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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,63 грн 

1 € = 29,90 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

По 
праву 
хама

Володимир 
Зеленський 

не просто 
принизив 

Україну. 
Він зробив це, 

розважаючи 
путінців

стор. 4 »

Агресорам — по заслугах «Я служив Батьківщині, 
вони служать мамоні» 

12-річне переслідування колишнього 

голови Петриківської райдержадміністрації 

Петра Лісного завершилося гучним 

виправдальним вироком
стор. 5 »

Нерухомість не 
випаровується,

або Неймовірні 

пригоди 

канадців 

в Україні
стор. 8 »

Для притягнення Путіна, 

Медведєва і військового 

керівництва РФ до 

міжнародної кримінальної 

відповідальності 

є всі підстави
стор. 6—7 »
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«Допоки у Росії буде тиранічний режим — доти голоси будуть 
накручуватися на користь державної партії».

Геннадiй Афанасьєв
колишній політичний в’язень, кримчанин

УКРАЇНА МОЛОДА

«КРИМНАШ»

Без вибору
Кремль змушує кримчан 
голосувати, погрожуючи 
звільненнями 
Олена КАПНІК

 В анексованому Криму всупереч міжнарод-
ному праву та застереженням міжнародних ор-
ганізацій 18 вересня вперше відбудуться вибо-
ри до Державної думи Росії. Серед кандидатів-
самовисуванців — представники «Єдиної Росії» 
Костянтин Бахарєв, Світлана Савченко та Анд-
рій Козенко, а за партійними списками балоту-
ються нинішній голова півострова Сергій Аксьо-
нов, його заступники Михайло Шеремет і Руслан 
Бальбек та прокурор Криму Наталія Поклонсь-
ка. 
 Днями глава Меджлісу кримськотатар-
сь кого народу Рефат Чубаров закликав 
осіб 18 років і старших бойкотувати незаконні 
вибори, адже таким чином доросле населен-
ня намагаються «залучити в співучасники но-
вого злочину». «Бойкот виборів — мирна нена-
сильницька форма опору російським окупан-
там. Бойкот виборів — це наша підтримка полі-
тичним в’язням та їхнім родинам. 18 вересня 
— жодної чесної людини на виборчих дільни-
цях Криму. Продемонструємо 18 вересня росій-
ським окупантам справжню єдність кримсько-
татарського народу і всіх патріотів Криму, пе-
ред тим, як вони, окупанти, будуть спішно за-
лишати нашу землю», — закликає Чубаров. 
 Підтримує главу Меджлісу й кримчанин та ко-
лишній політичний в’язень Геннадій Афанасьєв. 
Коментуючи «УМ» майбутні вибори, Геннадій 
переконаний, що Кремль робитиме все можли-
ве, щоб вибори відбулися, адже «допоки у Росії 
буде тиранічний режим — доти голоси будуть на-
кручуватися на користь державної партії». Утім 
колишній бранець побоюється, що через можливі 
утиски та переслідування з боку Кремля  люди на 
вибори підуть. 
 Тим часом представники окупаційної влади 
Криму змушують людей іти на вибори до Держду-
ми під загрозою звільнення з роботи і зниження 
заробітної плати. За словами голови Кримської 
правозахисної групи Ольги Скрипник, вони мали 
вже кілька звернень iз приводу того, що де-фак-
то «кримська влада» використовує так званий ад-
мінресурс, щоб змусити людей піти на ці вибори. 
Правозахисниця переконана, що Росія навряд чи 
прислухається до думки про неможливість про-
ведення виборів на окупованих територіях, адже 
«вкотре намагається легалізувати свою присут-
ність у Криму».
 Мало відбутися голосування і на території ма-
терикової України на чотирьох дільницях у дип-
ломатичних представництвах Росії в Києві, Хар-
кові, Одесі та Львові. Однак через наміри РФ про-
вести голосування в анексованому Криму Украї-
на заборонила в принципі проводити вибори  на 
своїй території. Згідно з Конституцією України, 
Крим є невід’ємною частиною України, і тому 
проведення там російських виборів є неприпусти-
мим, — заявляє офіційний Київ. У Росії з такою 
позицією не згодні, мовляв, Крим є «невід’ємною 
частиною Росії», а тому рішення про проведен-
ня виборів там є винятково прерогативою Моск-
ви. Попри непохитну позицію  Євросоюзу віднос-
но незаконної анексії Росією українського Криму 
та відмову ОБСЄ направити спостерігачів на те-
риторію півострова для моніторингу цих парла-
ментських виборів, у Кремлі жодних порушень 
щодо проведення голосування не бачать, а тому 
будь-що налаштовані провести вибори. ■

ПІДКУП

 Намагаються підвищити явку на вибори у Криму не тіль-
ки погрозами, а й заохоченнями. Під вибори у Держдуму сту-
дентам Кримського федерального університету імені Воло-
димира Вернадського вручили свідоцтва про іменні стипендії 
у сумі майже 8 тисяч рублів. Про «купівлю голосів» свідчить 
той факт, що свідоцтва студентам вручав спікер Володимир 
Константинов, який якраз зараз проводить виборчу кампанію 
як кандидат у депутати Держдуми РФ. Він закликав «підтри-
мати кримчан-кандидатів у депутати Держдуми РФ на май-
бутніх виборах 18 вересня».

■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Без перебільшення, стадіон «Аре-
на-Львів», побудований для футболь-
них баталій під «Євро-2012», що про-
ходило в Україні, став золотим для бю-
джету держави «завдяки» халатності 
(чи злому умислу) чиновників. І йдеть-
ся лише про проектну документацію, 
кошторис якої мав би становити лише 
10,6 млн. гривень — згідно з вимогами 
Державних будівельних норм України. 
Утім вартість проектно-вишукуваль-
них робіт напередодні будівництва чо-
мусь збільшилася аж більш ніж на... 27 
млн. гривень. Цю задачку з багатьма 
невідомими через чотири роки наре-
шті «розв’язали» завдяки проведеній 
інженерно-технічній експертизі. 
 У першу чергу прокуратура звину-
вачує начальника філії держпідприємс-
тва «Спеціалізована державна експер-
тна організація — Центральна служба 
Української державної будівельної ек-
спертизи» у Львівській області в тому, 
що він не перевірив проектну докумен-
тацію на відповідність чинному законо-
давству України й затвердив позитив-
ний комплексний висновок держекс-
пертизи. Згідно з чинним законодавс-
твом, за такі дії передбачено покарання 
у вигляді позбавлення волі на строк до 
п’яти років із позбавленням права обій-
мати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю на строк до трьох років 
та штраф від 250 до 750 неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян або 
без такого.
 Узагалі грішать математично-роз-
рахунковими незнаннями під час гран-
діозних будівництв чиновники бага-
тьох країн. Зокрема, проекти й будів-

ництва спортоб’єктів для 22-ї Зимової 
олімпіади, що пройшла в Сочі, кошту-
вали Росії 48 млрд. доларів, що явно не 
обійшлося без чиновницької корупції 
й розкрадання. Адже, для порівнян-
ня, аналогічні ігри минулих років з’їли 
з бю джетів інших країн набагато мен-
ші суми, зокрема: 7 млрд. дол. — Ван-
кувер-2010, Канада; 4,2 млрд. дол. — 
Турин-2006, Італія; 1,7 млрд. — Солт -
Лейк Сіті-2002, США.

 Тож, мабуть, добре, що зимова 
Олімпіада 2022 року пройде в Пекіні, 
а не в Україні (адже ми претендували 
на її проведення в Буковелі) й не дасть 
«заробити» українським корупціоне-
рам за наш із вами рахунок. Щоправда, 
свої зусилля на боротьбу за право про-
ведення Зимових олімпійських ігор у 
2026 р. Україна таки хоче вибороти. 
Може, до того в нашій країні вже на-
решті зникне корупція?!.. ■

Наталя ТУРАК

 У рамках святкування 
всеукраїнського фестива-
лю Європейських днів мо-
більності Асоціація вело-
сипедистів України закли-
кає співвітчизників із 16 до 
22 вересня змінити чотири-
колісний транспорт на дво-
колісний. «Ми запрошує-
мо людей у ці дні їхати на 
роботу та навчання, у спра-
вах чи просто на прогулян-
ку не на автомобілях, а на 
велосипедах», — йдеться 
у повідомленні прес-служ-
би асоціації. Акція «Дні 
без авто» пройде в рамках 

Європейського тижня мо-
більності під девізом «Ро-
зумна і стійка мобільність 
— інвестиція в Європу».
 За словами затятого ве-
лолюбителя Антона Дави-
ченка, навіть за декілька 
днів можна суттєво змінити 

екоситуацію. До того ж кру-
тити  педалі — це корисно 
для здоров’я. «Уся європей-
ська частина світу, та, мож-
на сказати,  й американсь-
ка, уже давно повноцінно 
їздять на велосипедах. Ба-
гато кафе, ресторанів, уні-

