторок) «Динамо» 
проведе матч-відповідь тре-
тього кваліфайн-раунду Ліги 
чемпіонів проти «Славії». 
Як свідчить регламент, між 
офіційними поєдинками у ко-
манди неодмінно має бути пе-

рерва в дві доби. Відтак у су-
боту грати календарний матч 
ЧУ не могли маріупольці, не-
діля не влаштовувала вже 
динамівську сторону. Зреш-
тою, проти того, аби перенес-
ти гру на 26 вересня ні в Ди-
намо», ні в «Маріуполі» ніх-
то не заперечував. Цікаво, що 
рік тому серпневе протистоян-
ня столичного та приазовсь-
кого клубів також не відбуло-

ся, ставши підставою для заро-
дження так званої «маріу-
польської справи», котра, в 
підсумку, завершилася тех-
нічною поразкою для дина-
мівців.
 Таким чином уся увага в 
четвертому турі була прику-
та до дуелі золотого та брон-
зового медалістів минулого 
розіграшу — «Шахтаря» та 
«Ворскли».
 Після невдачі в «українсь-
кому класико» від «гірників» 
чекали реабілітації, але піс-
ля першого тайму вони про-
гравали команді Василя Сач-
ка — 0:1. Однак надалі, як 
відзначив очільник полтав-
чан, його підопічнi втратили 
сили, що вилилося у розгром-
ну поразку донецькому клу-
бу — 1:4. «Хороша перемога, 
хоча в першому таймі не було 
достатньої інтенсивності дій, 
які повинні бути в кожній на-
шій грі», — підбив підсумок 
головний тренер «Шахтаря» 
Паулу Фонсека. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Сюрприз від «середняків»
Скориставшись обставинами, «Олександрія» захопила одноосібне лідерство в чемпіонаті країни

■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. 4-й тур. 
«Олімпік» — «Львів» — 1:1 (Па-
сич, 86 — Адамюк, 68; вилучен-
ня: Приймак, 39 («Л»)), «Шахтар» 
— «Ворскла» — 4:1 (Марлос, 50; 
Степаненко, 59; Хочолава, 62; Мо-
раес, 74 — Шарпар, 25), «Карпа-
ти» — «Зоря» — 0:1 (Харатін, 77), 
«Олександрія» — «Арсенал» — 
1:0 (Цуріков, 58), «Чорноморець» 
— «Десна» — 1:0 (Смирнов, 72). 
Матч «Маріуполь» — «Динамо» 
— відбудеться 26 вересня.
 Турнірне становище: «Олек-
сандрія» — 12, «Шахтар» — 9, 
«Динамо» — 9 (3 матчі), «Чорно-
морець», «Зоря» — 7, Олімпік» — 
5, «Львів», «Карпати» — 4 «Де-
сна», «Ворскла» — 3, «Маріуполь» 
— 3 (3), «Арсенал-Київ» — 0.
 Бомбардир: Мораес («Шах-
тар») — 3.

■

Футболісти «Олександрії» на старті ЧУ-2018/2019 ще не втратили жодного очка.
Фото з сайта fco.com.ua.
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Олена ЗАПОЛЬСЬКА

 «Сім проти одного». Так виг-
лядає пропорція між здобутими 
українськими легкоатлетами ме-
далями на цьогорічному та попе-
редньому чемпіонатах Європи. 
Два роки тому, в Амстердамі, го-
туючись до Олімпіади в Ріо-2016, 
лише одному представнику «си-
ньо-жовтих» — Наталії Прищепі, 
котра виграла «золото» в бігу на 
800 м, — вдалося піднятися на 
п’єдестал пошани.
 У Берліні, де минулих вихід-
них завершився ЧЄ-2018, коло 
медалістів з України виглядало 
значно ширшим. Загалом, разом 
iз другим поспіль континенталь-
ним «золотом» Прищепи, котра 
майстерно захистила чемпіонсь-
кий титул, на «Олімпіаштадіоні» 
українська легкоатлетична збір-
на отримала дві золоті, три срібні 
та дві бронзові нагороди.
 «Я дуже щаслива, що перемог-
ла, що вдалося зберегти цей золо-
тий номер, — сказала Наталія 
Прищепа після фінішу. — Було 
важко. На доріжку виходила з ти-
тулом чемпіонки і відчувала пев-
ну відповідальність. Це важко мо-
рально. До початку старту фіналу 
мені вдалося заспокоїтись і обду-
мати біг. По тактиці була гото-
ва до різного перебігу подій. Ду-
же рада, що на п’єдесталі буде дві 
представниці України. Це дуже 
класно». Тримаючись усередині 
групи до останніх 200 метрів, На-
таля показала, хто має найшвид-
ший фініш. При цьому стрімкий 
фінішний спурт Прищепи «ви-
тягнув» за собою на п’єдестал її 
колегу по команді — Ольгу Ля-
хову. «Я дуже вдячна Наталі, 
що вона допомогла мені виборо-
ти бронзову медаль. Бачу резуль-
тат роботи мого тренера Томаша 
Левандовського, а також відчула 
результати роботи з психологом, 
яку ми розпочали за два тижні до 
головного старту сезону».
 Цікава річ, свої медалі в Бер-