верситетів за кордоном ос-
нащені спеціальними міс-
цями для паркування ве-
лосипедів. Україна тільки 
переходить в еру екотран-
спорту», — говорить «УМ» 
Антон Давиченко. 
 Нагадаємо, мер Киє-
ва Віталій Кличко також 
полюбляє крутити педалі. 
Його досить часто можна 
побачити на дорогах сто-
лиці верхи на велосипеді. 
Із міського бюджету уже 
виділяли кошти на обла-
штування у місті спеціаль-
них велодоріжок. Проте 
наразі їх іще мало хто ба-
чить. ■

ІНІЦІАТИВА

Дні без авто
Українцям на декілька днів 
пропонують пересісти на велосипеди

■

Будiвля стоїть — оборудки розслiдують.❙

МАХІНАЦІЇ

Рекорди проекту
Стадіон «Арена-Львів» вкрав із бюджету понад 
27 мільйонів гривень

■

Іван БОЙКО

 Захисники України продов-
жують гинути навіть під час так 
званого «режиму тиші». За да-
ними штабу АТО, позаминулої 
доби загинуло троє українсь-
ких воїнів, ще один зник без-
вісти, п’ятнадцятеро отримали 
поранення. 
 Найважче було утримува-
ти позиції в районі Станиці Лу-
ганської. Саме тут у понеділок 
ввечері змогла прорватися во-
рожа ДРГ, яка одразу атакувала 
позиції ЗСУ. В результаті кри-
вавого п’ятнадцятихвилинного 
бою з диверсантами так званої 
«ЛНР» двоє захисників Украї-
ни героїчно загинули, один 
зник безвісти, ще п’ятеро — 
поранені. 
 Речник АТО Іван Арєф’єв 
не наводить деталей бою з ди-
версантами, але робить при-
пущення щодо збільшення ін-
тенсивності обстрілів: «Під 
Станицею зав’язався бій, ми 
відкрили вогонь у відповідь, 
противник відступив. Бойови-
ки почали застосовувати 122-й 
калібр, а це вже артилерія. На-
віщо вони це роблять? Можли-

во, таким чином вони роблять 
проходи в мінних загороджен-
нях між нашими та їхніми по-
зиціями для роботи ДРГ», — 
додав він.
 Радник Президента, во-
лонтер Юрій Бірюков у вів-
торок уранці уточнив, що, ок-
рім втрат поблизу Станиці Лу-
ганської, на інших ділянках 
фронту було поранено ще де-
сятеро наших бійців. 
 «Ще десятеро поранених 
по всьому фронту, всі варіанти 
— розтяжки, уламки. Гидкий 
ранок», — написав пан Бірю-
ков на своїй сторінці у «Фейс-
буцi». 
 Пізніше речник адмініст-
рації Президента з питань АТО 
Олександр Мотузяник додав, 
що внаслідок артилерійсько-

го обстрілу Чермалика загинув 
ще один український воїн. Тобто 
менш ніж за добу Україна втра-
тила вже третього свого захис-
ника. Саме в цьому населеному 
пункті окупанти застосували ар-
тилерію 122-го калібру.
 Донецька облдержад-
міністрація додає, що поране-
но ще й двох цивільних: у жи-
теля Волновахи потрапила во-
рожа куля, коли він порався у 
справах у селищі Гранітне, а 
житель Маріуполя підірвав-
ся на міні — осколками йому 
понівечило обличчя. 
 Водночас, за даними Голо-
вного управління розвідки Мін-
оборони, ворог також зазнав 
втрат за останню добу: заги-
нуло двоє та поранено четве-
ро бойовиків. ■

НА ФРОНТІ

Смерть любить «тишу»
Менш ніж за добу, під час так званого припинення вогню, 
Україна втратила на Донбасі трьох своїх героїв

■

ДО РЕЧІ 

 У ході бойових дій на Донбасі було ви-
крадено й незаконно вивезено в Росію до 
150 громадян України, повідомляє заступник 
міністра з питань тимчасово окупованих те-
риторій Георгій Тука.
 «Ми будемо збирати ці факти, а потім оп-
рилюднювати. За різними оцінками, від 50 
до 150 людей вивезено, але немає ніякої га-
рантії, яка саме кількість. Звичайно, це все 
проводилося незаконним шляхом, нелегаль-
но, таємно, тому потрібно досліджувати кож-
ну долю кожної людини», — сказав пан 
Тука.
 Він зазначив, що більшість iз викрадених 
українців на сьогодні мають статус зниклих 
безвісти. На даний час, згідно з офіційними 
даними, заручниками в ОРДЛО вважають 112 
українців, ще дев’ять осіб незаконно перебува-
ють на території Російської Федерації.

■
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Станція метро 
тріщить
Кияни на Оболоні оголосили 
безстрокову акцію проти 
будівництва
Наталя ТУРАК

 Кількасот місцевих мешканців зібралися біля станції метро «Ге-
роїв Дніпра», щоб обговорити майбутню долю торговельного цент-
ру, через будівництво якого станція метрополітену почала тріщати по 
швах. І це вже не перший протест за кілька днів. Мітингувальники 
перекрили вулицю та вимагають негайно припинити будівництво. На 
акцію закликають усіх небайдужих через соціальні мережі. Активіс-
ти вже вручили представникам забудовника ТРЦ на виході зі станції 
метро «Героїв Дніпра» попередження про безстроковість акції про-
тесту. Люди вимагають приїзду мера на місце події.
 Активісти переконані, що таку будівлю може не втримати сто-
личне підземелля. Новобудова загрожує не тільки обвалом, можуть 
постраждати люди. «Вже зараз заходити до станції страшно, — 
каже «УМ» киянка Олена Ващук. — Ми змушені їхати до «Мінсь-
кої», що також незручно, адже витрачається більше часу. До того 
ж, через те ж будівництво зачинено ще один вхід на «Героїв Дніп-
ра», що також затримує рух, особливо у годину пік». За словами 
жінки, через будівництво неможливо зранку вчасно потрапити на 
роботу, адже воно паралізувало ще й дві з трьох смуг дороги. Че-
рез це виникають проблеми з наземним транспортом. 
 У мерії цю ситуацію поки не коментують, проте народний де-
путат від Оболонського району Людмила Костенко запевнила, що 
в разі отримання достатньої кількості голосів під відповідною пе-
тицією питання вирішиться на користь громади.
 Нагадаємо, 8 вересня на станції «Героїв Дніпра», над якою бу-
дують ТРЦ Oasis Kyiv, було пошкоджено склепіння. Наразі руйну-
вання у метрополітені відремонтували. Директор КП «Київський 
метрополітен» Віктор Брагінський та директор ТОВ «Мегалайн Ін-
жиніринг» Володимир Градісов запевнили, що обвалу через будів-
ництво триповерхового торговельно-розважального центру над 
станцією «Героїв Дніпра» не станеться. Також, за словами Бра-
гінського, на будівництво є всі дозвільні документи. ■

АЛЬТЕРНАТИВА

Сонячна школа 
На Херсонщині відкрили 
першу в Україні школу, 
яку забезпечують енергією 
альтернативні джерела
Ірина КИРПА

 Енергозберігаючий навчальний заклад для дітей українським 
ентузіастам допомогли побудувати інвестори з Фінляндії. Двопо-
верхову будівлю у селищі Антонівка зводили майже два роки, але у 
нинішньому навчальному сезоні вона вже готова прийняти до своїх 
стін перших учнів. Завдяки підтримці волонтерів із фінської благо-
дійної організації, яка пропагує екобудівництво в усьому світі, спо-
чатку розробили сучасний проект навчального закладу та підібра-
ли персонал для установки дорогого устаткування. Всього ж у будів-
ництво унікального навчального закладу на Херсонщині інвестори 
з України та Фінляндії вклали близько 60 мільйонів гривень.
 «Потужні вітрогенератори забезпечать школу теплом в опалю-
вальний сезон та прохолодою у літню спеку, — розповів член прав-
ління Фінської благодійної організації Валдеко Мікхейм. — А ось 
сонячні батареї, встановлені на даху будівлі, дадуть достатню кіль-
кість електроенергії. Поки що це єдина школа в Україні, побудована 
з урахуванням найновіших енергозберігаючих технологій, які тіль-
ки є у світі».
 На зустрічі, що проходила в мерії Херсона, посол Фінляндії в 
Україні Юхані Тойвонен зазначив, що в його рідній країні «зелених» 
шкіл побудовано вже досить багато. Люди зрозуміли, що збірні бу-
динки (саме за таким принципом побудована екошкола на Херсон-
щині) вельми зручні та відрізняються довгим терміном експлуата-
ції, аж до 100 років. На думку міського голови міста Херсона Воло-
димира Миколаєнка, досвід волонтерів із Фінляндії допоможе ен-
тузіастам Херсонщини вже в недалекому майбутньому відкрити ще 
одну «зелену» школу, в селі Камишани. 
 Донині енергозберігаючі технології на Херсонщині змогли са-
мостійно освоїти лише у місті Гола Пристань, де вже більше двох 
років проводиться постійний енергомоніторинг всіх бюджетних за-
кладів за рахунок коштів місцевого бюджету. Гроші на цю перспек-
тивну справу виділила Херсонська обласна громадська організа-
ція «Регіональна рада підприємців» у партнерстві з Голопристансь-
кою міською радою. Тамтешній міський голова Олександр Бабіч 
підкреслив, що проект допоміг оптимізувати процеси споживання 
енергії та направити зекономлені гроші у раціональніше русло. ■