ліні вітчизняні легкоатлети здо-
бували, більшою мірою, дуплета-
ми. Дві — в ходьбі на 50 км, дві 
— на 800-метрівці, дві — в стриб-
ках у довжину, де пару Сергію 
Нікіфорову тільки на жіночому 
п’єдесталі склала Марина Бех — 
6,73 м. Усього лише два сантимет-

ри вона програла чемпіонці Євро-
пи — господарці змагань Малай-
ці Міхамбо. «До боротьби за ме-
далі підштовхували попередні 
поразки», — пояснила Бех. Ну а 
сьому нагороду українській лег-
коатлетичній збірній на ЧЄ-2018 
— срібної проби — принесла Анна 

Рижикова, котра стала другою у 
фіналі бігу на 400 м з бар’єрами.
 При цьому не обійшлося на 
континентальному форумі й без 
розчарувань у таборі українсь-
кої збірної. Серйозного результа-
ту на «Олімпіаштадіоні» очікува-
ли від віце-чемпіонки світу-2017 

у стрибках у висоту Юлії Левчен-
ко. Але ні вона, ні дві її партнерки 
по команді — Катерина Табаш-
ник та Оксана Окунєва — не змог-
ли потрапити «у призи». Кращий 
результат у секторі показала Та-
башник, але взятого рубежу на 
висоті 1,94 м вистачило, в підсум-
ку, лише для п’ятого місця. При 
цьому Левченко, котра в Берліні 
проводила свій перший дорос-
лий ЧЄ, не впоралася з нервами, 
й стрибнула лише на 1,91 м, хоча 
рік тому, на «мундіалі» в Лондоні 
взяла 2,01.
 Так само не змогли впоратися з 
емоціями й наші спринтерки. Ма-
ючи змогу поборотися за медалі, 
дівчата помилилися вже під час 
першої передачі естафетної палич-
ки. І хоча вони до кінця пробігли 
естафету, навпроти свого підсум-
кового результату вони побачили 
слово «дискваліфікація».
 А от для жителів та гостей 
Берліна, котрі відвідували ЧЄ, 
організатори турніру неподалік 
місця, де щодня відбувалися це-
ремонії нагородження медалістів 
легкоатлетичного єврофоруму, 
запропонували «легку атлетику 
без обмежень».
 Кожен охочий міг стрибнути 
в довжину, пробігти по спеціаль-
ній доріжці, на якій були встанов-
лені пристрої для фіксації часу, та 
спробувати влучно кинути м’яч, 
щоб той потрапив у лунку. А щоб 
метати спис, який був надягну-
тий на мотузку, треба було стати 
на підставку та запустити його. 
Долітаючи до кінця, спис ударяв-
ся об стіну, всередині котрої мiс-
тяться датчики, котрі вимірю-
ють силу польоту списа. Усі ре-
зультати відмічалися на картці, 
яку потім можна було обміняти 
на пам’ятні подарунки від спон-
сорів заходу. 
 Кращим же подарунком для 
збірної України з легкої атлети-
ки стало місце (восьме) в когорті 
десяти кращих національних ко-
манд ЧЄ-2018. ■
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«Дуже щаслива, що перемогла, 
що вдалося зберегти золотий номер».

Наталія Прищепа
українська легкоатлетка, дворазова чемпіонка Європи в бігу на 800 м

УКРАЇНА МОЛОДА

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Пара до пари
Легкоатлетичний чемпіонат Європи українська збірна завершила 
в когорті десяти кращих національних команд турніру

■

Фінішний спурт Наталії Прищепи на «Олімпіаштадіоні», котрий дозволив їй захистити титул чемпіонки Європи 
на дистанції 800 м.
Фото з сайта sportonline.ua.
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 Григорій ХАТА