■

■

Арештували майно 
хабарника 
 Солом’янський районний суд 
Києва заарештував майно т. в. о. 
ректора Національного авіаційно-
го університету України Володими-
ра Харченка, якого 26 серпня затри-
мали на хабарі в розмірі близько 3 
млн. грн. (100 тис. євро), повідомили 
в прес-службі НАБУ. Арешт накладе-
но, зокрема, на квартиру, два будин-
ки, гараж і грошові кошти в держав-
ній та іноземній валютах (1 млн. 505 
тисяч 800 грн., 1 тис. 270 польських 

злотих, 3 тис. 990 російських рублів, 
2 тис. 329 китайських юанів, 10 ка-
надських доларів, 50 гонконгських 
доларів, 3 тис. 170 фунтів стерлін-
гів, 50 тис. 635 доларів та 69 тис. 382 
євро), — повідомили в НАБУ.

Звання — неіснуючій 
людині
 Президент України Петро По-
рошенко нагородив званням «За-
служений працівник фізичної куль-
тури і спорту України» першого за-
ступника голови Федерації футболу 

Полтавської області Дігтяра Андрія 
Івановича. Однак Президент поми-
лився персоною, оскільки першим 
заступником голови ФФПО є Олек-
сандр Іванович Дегтяр, повідомило 
видання «Полтава 365».

У санаторії отруїлися 
29 людей
 У лікувально-оздоровчому 
комплексі «Дружба» в селі Ново-
селиця Долинського району на Іва-
но-Франківщині отруїлися 29 осіб, 
повідомляє прес-служба управ-

ління МНС України в Івано-Фран-
ківській області. Протягом дня 12-
го і ночі 13 вересня в Долинську 
центральну районну лікарню було 
госпіталізовано 29 мешканців До-
линського району у віці від 58 до 
74 років. Попередній діагноз усіх 
цих пацієнтів — харчове отруєння. 
Всього у святкуванні взяли участь 
150 осіб. Всі постраждалі в інфек-
ційному відділенні Долинської ЦРЛ 
в стані середньої тяжкості. На місці 
події проводиться комплекс проти-
епідемічних заходів. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Світові бестселери фра-
нцузького письменни-
ка та публіциста Фредері-
ка Бегбедера «99 фран-
ків» і «Кохання живе три 
роки», які вже були успіш-
но екранізовані в одной-
менних фільмах, виходять  
українською мовою старто-
вим тиражем по три тисячі 
кожна. Відомий француз у 
Києві 18 вересня презентує 
аж чотири свої  книги, пе-
рекладені українською. 

Окрім названих, ще збір-
ник інтерв’ю «Бесіди на-
щадка епохи», в який 
увійшли бесіди з Умберто 
Еко, Мішелем Уельбе ком, 
Бернаром-Анрі Ле ві та ін-
шими видатними персона-
ми сучасності. «Бесіди...» 
виходять додатковим ти-
ражем 2 000 одиниць. 
Така ж кількість книжок 
з’являється на вітчизня-
ному ринку  і з останнім 
романом письменника  — 
«Уна і Селінджер». Уже 
з назви можна здогадати-

ся, що він — про взаєми-
ни двох публічних людей, 
точніше, про історію їх-
нього кохання.
 Над перекладом з 
оригіналу (французької) 
усіх чотирьох видань пра-
цював відомий українсь-
кий письменник та пере-
кладач Леонід Кононович, 
а випусковим редактором 
цих книжок є письменни-
ця та редакторка худож-
ньої літератури видавни-
чої групи «КМ-Букс» На-
талія Тисовська. «У Бегбе-
дера лише добрі спогади 
та відгуки про Україну. А 
коли ми повідомили про 
те, що його книжки вий-
дуть українською мовою, 
він погодився особисто 
буди присутнім на їх пре-
зентації. Подія дуже зна-
кова для нас, адже вперше 
автор такого рівня приїз-
дить до України на запро-

шення  видавництва», — 
розповідає керівник мар-
кетингових проектів ви-
давничої групи Олена 
Одинока.
 До речі, «КМ-Букс» ор-
ганізувала приїзд скан-
дального письменника до 
України за сприяння  ук-
раїнської національної 
мережі книжкових мага-
зинів «Буква». Тож зус-
тріч iз письменником ор-
ганізують в одній із їх-
ніх книгарень — у ТРЦ 
DreamTown. 
 Фредерік Бегбедер на 
запрошення українців по-
годився відразу. Під час 
презентації читачам обіцяє 
роздавати автографи. Втім 
не варто забувати, що за 
ним приклеїлося означен-
ня «скандальний», а точні-
ше — провокативний пись-
менник. Тож продовження 
буде. ■

Ірина КИРПА

 Місцеві депутати перекрили до-
рогу на міське звалище, заблокував-
ши рух чотирьох вантажівок із сміт-
тям зі Львова. Тягачі з напівпричепа-
ми заблокували біля села Велика Ко-
рениха, незважаючи на переконання 
директора полігону ТПВ, який пока-
зав обранцям розпорядження мера 
про дозвіл на прийом сміття. Як ві-
домо, загальний обсяг сміття, який 
чотири тягачi привезли зі Львова до 
Миколаєва, — близько 200 кубічних 
метрів. А всього за місяць мало при-
їхати ще 75 вантажівок, доверху на-
вантажених непотребом.
 Скандал розгорівся після того, як 
мер Миколаєва Олександр Сенкевич 
підписав розпорядження про при-
йом на миколаївському полігоні із 
захоронення твердих побутових від-
ходів сміття зі Львова. Цю сміттєву 
естафету південне місто перейняло 
у влади Києва, яка все ж таки вирі-
шила відмовити у допомозі колегам 
зі Львівщини з тієї причини, що ве-
ликий обсяг сміття забруднював i без 
того не дуже чисте повітря столиці. 
 Нагадаємо, що у зв’язку з за-
криттям сумнозвісного Грибовиць-
кого сміттєзвалища Львів змуше-
ний тимчасово вивозити побутові 
відходи на полігони побутових від-
ходів (ТПВ) відразу до п’яти різних 
регіонів України. Нині мери Жито-
мира, Дніпра, Луцька, Коломиї та 
Чернівців уже підписали розпоря-
дження про завезення сміття зі Льво-
ва на свої міські звалища. Тим часом 
мер Львова Андрій Садовий поскар-
жився, що підконтрольне йому міс-
то ось уже понад 100 днів перебуває у 
справжній сміттєвій блокаді, та вис-
ловив упевненість, що ця проблема 
була створена штучно для дестабілі-
зації спокою в Україні.
 «Підпал полігону ТПВ на Львів-
щині носив умисний характер та ста-
вив собі за мету заблокувати вивезен-
ня сміття з міста, — заявив Андрій 
Садовий в ефірі радіостанції «Голос 
столиці». — До того ж відразу вия-
вилися заблокованими всі полігони, 
що знаходяться на території нашої 
області».

 «В єдність українського наро-
ду наполегливо намагаються вби-
ти клин, — упевнений депутат Ми-
колаївської міської ради В’ячеслав 
Апанасенко. — Насправді йдеться 
про банальне господарське питан-
ня, яке потребує вирішення, та про 
допомогу братньому місту Львову, 
яке опинилося на межі екологічного 
лиха через проблеми на полігоні по-
бутових відходів у селі Великі Грибо-
вичі».
 Однак, згідно з висновками еко-
логічної комісії, яка працює при Ми-
колаївській облраді, територія їх-
нього полігону побутових відходів 
занадто мала для прийому чужо-
го сміття. Невеликі розміри полі-

гону ТПВ, а також його обмежений 
термін експлуатації не дозволяють 
приймати додатковий непотріб, не-
залежно від тарифів та ставок.
 «На Миколаївщині немає сміт-
тєпереробного заводу, тому наван-
таження на полігон ТПВ може не-
гативно вплинути на екологічну си-
туацію у місті та області, — вважає 
секретар обласної комісії з питань 
екології, охорони навколишнього 
середовища та використання при-
родних ресурсів Анатолій Катріч. 
— До того ж рішення прийняли без 
урахування думки мешканців села 
Велика Корениха, на території яко-
го й розташований полігон побуто-
вих відходів». ■

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Шерше ля Бегбедер 
У Київ завітає провокативний 
французький письменник

■

СКАНДАЛ

Сміттєва естафета
Побутові відходи зі Львова заблокували 
на Миколаївщині

■

Тим часом Львiв задихається вiд смiття.
Фото УНІАН.

❙
❙
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Наталія ЛЕБІДЬ

Бекграунд цієї історії всім 
відомий: у номері з пародію-
ванням нинішнього Пре-
зидента Петра Порошенка, 
екс-Президента Віктора Яну-
ковича та мера Києва Віталія 
Кличка Володимир Зеленсь-
кий зі студії «Квартал 95» на-
звав Україну «жебраком», а 
також «актрисою німецького 
фільму для дорослих», яка 
«готова прийняти будь-яку 
кількість з будь-якого боку». 
Дійство відбувалося в латвій-
ській Юрмалі, що також має 
значення, враховуючи пев-
ну проросійськість Литви та 
контингент глядачів фестива-
лю. «Що таке Україна і чому в 
неї сьогодні вигідно викидати 
свої гроші? Вибачте, вклада-
ти. Ми досягли нового рівня 
економіки — він називається 
жебрацтво», — віщав Зе-
ленський зі сцени. 
Пізніше актор вдався до чо-
гось на кшталт виправдання: 
«Це жарт про вчинки наших 
вершителів, нашої влади, а 
не про людей і не про нашу 
країну. Так що не потрібно 
робити з себе культурних 
археологів і вишукувати в 
творчості «Кварталу» те, 
чого немає і ніколи не буде», 
— написав він на своїй 
сторінці в Facebook. При ць-
ому Зеленський додав, що 
жарт має лише один сенс. 
«Суть цієї репризи проста: 
досить брати кредити, за які 
відповідати нашим дітям, 
онукам і тим, хто буде жити 
після нас і нести відповідаль-
ність за всі ті бридкі справи, 
які творимо ми. Ми — гор-
дий народ, не жебраки. Ось 
і все», — пояснив він.

Дореготатись до 
Зеленського
 Однак сказаним Зеленсь-
кий майже нікого не пере-
конав. Принаймні, якщо го-
ворити про соцмережі, біль-
шість користувачів яких за-
судили гумор такого штибу. 
«Зеленський — породжен-
ня сучасного вітчизняно-
го «почуття гумору», низь-
копробного, позбавленого 
смаку, міщанського та об-
меженого. Якщо людей смі-
шить вульгарність, вони по-
винні розуміти, що у вуль-

гарності немає і не може бути 
ціннісних категорій і мораль-
них меж. Вражає, що народ, 
який подарував світові Гого-
ля, на чиїй землі народили-
ся всі кращі сатирики і гу-
мористи ХХ століття — від 
Шолом-Алейхема до Остапа 
Вишні, від Березина і Тимо-
шенка до Жванецького, Іль-
ченка і Карцева, дореготався 
до Зеленського», — зазначив 
відомий журналіст та блогер 
Віталій Портников.
 На те, що у скандалі з Зе-
ленським є значна частка 
провини соціуму, вказав і 
політолог Тарас Березовець: 
«Найбільше тішить, що де-
більним гумором «95 квар-
талу» обурюються часто ті 
ж самі люди, які створюють 
аншлаги на концертах цьо-
го самого «95-го кварталу». 
Адже досить було подивити-
ся, що ці шаромижники за-
вжди підлаштовуються під 
смаки публіки. У цього цир-
ку шапіто немає Батьківщи-
ни. Точніше, Батьківщина 
там, де платять. І їхні убогі 
жарти — в першу чергу, ре-
зультат убогого почуття гу-
мору тих, хто купує квитки 
на їхні концерти».
 «Від держави я реакції на 
Зеленського не очікую. А від 
суспільства — дуже просто: 
якщо кожен, хто у соцмере-
жах або поза ними цією гидо-
тою обурився, перестане ди-
витися концерти «95 кварта-
лу», проект на «1+1» закри-
ють», — написав на своїй 
сторінці у «Фейс буці» жур-

наліст Євген Магда. «Поки 
люди з обмеженими можли-
востями прославляють Ук-
раїну в Ріо, люди з необме-
женими можливостями при-
нижують Україну в Юрмалі. 
Не страшно бути інвалідом, 
страшно бути ущербним», — 
дуже влучно написав ФБ-ко-
ристувач Олексій Давиден-
ко.
 А політик Микола То-
менко зазначив таке: «Най-
цікавіше, що на цьому шоу 
латвійців чи навіть грома-
дян Латвії майже не було. 
Наскільки я поінформова-
ний, у Юрмалі на такі росій-
ськомовні заходи прихо-
дять росіяни і так звані не-
громадяни Латвії. Негрома-
дян Латвії понад 250 тисяч, 
і більшість iз них росіяни, 
які не змогли скласти іспи-
ти зi знання мови, історії та 
гімну Латвії. Для розуміння: 
негромадяни Латвії не ма-
ють права брати участь у ви-
борах та обіймати владні по-
сади. Так що «презентували 
Україну» типу Латвії, а на-
справді — «руським».
 Та найрішучiшим в оцін-
ках репризи Зеленського 
був лідер Радикальної пар-
тії Олег Ляшко: «Як би не 
було нам зараз важко, яка б 
не була в нас дебільна влада, 
але принижувати рідну краї-
ну, щоб посмішити інозем-
ну публіку, — на це здатні 
лише такі продажні курви, 
як Зеленський. Дегенерат 
без роду-племені! Розказував 
би, козел, про свою жінку чи 

про матір так. Треба заборо-
нити Зеленському виступи в 
Україні. Хай побирається на 
закордонних помийках».
 Однак дехто зазначив, що 
якщо раніше ми щиро смія-
лися над жартами Зеленсько-
го, бо вони зачіпали здебіль-
шого Януковича та його клі-
ку, то тепер нам не смакують 
дотепи «95 кварталу» через 
те, що ми ототожнюємо себе з 
Україною. Не з Порошенком 
чи будь-якою іншою тимча-
совою владою, а саме з Украї-
ною. Отже, все не так погано 
на сьогоднішній день. 

Попросити у «повії» грошей
 А тим часом скандал із 
Зеленським набирає нових 
обертів. З’ясувалося, що 
студія «Квартал 95» на чолі 
з Володимиром Зеленським, 
порівнявши недавно Украї-
ну з порноактрисою, просить 
у Державного агентства Ук-
раїни з питань кіно (Держкі-
но) 50 мільйонів гривень на 
виробництво двох нових пов-
нометражних фільмів — іг-
рового «Слуга народу» і ані-
маційного «Повернення Гул-
лівера». 
 Про те, що «Квартал» 
допущений до другого ета-
пу конкурсного відбору кі-
нопроектів для формуван-
ня «Програми виробниц-
тва та розповсюдження на-
ціональних фільмів на 
2016—2017рр.», стало ві-
домо з офіційних докумен-
тів на сайті Держкіно. Згід-
но з ними, Зеленський і ком-
панія просять 15 мільйонів 
гривень на серіал «Слуга 
народу», де Володимир Зе-
ленський грає роль Прези-
дента, і ще 35 мільйонів гри-
вень — на мультфільм.
 Слід зауважити, що сис-
тема фінансування українсь-
кого кіно побудована на піт-
чинг-презентаціях проек-
тів фільмів перед експерт-
ною комісією. Члени комісії 
виставляють бали проек-
там. За результатами оцін-
ки складають програму фі-
нансування на наступний 
рік. І якраз зараз проходить 
другий тур пітчингів, за ре-
зультатами яких буде зро-
зуміло, на які проекти Держ-
кіно виділить гроші. 
 Користувачі соцмереж 
в основному дуже негатив-
но реагують на те, що «Квар-
тал» може отримати гроші 
від держави. Воно й зрозумі-
ло — просити у «повії» гро-
шей, мабуть, не варто. Хоча 
для людини без моралі мож-
ливо все. ■
P.S. Коли номер готували до 
друку, стало відомо, що Во-
лодимир Зеленський відмо-
вився від участі в конкурсі 
«Держкіно».

КАЗУС

По праву хама
Володимир Зеленський не просто принизив Україну. 
Він зробив це, розважаючи путінців

■

Не сміх, а гріх. Цікаво, чи вартуватиме Зеленському сценічної 
кар’єри його «невдалий» жарт про Україну. 