 Як не намагалася збірна Ве-
ликої Британії, виступаючи спів-
господарем I чемпіонату Євро-
пи з літніх видів спорту, наздо-
гнати в медальному заліку збірну 
Росії, головний трофей дебютно-
го розіграшу Об’єднаного єврофо-
руму в підсумку отримали таки 
росіяни. Загалом, першими за 
кількістю здобутих нагород ста-
ли британці, в активі котрих —  
74 нагороди чемпіонату Європи 
з літніх видів спорту. Проте мен-
ша кількість «золота» (26 проти 
31 — у російських спортсменів) 
не дозволила їм завершити зма-
гання на чільній позиції в медаль-
ному заліку. При цьому варто за-
уважити, що кілька золотих наго-
род «триколірним» принесли ко-
лишні наші співвітчизники. Так, 
гімнаст Микола Куксенков ра-
зом iз партнерами виграв коман-
дне «золото» на чоловічому ЧЄ зі 
спортивної гімнастики, а стрибун 
у воду Олександр Бондар переміг 
на 10-метровій платформі.

 Доробок збірної України на ЧЄ 
з літніх видів спорту, котрий, на-
гадаємо, приймали Глазго, Един-
бург та Берлін, скромним також 
не назвеш. Загалом, на гімнас-
тичних, бігових, веслувальних, 
велотрекових доріжках, а також 
у басейнах та на трамплінах ук-
раїнські спортсмени вибороли 26 
нагород — вісім золотих, 13 сріб-
них та п’ять бронзових. Майже 
впродовж усього «об’єднаного» 
турніру «синьо-жовті» тримали-
ся на сьомому місці в медальному 
заліку, проте на фініші змагань 
українську збірну в підсумково-
му протоколі потіснили поляки, 
котрі напрочуд вдало провели 
ЧЄ з легкої атлетики, вигравши 
в Берліні одразу сім (із дев’яти — 
загалом) золотих нагород.
 Внесок українських легкоат-
летів до «об’єднаної» синьо-жов-
тої скарбнички також обрахо-
вується сімома відзнаками різ-
ного гатунку. Стільки ж само 
туди поклали медалей і наші син-
хроністки на чолі з Єлизаветою 
Яхно. Водночас найуспішним 

мультимедалістом в складі ук-
раїнської збірної на ЧЄ з літніх 
видів спорту став плавець Михай-
ло Романчук, який тріумфував на 
400 та 800 м вільним стилем, а та-
кож став другим на 1500 м. 
 При цьому смак чемпіонських 
нагород, окрім плавців Романчу-
ка та Говорова, відчули легкоат-
лети Мар’ян Закальницький i 
Наталя Прищепа, велогонщик-
трековик Роман Гладиш, «змі-
шаний» дует стрибунів у воду — 
Колодій/Лискун та команда ук-
раїнських синхроністок, котрі 
взяли «золото» в комбінації. На-
томість узагалі без медалей Ук-
раїна завершила Об’єднаний чем-

піонат Європи в таких дисциплі-
нах, як тріатлон, гольф, маунтин-
байк та шосейний велоспорт.
 Водночас надихає кількість 
виграного українськими спорт-
сменами на ЧЄ з літніх видів спор-
ту «срібла», адже потенційно його 
володарі можуть трансформува-
тися в європейських чемпіонів. 
Приміром, український гімнаст 
Ігор Радивілов уже давно ходить у 
числі заслужених майстрів опор-
ного стрибка і, думається, буде не 
проти через два роки на Олімпіаді 
в Токіо повторити свій медаль-
ний (бронзовий) успіх лондонсь-
ких Ігор-2012. За відсутності на 
цьогорічному ЧЄ зі спортивної 
гімнастики травмованого лідера 

«синьо-жовтих» Олега Верняєва 
Радивілов узяв на себе роль пер-
шого номера, здобувши на турнірі 
в Глазго єдину для гімнастичної 
збірної України медаль. У бороть-
бі за «золото» в опорному стрибку 
Ігор поступився 0,034 бала росія-
нину Артуру Далалояну, ставши, 
в підсумку, віце-чемпіоном Євро-
пи. Окремої уваги заслуговує здо-
буток на ЧЄ-2018 українських 
гімнасток, де першу скрипку від-
недавна грає Діана Варинська. У 
Глазго, вперше з 2008 року, пред-
ставниці вітчизняної спортивної 
гімнастики пробилися до фіналу 
континентальних командних ба-
талій, завершивши їх  загалом на 
п’ятому місці. ■

ЛІТНІ ВИДИ

Із потенціалом чемпіонів
Фінальною точкою вдалого виступу збірної України 
на І Об’єднаному чемпіонаті Європи став каскад срібних стрибків 
гімнаста Ігоря Радивілова

■

Cтрибуни у воду — Олег Колодій та Софія Лискун — 
одні з тих українців, котрі відчули смак чемпіонських нагород 
на дебютному ЧЄ з літніх видів спорту.
Фото з сайта www.europeanchampionships.com.
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СКАРБНИЧКА

Медальний залік ЧЄ 
з літніх видів спорту:
  З С Б З
1. Росія 31 19 16 66
2. В. Британія 26 26 22 74
3. Італія 15 17 28 60...
7. Польща 9 6 6 21
8. Україна 8 13 5 26...