❙
❙

Людмила НІКІТЕНКО

 Узяти землю під будівництво дачі біля Дніп-
ра, та ще й практично у центральній частині Чер-
кас, не всякий зможе. А десять спритників змогли. 
І допомогли їм у цьому чиновники Черкаської рай-
держадміністрації. «Прокуратура Черкаської облас-
ті здійснює процесуальне керівництво у криміналь-
ному провадженні за фактом незаконної передачі 
у приватну власність земель прибережної захисної 

смуги річки Дніпро», — розповідає «Україні мо-
лодій» Світлана Андрійченко, прес-секретар про-
курора Черкаської області.
  Досудове розслідування здійснює слідче управ-
ління Черкаської обласної поліції за матеріалами обл-
управління СБУ. Наразі слідством встановлено, що у 
2014 році розпорядженням Черкаської районної де-
ржавної адміністрації десятьом громадянам незакон-
но передано у власність для дачного будівництва зе-
мельні ділянки загальною площею 0,6 га. 

 Найцікавіше, що ця земля — дуже ласий шма-
точок у межах прибережної захисної смуги Кремен-
чуцького водосховища, неподалік Долини троянд 
у Черкасах. Це якраз навпроти центру міста, кіль-
ка хвилин пішої ходи. Тож завдяки такому дериба-
ну землi державі завдано збитків у розмірі близько 
3 мільйонів гривень.
  «Прокуратурою області колишньому заступни-
ку голови та двом посадовцям відділу регіонального 
розвитку, містобудування та архітектури Черкаської 
РДА,  а також двом посадовцям управління Держзем-
агентства у Черкаському районі повідомлено про пі-
дозру у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або 
службовим становищем) ККУ. А земельні ділянки по-
вернуто у державну власність», — говорить Світла-
на Андрійченко. 
 Вирішується питання про обрання підозрюваним 
запобіжного заходу та відсторонення останніх від по-
сад. Покарання за такий дерибан землі передбачає 
позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. ■

КРИМІНАЛ

Хочу дачу біля Дніпра
Чиновники Черкаської райдержадміністрації гуртом 
дерибанили землю

■

АКТУАЛЬНО

Крок назустріч 
металургам
Президент підписав 
«металургійний» 
законопроект, ініційований 
народними депутатами 
Радикальної партії — 
Олегом Ляшком 
і Віктором Галасюком

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Співавтори закону №3868, яким збіль-
шується мито за тонну вивезеного з України 
металобрухту з 10 до 30 євро, назвали підпи-
сання документа  важливою галузевою пере-
могою.  
 Олег Ляшко нагадав, що у вітчизняній гір-
ничо-металургійній галузі працює 300 тисяч 
українців. Саме тому Радикальна партія так 
наполегливо виборювала закон, який зупи-
нить безконтрольне вивезення металобрухту 
за безцінь і допоможе забезпечити українців 
стабільною роботою і зарплатою. 
 «Цей закон також — фактор стабілізації 
курсу гривні та щеплення проти інфляції. 
Тому вітаю не тільки металургів, а й усіх ук-
раїнців!» — написав Ляшко на своїй сторін-
ці у «Фейсбуцi». За словами співавтора доку-
мента, Віктора Галасюка, наступним кроком 
має бути втілення стратегічних ініціатив роз-
витку економіки, запропонованих депутата-
ми Радикальної партії. Це, зокрема, створен-
ня експортно-кредитного агентства, індуст-
ріальних парків, банку відбудови і розвитку, 
державно-приватного партнерства.
 «Я вірю в успішне втілення запропонова-
ного РПЛ Антикризового плану розвитку еко-
номіки, бо просто немає іншого шляху зро-
бити українців заможними та успішними, а 
нашу країну — впливовою у світі!» — заявив 
Галасюк. ■

■

Олег Ляшко та Віктор Галасюк на металургійному 
комбінаті «Запоріжсталь».

❙
❙

Споживчий кошик від уряду: дві сукні 
за сім років
 Уряд днями має затвердити споживчий кошик на 2016 рік, 
проект якого вже з’явився в інтернеті. Нормами, зокрема, пере-
дбачено 100 грам вати і 2 кг сала на рік та один рулон туалетно-
го паперу на місяць. У мінімумі, який Кабмін вважає достатнім 
для середньостатистичного українця, немає мобільного теле-
фону, проте досі є радіоприймач. Жодних міжнародних поїз-
док, лише приміські. 
 М’яса на рік передбачено 30 кілограмів: 16 — яловичини 
та 14 — птиці. Тобто щодня одна людина може з’їсти котлету 
вагою 100 грамів. Риби — 9,5 кг., це близько 30 грамів на день. 
Молока та кефіру 60 літрів, тобто на день — неповна склянка. 
Яєць — 220, у середньому виходить — 4 на тиждень. Вперше 
до споживчого кошику внесли чай, каву та спеції.
 На півтора року українець має використати 6 пар трусів. 
Щороку — 10 пар шкарпеток. Зимові чоботи пропонують мі-
няти раз на три роки. Літнє взуття — на два роки. Три роки жін-
кам пропонують носити 9 пар колгот. Вперше у кошику пере-
дбачені жіночі штани: одна пара на чотири роки. Сукні можна 
купити дві, але раз у сім років.
 Віце-прем’єр Павло Розенко пояснює, що споживчий ко-
шик, за законом, має змінюватися кожні п’ять років, але в дій-
сності не мінявся вже 15. Фактично, це просто формула, яка 
дозволяє вирахувати межу виживання. «Це мінімальна вели-
чина, яка дозволяє людині виживати. Не гарно жити, не замож-
но жити, а просто фізіологічно — виживати. Все, що вище, лю-
дина повинна гарантувати собі сама», — пояснює він.

 НОВИНИ ПЛЮС■
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«Ми повинні змінити не лише закони, а й досягти їх виконання,

 нагляду за ними, змінити ставлення до закону і людей. 
Саме тому я погодився піти на цю посаду».

Юрій Луценко
Генеральний прокурор України

УКРАЇНА МОЛОДА

«Найбільший хабарник України» 
 Про цю кримінальну справу (чи спра-
ви?) наша газета постійно писала протягом 
довгих 12 років. Бо надто вражаючим був її 
початок. У 2005 році, коли Україна жила 
в очікуванні кардинальних змін після пе-
ремоги Помаранчевої революції й обрання 
Президентом України Віктора Ющенка, у 
відомій в усьому світі неповторними народ-
ними промислами Петриківці гучно-пока-
зово було затримано і взято під варту голо-
ву місцевої райдержадміністрації Петра 
Лісного, стосовно якого було відкрито за-
галом відразу 5 кримінальних справ. 
 Як на ті часи це було справжнім шоком. 
Хто-хто, а Петро Лісний аж ніяк не впису-
вався до когорти корупціонерів, «вчораш-
ніх», проти яких тоді повстав український 
народ. Уродженець Петриківки закінчив 
льотний центр у Підмосков’ї, потім — зна-
мените Качинське вище льотне училище 
та Військово-повітряну академію імені Га-
гаріна. Коли Україна стала незалежною, 
без найменших вагань прийняв присягу 
на вірність своїй державі. Отож біографію 
мав, як кажуть, комар носа не підточить. 
Вийшовши на пенсію, повернувся з роди-
ною на батьківщину, поселившись у ста-
ренькій батьківській хаті. 
 У рідних краях Петро Гнатович склав-
ши руки сидіти не став, — відразу заявив 
про свою активність у громадській діяль-
ності та аграрному бізнесі, невдовзі очолив 
районну асоціацію фермерів. Отож швидко 
став досить помітною людиною не тільки 
на Петриківщині. Чого виявилося достат-
нім для того, щоб новообраний Президент 
України призначив Лісного головою Пет-
риківської райдержадміністрації. Призна-
чив на тлі того, що у більшості випадків на 
Дніпропетровщині такі посади отримали 
люди, яких «помаранчевими» важко було 
назвати. Тоді ж як Лісний на всі 100 відсо-
тків сприймався як очільник району справ-
ді нової формації, який на той час і наймен-
шого чиновницького досвіду не мав. І тут — 
відразу 5 кримінальних справ ... 
 Найголовнішим і найпоказовішим на 
цьому тлі було звинувачення Лісному в 
намаганні отримати хабара у сумі 400 ти-
сяч доларів — як для невеличкого за мас-
штабами Петриківського району — справ-
ді астрономічній.  Абсурдність такої фанта-
зії прокурорських кидалася у вічі від само-
го початку. Адже ці кошти Лісний начебто 
мав отримати за виділення земельної ділян-
ки в оренду одній  комерційній структурі. 
При цьому жодних повноважень і можли-
востей на вирішення такого питання само-
стійно він не мав, адже воно було прерога-
тивою сесії районної ради, на відповідному 
документі якої голова райдержадміністра-
ції тільки ставив свій підпис. 
 Ще характерніше — цих грошей Ліс-
ний ніколи в очі не бачив. Вони немов-
би були в іншому автомобілі, який стояв 
метрів за 50 від того місця, де зупинився 
Петро Гнатович. Отож, за версією проку-
рорських, ці гроші мали передати саме Ліс-
ному. Але, що цікаво, спіймані на гарячо-
му 400 тисяч доларів мали б бути, згідно з 
українським законодавством, передані у 
дохід держави, але вони...  зникли у неві-
домому напрямку. 
 А потім і взагалі з’ясується, що в прокура-
турі Дніпропетровської області було створе-
но слідчо-оперативну групу, що стала лама-
ти голови над тим, який би злочин для Лісно-
го можна «придумати». Це щось більше, аніж 
абсурд. Адже слідчо-оперативна група ство-
рюється тільки після того, як злочин скоєно, 
а не до того, коли ним і не пахне. 
 Проте прокурорські над цим задумува-
лися найменше. І дійшли думки, що най-
кращим виходом буде «інкримінувати» 
Лісному саме хабар. Проте перша спро-
ба видалася навдивовижу неоковирною. 
Один місцевий підприємець, який немов-
би зустрів перепони для того, щоб сплати-
ти внесок до Пенсійного фонду, спересер-
дя влетів до кабінету Лісного і жбурнув 
йому на стіл 2000 гривень при тому, що го-
лова райдержадміністрації на своєму ро-
бочому місці перебував не один. Без жод-
них задніх думок Петро Гнатович попро-

хав присутнього при цьому свого юриста 
допомогти чоловікові розібратися з цими 
грошима. Але ні з того ні з сього до кабіне-
ту Лісного влетіли браві правоохоронці й 
надягли йому на зап’ястя наручники. Мо-
вляв, знай наших. Проте навіть тоді такий 
«хабар» на очах інших співробітників рай-
держадміністрації здавався чимось біль-
шим, аніж притягнутим за вуха. І все ж 
Лісний мусив зо два тижні провести у ка-
мері СІЗО, де буквально кишіло клопами, 
від яких рятувався, намазуючи обличчя 
зубною пастою. 
 Проте явно невдала «репетиція» хаба-
ра прокурорських ніскільки не збентежи-
ла. Тому їхня наступна спроба була вже не 
дріб’язковою — відразу 400 тисяч доларів. 
Так Лісний став «найбільшим хабарником 
України» (це висловлювання свого часу за-
гуляло з легкої руки деяких ЗМІ). 

«Я не вважаю себе жертвою» 
 І коли 29 липня у Царичанському 
районному суді Дніпропетровської області 
Петро Гнатович виступав зі своїм останнім 
словом, від сказаного ним присутні в залі 
судового засідання буквально заціпеніли. 
Заціпеніли від жорстокої правди, яку си-
пав підполковник авіації Лісний. Очевид-
ці і взагалі стверджують, що такі блискучі 
промови — обвинувачення каральній сис-
темі, яка захищає не закон, а певні інтере-
си, знищуючи  тим саму сутність держави, 
можна було почути хіба що в процесах над 
дисидентами-шістдесятниками. 
 — Я знаю, що обвинувальний вирок 
мені було винесено обласним прокурором 
В. Шубою (загинув у жовтні 2008 року, за 
найпоширенішою версією, внаслідок не-
обережного поводження зі зброєю, але до-
тепер багато хто у цьому сумнівається. — 
Авт.) ще задовго до порушення стосовно 
мене цієї кримінальної справи, — нагадав 

про передісторію всього, що з ним відбу-
лося, Петро Гнатович. — Це сталося тоді, 
коли я відмовився платити йому данину в 
розмірі 300 тисяч доларів  щорічно, буду-
чи діючим головою Петриківської район-
ної державної адміністрації. ВСІ в області 
платили, а прокурорські працівники, як 
опричники, об’їжджали райони, збирали 
данину і вручали Шубі. А я відмовився, і це 
стало відомо всім не тільки в районі (лише 
за один рік «непокірного» головування 
Лісного надходження до місцевого бюд-
жету зросли втричі. — Авт.). І Шуба вирі-
шив мене публічно поставити на місце, по-
карати мене, норовливого, щоб іншим не-
повадно було, прибрати мене шляхом дис-
кредитації не тільки з посади, а й із життя 
— свідка створеної ним корупційної імпе-
рії під дахом державного органу — облас-
ної прокуратури. 
 Отож було поставлено завдання будь-
якими методами знешкодити непокірного 
«льотчика», який «дуже високо злетів». Як 
повідомив Лісний, у потягу, коли він повер-
тався з Києва, навіть було здійснено спробу 
його вбивства, але життя йому врятували 
чесні й порядні співробітники СБУ. 
 У своєму останньому слові Петро Лісний 

відповів і на логічне запитання про те, що 
Шуби вже давно немає, то до чого ж тут він: 
 «Його опричники і свідки — майстри 
з «пошиття» справ — досі сидять на своїх 
місцях і не люстровані, а страх відпові-
дальності за здійснені ними злочини — не-
законні порушення кримінальних справ, 
переслідування невинних громадян — 
штовхає їх на продовження злочинів, зне-
важаючи закон і права людини!».
 Тричі Петрові Лісному та Ростиславу 
Грекову, який немовби мав йому переда-
ти того самого хабара, виносився обвину-
вальний вирок, який суд апеляційної інс-
танції кожного разу скасовував. Але в об-

ласній прокуратурі з цим категорично не 
погоджувалися. При цьому головний обви-
нувачений 15 місяців провів у СІЗО. 
 «Тут і зараз вирішується доля кожно-
го громадянина нашого району, області, 
країни. Тих, хто на вулицях Царичанки, 
Петриківки, Дніпра, Києва, інших міст і 
селищ України розраховує не стати жерт-
вою прокурорського і міліцейського безза-
коння, хто має свій бізнес, свій дім, доміг-
ся успіху і хоче, щоб це дісталося його ді-
тям, а не рейдерам у погонах, нарешті, тих, 
хто хоче чесно виконувати свій обов’язок 
за справедливу зарплату, не чекаючи що-
хвилини, що буде під будь-яким приводом 
звільнений корумпованим начальством», 
— заявив Петро Гнатович. 
 Як наголосив Лісний, на вівтар верхо-
венства права, законності, моралі і спра-
ведливості в Україні він поклав свою сво-
боду, своє здоров’я, кар’єру і сімейне бла-
гополуччя: 
 «Але я не вважаю себе жертвою! Я зро-
бив свідомий вибір і буду слідувати йому, 
хоч чого б мені це коштувало, тому що 
честь, чесне ім’я і гідність — найдорож-
че!.. Я це говорю не для того, щоб отримати 
якусь поблажливість суду, а для того, щоб 

прокурори, які всі 12 років слідства нама-
галися з мене зробити рвача, корупціоне-
ра, людину без моралі і честі, нарешті зро-
зуміли, що не все міряється в житті гроши-
ма, до чого вони звикли. Я служив Батьків-
щині, вони служать мамоні!».
 І це зовсім не красиві слова хоча б тому, 
що «найбільший хабарник України» доте-
пер живе з родиною у старенькій батьківсь-
кій хаті і перебивається на скромну офі-
церську пенсію. 
 Після такого останнього слова вирок 
судді Царичанського районного суду Юрієві 
Бойку дався непросто. Відразу шість (!) разів 
він переносив його проголошення, створю-
ючи тим самим ґрунт для різних чуток і до-
мислів, головний зміст яких зводився до 
того, що на служителя Феміди чиниться 
неймовірний тиск, а в нього іншого закон-
ного виходу, як виправдати обвинувачених, 
просто не існує. Саме та ситуація, коли «за-
судити не можна виправдати».
 Але сталося справді навіть для нашо-
го часу «очевидне — неймовірне». Дві з по-
ловиною години у пришвидшеному тем-
пі Юрій Бойко проголошував свій вирок. 
Присутні в залі судового засідання, затаму-
вавши подих, терпляче очікували, коли ж 
прозвучать вирішальні слова. І вони таки 
прозвучали: виправдати за всіма статтями 
обвинувачення. Виправдати однозначно і 
безповоротно.