■
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Виростити — і вижити... 
Завдяки спеці у Європі українські аграрії отримають шанс рекордно заробити, а більшість пересічних 
громадян будуть змушені купувати суттєво дорожчу їжу
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 — Ось бачиш, який ти! Собі 
взяв великий шматок м’яса, а мені 
залишив маленький.
 — А як би ти зробила?
 — Я, звичайно, взяла б собі ма-
ленький.
 — І чого ж ти тоді кричиш, я тобі 
такий і дав.

* * *
 Подружка купила собі айфон. У 
телефонній книзі на контакт «тато» 
вона встановила фото начальни-
ка поліції міста у формі, на контакт 
«дядько» — фото прокурора райо-
ну, на «брата» — ОМОнiвця. У неї 
вже тричi викрадали цей телефон, 
але тричi підкидали назад.

* * *
 У ресторані офіціант несе на ви-

делці котлету, притримуючи її паль-
цем.
 Клієнт:
 — Ви що собі дозволяєте, мою 
котлету тримаєте своїми руками?
 Офіціант:
 — Ви що ж не хочете, щоб вона 
втретє на підлогу впала?

* * *
 — А давайте чай пити! — ска-
зали господарі.
 — Нi, давайте пити, що пили! — 
заволали гості.

* * *
 — Уявляєш, у гідрометцентрі 
поставили новий комп’ютер.
 — Ну то й що?
 — Тепер вони зможуть дізнава-
тися погоду через iнтернет.

По горизонталі:
 1. Корінний житель місцевості, 
де в 1908 році упав метеорит. 4. Таєм-
ний наказ султана про військові по-
ходи на певну країну. 7. Протока, яка 
відокремлює Європу від Африки. 9. 
Ім’я відомого американського музи-
канта, керівника джазового оркест-
ру, що носить його ім’я. 10. Тонкі гіл-
ки верби, з яких плетуть кошики. 11. 
Велика посудина для приготування 
їжі над багаттям. 13. Пальто для вій-
ськових. 14. Літературний прийом, 
надмірне применшення. 15. Амери-
канський штат. 17. Польський скаут. 
19. Система семизарядного револь-
вера, який використовували більшо-
вики під час розстрілів. 20. Генетич-
на копія організму. 22. Карл XII за на-
ціональністю. 23. Латиноамерикансь-
ка країна. 24. Суворе попередження 
про порушення трудової дисципліни. 
25. Бідна людина без майна.
По вертикалі:
 1. Прізвисько, яке давали козаки 
людям, у яких була «заяча губа». 2. 
Російський письменник, автор повісті 
«Пурпурові вітрила». 3. Позивний Ві-
талія Олешка, вбитого нещодавно у 
Бердянську. 4. Місцеве відділення 
великої установи, закладу, підпри-
ємства, організації, що має деяку са-
мостійність. 5. Старовинна іспанська 
срібна монета. 6. Американська пус-

теля, де розташований ядерний полі-
гон. 7. Український співак, компози-
тор і аранжувальник, один з учасників 
легендарного дуету «Світязь». 8. Ук-
раїнська актриса, яка нещодавно від-
святкувала 81-й рік, але продовжує 
їздити в АТО і виступати. 11. Морська 
видра. 12. Річка в Литві, Білорусі і 
Росії. 15. Історичне місто Узбекіста-
ну. 16. Африканська місцевість, де 
живуть леви та антилопи. 17. Біблійна 
країна на захід від Йордану. 18. «..., 
... — від батька й до сина, від матері 
доні добро передам» (пісня). 21. За-
глибина у стіні. 22. Допоміжна суди-
на, якою пускають кров до серця в об-
хід головної артерії, якщо вона хвора 
чи забита.■

Кросворд №85
від 8 серпня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +13…+18