До остаточної перемоги ще далеко 
 Але про остаточну перемогу Лісного го-
ворити рано, незважаючи, начебто, на оче-
видність всього, що відбувалося довкола 
нього протягом довгих 12 років, коли після 
Помаранчевої революції Україну сколих-
нули ще і Євромайдан, російська агресія, 
але чи стала іншою країна насамперед з ог-
ляду на зміни в органах прокуратури і су-
довій системі? Сторона обвинувачення має 
право цей виправдальний вирок оскаржи-
ти в апеляційному порядку. А тут, з огля-
ду на існуючу статистику у Дніпровській 
області, ґрунту для ілюзій майже не існує. 
Бо виправдальні вироки після набуття чин-
ності у 2012 році новим Кримінально-про-
цесуальним кодексом тут стали виносити 
лише інколи, вони сприймаються за ви-
няток з правила. Як, наприклад, розповів 
авторові цих рядків голова Самарського 
районного суду в обласному центрі Андрій 
Сухоруков, за час дії нового КПК України 
у них було проголошено лише 10 виправ-
дальних вироків, але 8 з них були скасовані 
судом апеляційної інстанції. 
 У вимірі всеукраїнському статистика 
теж не краща. Судячи з відкритих джерел, 
виправдальних вироків в Україні сьогодні 
проголошується всього-на-всього  0,26 % 
випадків. Тоді як у царській Росії у різні пе-
ріоди її історії ця цифра складала від 20 до 
40 відсотків, у нинішній Європі — до 20, як, 
до речі, і в фашистській Німеччині. А ось у 
так званих корупційних справах виправ-
дальних вироків виносять 9(!) %. Отож оці 
0,26 відсотка цілком можна співвідносити і 
з рівнем довіри до української судової систе-
ми взагалі. 
 Тим часом суддя з Царичанки Юрій 
Бойко своїм виправдальним вироком здій-
снив такий собі маленький подвиг. Але чи 
впишеться він у реалії сучасного українсь-
кого життя-буття, стане відомо вже невдов-
зі. Проте, хоч як би там було, справа «най-
більшого хабарника України» Петра Ліс-
ного вже стала вельми яскравою ілюстра-
цією того, що наразі відбувається з нашою 
прокурорсько-суддівською системою. ■

КОМУ ЗАКОН ПИСАНИЙ?

«Я служив Батьківщині, 
вони служать мамоні» 
12-річне кримінальне переслідування колишнього голови Петриківської 
райдержадміністрації Петра Лісного завершилося гучним виправдальним вироком

■Сергій ДОВГАЛЬ 
Дніпровська область

«Найбільший хабарник» України Петро 
Лісний дотепер живе з родиною 
у старенькій батьківській хаті.

❙
❙
❙

Виправдальних вироків в Україні сьогодні проголошується всього-
на-всього 0,26 % випадків. Тоді як у царській Росії у різні періоди її 
історії ця цифра складала від 20 до 40 відсотків, у нинішній Європі 
— до 20, як, до речі, і в фашистській Німеччині.
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Військові злочинці 
 22 серпня 2016 року Юрій 
Луценко заявив: «На підставі 
зібраних доказів 8 серпня 2016 
року Генпрокуратура України 
повідомила про підозру у вчи-
ненні особливо тяжких зло-
чинів проти основ національної 
безпеки України, громадської 
безпеки, миру і міжнародного 
правопорядку 18 особам iз чис-
ла представників влади і керів-
ництва ЗС Російської Федера-
ції... Серед них, зокрема, радник 
президента Росії, міністр оборо-
ни РФ, два його заступники і ще 
10 генералів iз числа вищого ко-
мандного складу ЗС РФ». 
 Прес-секретар ГПУ Лари-
са Сарган опублікувала перелік 
військових службових осіб ко-
мандного складу збройних сил 
та представників влади Російсь-
кої Федерації, яким Головною 
військовою прокуратурою Ук-
раїни повідомлено про підозру 
у розв’язанні агресивної війни 
(ст. 437 КК), зміні меж тери-
торії і державного кордону (ст. 
110 КК) та вчиненні інших зло-
чинів проти України. 
 Серед них, зокрема, радник 
президента РФ Глазьєв С. Ю., ко-
лишній повноважний представ-
ник президента РФ у так звано-
му «Кримському федеральному 
окрузі» Бєлавєнцев О. Є., міністр 
оборони РФ генерал армії Шой-
гу С. К., заступник міністра обо-
рони РФ генерал армії Булга-
ков Д. В., заступник міністра 
оборони РФ генерал армії Пан-
ков М. О., начальник uеншта-
бу ЗС РФ — перший заступник 
міністра оборони РФ генерал ар-
мії Герасимов В. В., перший за-
ступник начальника генштабу 
ЗС РФ генерал-полковник Бог-
дановський М. В., командуючий 
Чорноморським флотом РФ ад-
мірал Вітко О. В. та інші воєна-
чальники Росії, всього 20 осіб. 
 Тоді Юрій Віталійович наго-
лосив, що ГПУ повідомила за-
значеним особам про підозру у 
встановлений законом спосіб. 
Всі підозрювані оголошені в де-
ржавний розшук. Готується 
клопотання до суду для отри-
мання дозволу на їх затриман-
ня і доставку до суду для обран-
ня запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою. 
 Зазначу, що на час підготов-
ки матеріалу суд надав дозвіл на 
затримання Шойгу, Гера симова, 
Богдановського, Ні кі фо рова, 
Гурульова, Зуська, Кузовлева, 
Цепова та інших співучасників 
злочину і доставку їх у суд для 
вирішення питання про взяття 
під варту. 
 За твердженням Луценка, 
злочинні дії підозрюваних ви-
щих посадових осіб РФ, які по-
чалися від лютого 2014 року, 
призвели до загибелі не мен-
ше 2263 і поранення не менше 
8393 військовослужбовців Зб-
ройних сил України та інших 
військових формувань, а також 
заподіяння матеріальних збит-
ків у вигляді знищення військо-
вої техніки, озброєння та іншого 
військового майна на загальну 
суму понад 1,3 трильйона гри-
вень. 
 Ще раніше Головний вій-
ськовий прокурор Анатолій 
Матіос заявив, що головним 
ідеологом розв’язання збройно-

го конфлікту на території Ук-
раїни є начальник генштабу ЗС 
Росії Валерій Герасимов. Додам, 
що наказ розробити план веден-
ня гібридної війни проти Украї-
ни віддав президент — верхов-
ний головнокомандувач ЗС РФ 
В. Путін. Розроблений геншта-
бом ЗС РФ план був одноголос-
но затверджений рішенням ради 
безпеки РФ під головуванням 
Путіна наприкінці лютого 2014 
року. 

Шойгу підозрюваний, а Путін 
— ні
 Наведені мною у заяві докази 
однозначно вказували на те, що 
і президент РФ Путін, і всі ви-
щезгадані політичні і військові 
високопосадовці Росії та екс-
Президент України Янукович у 
різних формах співучасті вчини-
ли злочини проти миру, безпеки 
людства та міжнародного право-
порядку. 
 А саме: планування, підго-
товка або розв’язання агресив-
ної війни, а також участь у змові 
на вчинення таких дій (ст. 437 
КК України); умисні дії, вчинені 
з метою зміни меж території або 
державного кордону України, а 
також публічні заклики чи роз-
повсюдження матеріалів із за-
кликами до вчинення таких дій 
(ст. 110 КК України); вербуван-
ня, фінансування, матеріаль-
не забезпечення, навчання най-
манців iз метою використання у 
збройних конфліктах інших де-
ржав або насильницьких дій, 
спрямованих на повалення де-
ржавної влади чи порушення 
територіальної цілісності (ст. 
447 КК України); злочин агресії 
(пункт d статті 5 Римського ста-
туту Міжнародного криміналь-
ного суду). 
 Аналіз викладених у заяві 
доказів однозначно вказував на 
те, що ще у березні 2014 року 

були всі підстави для порушен-
ня кримінального провадження 
проти Путіна, Шойгу, Герасимо-
ва, Вітка та інших посадових осіб 
РФ (їхнi прізвища перераховані 
у моїй заяві від 7 березня 2014 
р.), отримання в суді дозволу на 
затримання і арешт зазначених 
осіб та оголошення їх у держав-
ний розшук за планування, під-
готовку і розв’язання агресивної 
війни проти України, зміни меж 
території або державного кордо-
ну України з метою ліквідації її 
незалежності, тобто вчинення 
злочинів, передбачених ст. ст. 
110, 437 КК України. 
 Кваліфікація злочинів, вчи-
нених Путіним і його підлегли-
ми проти України, збiгається 
з кваліфікацією злочинів, які 
Генпрокуратура України у сер-
пні 2016 року інкримінувала 
Шойгу, Герасимову та іншим 
співучасникам цих злочинів в 
оголошених їм підозрах. 
 Сподіваюсь, що нинішній 
Генпрокурор Юрій Луценко 
знайде час ознайомитися з за-
значеною заявою і офіційно до-
питає своїх попередників Мах-

ніцького, Ярему і Шокіна та 
встановить, чому вони не відре-
агували на заяву належаним чи-
ном, а по суті — стали на шлях 
приховування злочинів проти 
України, вчинених Путіним і 
його подільниками. 
 Звертаю увагу на те, що по-
ведінка Путіна щодо України 
вмотивована його внутрішнім 
ставленням до неї, адже раніше 
він заявляв, що «Україна не має 
тривалої історії державності, 
а значна частина української 
території насправді є російсь-
кою територією». Мовляв, «не-
залежність України є непоро-
зумінням». 
 У своїй заяві, посилаючись на 
вимоги ст. 412 КПК, я вимагав 
від керівників Генпрокуратури і 
СБУ вчинити наступні процесу-
альні дії, які є обов’язковими:
 1. Внести до Єдиного реєст-
ру досудових розслідувань відо-
мості про злочини, передбачені 
ст. ст. 436, 437, 447, 110 КК Ук-

раїни, вчинені Путіним та ін-
шими посадовими особами РФ, 
прізвища яких зазначені у за-
яві. 
 2. Повідомити мені дату про 
внесення цих відомостей до Єди-
ного реєстру досудових розсліду-
вань і про початок кримінально-
го провадження щодо Путіна та 
інших співучасників, які вчини-
ли злочини проти України. 
 3. З урахуванням викладе-
них у заяві доказів — отримати 
у суді дозвіл на затримання та 
арешт Путіна, Шойгу, Гераси-
мова, Вітка та інших посадових 
осіб державної влади РФ, які у 
співучасті з Путіним вчинили 
зазначені злочини, і оголосити 
їх у розшук. 