 +22…+27

Північ +16…+21

 +29…+34

Центр +16…+21

 +30…+35

Схід +14…+19

 +31…+36

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +17…+22

 +32…+37

Дара ГАВАРРА

 Кожному хочеться, щоб його відпустка запам’яталася надовго, 
принаймні до наступних вакацій. Але такого екстриму ні Дженніфер 
Гарнер, ні її донька точно не хотіли. Нещодавно екс-дружина зірко-
вого Бена Аффлека разом із дітьми вирушила у відпустку до Швеції, 
і вже на відпочинку вирішила зі старшою донькою, 12-річною Вайо-
лет, покататися на каяках. Здавалося б, ну що тут складного — пли-
веш собі та й пливеш, але сталося непередбачуване: актриса і її донь-
ка збилися з курсу і запливли на судохідну смугу. Взагалі справа на-
бувала серйозного повороту, бо у води Стокгольма заходить чима-
ло великих суден. Але, як часто буває у голлівудських стрічках, усе 
закінчилося хепі-ендом. На допомогу невдахам поспішив чемпіон із 
каякінгу, а за сумісництвом — член рятувальної команди, молодий 
атлет Маттіас. «Дженніфер Гарнер мало не загинула у водах Стокголь-
ма зі своєю донькою. Маттіас вирушив на їх пошуки. На щастя, вони за-
пливли недалеко і їх удалося врятувати. Оце так пригоди!» — написали 
на офіційній сторінці фірми з оренди каяків в інтернеті. Ну що ж, це чу-
дова реклама для фірми.
 Нагадаємо, Бен Аффлек та Дженніфер Гарнер після 12 років 
шлюбу розлучилися в 2017-му, хоча розійшлися ще в 2015-му. 
Їхнє подружжя вважали міцним і щасливим, але... як завжди, 
знайшлася розлучниця. Ходили чутки, що актора «попалили» 
на зраді ще в 2013-му, коли він почав таємно зустрічатися з 
Ліндсі Шукус, продюсером шоу Saturday Night Live. Проте 
він уперто заперечував цей факт. Відтоді Дженніфер сама 
виховує трьох спільних з Аффлеком дітей і відмовляєть-
ся від будь-яких залицянь і побачень — либонь, занадто 
важких душевних травм завдав їй Бен. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Це літо перевершує рекорди з аномалій: 
то сніг на курортах випаде, то ліси горять від 
самозаймання, то зливи затоплять міста і цілі 
регіони, то від спеки люди знемагають. Та й 
минулого року було не легше, скажете ви. Але 
ж то було минулоріч!..
 Величезна спека охопила більшу частину 
континентальної Європи та призвела до посу-
хи в багатьох країнах. Дійшло до того, що фер-
мерам довелося пустити під ніж худобу, бо не 
було чим годувати.  Здавалося б, навіть такі 
помірні в плані літніх температур регіони, як 
Скандинавія, і ті скаржаться на небувало ви-
соку температуру повітря, що дошкуляє усім. 
Дійшло до того, що влада на півдні Швеції 
дозволила коровам заходити на нудистські 

пляжі! Ну якось же мають тваринки рятувати-
ся від небувалої спеки.
 У свою чергу, нудисти поскаржилися на 
чиновників провінції Смоланд, адже присут-
ність худоби на пляжах може створювати за-
грозу їхньому здоров’ю, та й узагалі, це «не-
гігієнічно» та «неестетично». Але їхню думку 
не розділяє місцева влада, бо туристи-нудис-
ти приїхали та й поїхали собі, а їсти хочеться 

завжди.
 У суперечку втрутився департамент... 
культури та дозвілля міста Векше та, про-
аналізувавши ситуацію, вирішив, що корови 
«мають таке саме право бути на пляжі, як і 
люди». Тож тепер Лисухи і Зірки, також ню, 
можуть приймати сонячні та прохолодні со-
лоні ванни разом із нудистами. Що то країни 
повної демократії!.. ■

ХЕПІ-ЕНД

Хвилі праворуч, 
хвилі ліворуч
Голлівудська зірка «заблукала» 
у синьому морі

■

У СВІТІ ТВАРИН

Щоб нудисти не нудилися...
Коровам дозволили відвідувати пляж

■

15 серпня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, короткочасний невеликий дощ, гроза. 
Вiтер пiвденно-захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi +19...+21, 
удень +32...+34. 

Миргород: без опадiв. Уночi +18...+20, удень +32...+34.
Вiнниця: короткочасний невеликий дощ, можлива гроза. Уночi 
+16...+18, удень +30...+32.
Одеса: без опадiв. Уночi +20...+22, удень +30...+32.

13 серпня температура води на узбережжi Чорного та 
Азовського морiв становила 23-25 градусiв, у Днiпрi бiля 
Києва — 24.

Курорти Карпат: помiрний короткочасний дощ, гроза. Трус-
кавець: уночi +13...+15, удень +22...+24. Моршин: уночi 
+15...+17, удень +24...+26.

Дженніфер Гарнер.❙
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