Турчинов звинуватив словом, а 
не ділом  
 18 березня 2014 року в. о. 
Президента України О. Турчи-
нов заявив: «Я хочу попереди-
ти Путіна, що політичне керів-
ництво Росії буде відповідати за 
всі злочини, які чинить на те-
риторії України. Путін сьогод-
ні копіює фашистів минулого 

століття, анексуючи територію 
незалежної країни, визнаної сві-
том». 
 Після такої заяви Турчинов 
зобов’язаний був офіційно звер-
нутись до керівництва Генпро-
куратури та Служби безпеки 
України з вимогою розпочати 
кримінальне провадження щодо 
Путіна за розв’язання ним агре-
сивної війни проти України. 
 Керівництво Генпрокура-
тури і СБУ, ознайомившись 
iз повідомленням Турчинова, 
зобов’язане було, відповідно до 
вимог ч. 1 ст. 214 КПК, не чека-
ючи офіційного звернення Тур-
чинова, внести відомості про ці 

злочини до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань і розпоча-
ти кримінальне провадження 
проти Путіна. 
 20 березня 2014 року я 
офіційно звернувся до в. о. Пре-
зидента України О. Турчинова з 
заявою про вжиття невідклад-
них заходів для притягнення до 
кримінальної відповідальності 
Президента Путіна та вищого 
політичного і військового керів-
ництва Російської Федерації. 
 Проте Турчинов не вжив пе-
редбачених законом заходів, 
адже офіційно не звернувся до 
керівництва ГПУ із заявою про 
кримінальне правопорушення, 
вчинене Путіним, а також не 
направив мою заяву з цього пи-
тання з дорученням прийняти 
по ній рішення, передбачене ст. 
214 КПК. 
 Керівники Генпрокуратури 
і СБУ також не відреагували на-
лежним чином. Служба безпеки, 
якій підслідні вказані злочини, 
перекручуючи на свій лад пере-
хідні положення КПК, «відфутбо-
лила» мою заяву до Генпрокура-
тури. Керівництво ж ГПУ, грубо 

порушуючи вимоги КПК, не вне-
сло заяву до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань, а в хитрий 
спосіб сховало її, долучивши до 
матеріалів провадження, пору-
шеного щодо Януковича. 
 Відмова у реєстрації заяви 
про кримінальне правопорушен-
ня не допускається, наголошує 
ч. 4 ст. 214 КПК. Але для керів-
ників ГПУ і СБУ цієї вимоги, ма-
буть, не існує. 

Чому генпрокурори не 
звинувачували Путіна? 
 У листопаді 2014 року 23-й 
з’їзд Спілки офіцерів України 
зазначив, що така бездіяльність 
Генпрокуратури і Служби без-
пеки є злочинною і неприпусти-
мою, а винні посадові особи, які, 
по суті, стали на шлях прихову-
вання злочинів, вчинених Путі-
ним проти України, повинні по-
нести покарання. 
 З’їзд звернувся до Прези-
дента України П. Порошенка з 
заявою про вжиття невідклад-
них заходів для притягнення до 
кримінальної відповідальності 
Путіна та вищого політичного 
керівництва РФ. 
 Упродовж 2014—2015 років 
я неодноразово звертався до 
керівників ГПУ Махніцького, 
Яреми і Шокіна (як усно, так і 
письмово) з проханням викона-
ти вимоги ст. 214 КПК. У від-
повідь отримував лише фор-
мальні відписки і абсурдні (з 
юридичної точки зору) усні по-
яснення. Такі дії Махніцького, 
Яреми і Шокіна мають, на мою 
думку, ознаки посадових зло-
чинів, як мінімум iдеться про 
злочинну недбалість. 
 У лютому 2015 року на зус-
трічі з Юрієм Луценком я звер-
нувся до нього як до депутата і 
голови парламентської фрак-
ції «Блок Петра Порошенка» і 
проінформував про порушення 
керівництвом ГПУ вимог ст. 214 
КПК при розгляді моєї заяви та 
звернення з’їзду СОУ з цього пи-
тання до Президента України П. 
Порошенка. Я особисто передав 

НА НАРИ!

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО
Герой України, заступник голови Спілки офіцерів України 

Цей матеріал підготовлений з метою допомогти Генпрокурору 
Юрію Луценку в проведенні об’єктивного досудового слідства і 
притягненні до кримінальної відповідальності президента В. Путі-
на і прем’єр-міністра Д. Медведєва як організаторів вчинення зло-
чинів проти миру, безпеки людства, міжнародного правопорядку 
та розв’язання агресивної війни проти України. 

■

Агресорам —
 Для притягнення Путіна, Медведєва 
та вищого військового керівництва РФ 
до міжнародної кримінальної 
відповідальності є всі підстави

Путін і Медведєв мають бути притягнені до кримінальної відповідальності. ❙

У Генпрокуратурі мені підтвердили слова Луценка про те, хто саме давав вказівку 
його попередникам — Махніцькому, Яремі та Шокіну — не вчиняти проти Путіна 
зазначених процесуальних дій і чому... 



«Злочинні дії підозрюваних вищих посадових осіб РФ призвели до 
загибелі не менше 2263 і поранення не менше 8393 військовослужбовців 

ЗСУ, а також заподіяння  матеріальних збитків на загальну суму понад 1,3 
трильйона гривень».

Юрій Луценко 
Генеральний прокурор України

7УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 14 ВЕРЕСНЯ 2016УКРАЇНА І  СВIТ

Луценку копії зазначеної заяви і 
звернення СОУ з проханням від-
реагувати як депутату на зазна-
чені порушення і проінформува-
ти про це Президента. 
 Сподіваюся, Юрій Віталійо-
вич не забув своєї відповіді на 
мої запитання: чому не пору-
шене кримінальне проваджен-
ня проти Путіна, Шойгу, Гера-
симова, Вітка та інших вищих 
політичних і військових керів-
ників Росії, чому Путіна не ого-
лошено у державний розшук, 
чому йому не повідомлено про 
підозру і чому щодо нього та ін-
ших не отримано в суді дозвіл на 
їх затримання й арешт?
 У Генпрокуратурі мені під-
твердили слова Луценка про те, 
хто саме давав вказівку його по-
передникам — Махніцькому, 
Яремі та Шокіну — не вчиняти 

проти Путіна зазначених проце-
суальних дій і чому... 
 Тоді Юрій Луценко був народ-
ним депутатом та політиком і, 
мабуть, керувався у своїй діяль-
ності принципом «політичної до-
цільності і компромісу» та пози-
цією Президента Порошенка. 
 Сьогодні Луценко є Ген-
прокурором України, для якого 
принципи верховенства права, 
законності, рівності всіх перед 
Законом і Судом повинні бути ос-
новою його прокурорської діяль-
ності. Про це Юрій Віталійович 
і сам неодноразово наголошував 
після призначення на посаду. 

«Правда веде до перемоги, 
брехня — до поразки». 
 На сьогодні встановлено 
беззаперечні докази вчинення 
Путіним і Медведєвим злочинів 
проти миру, безпеки людства, 
міжнародного правопорядку 
та злочину агресії проти Украї-
ни. Офіційне оголошення пі-
дозри підлеглим Путіна (Шой-
гу, Герасимову, Вітку та іншим) 
у плануванні, розв’язанні і ве-
денні агресивної війни проти 
України і неоголошення підоз-
ри організатору цього злочину 
— верховному головнокоман-
дувачу ЗС, голові Ради безпе-
ки РФ Путіну, який віддав на-
каз на розв’язання цієї війни, з 
юридичної точки зору, є негра-
мотним і виглядає абсурдним. 
 Чи уявляєте ви, щоб міністр 
оборони Шойгу або начальник 
Генштабу ЗС РФ Герасимов са-
мовільно, без наказу верховного 
головнокомандувача ЗС — пре-
зидента РФ Путіна, розпочали 
воєнну агресію проти України за 
участі військ спецпризначення 
(так званих «зелених чоловіч-
ків», використання яких згодом 
визнав і сам Путін), анексували 
Крим і окупували значну части-
ну Донецької і Луганської облас-
тей України і створили там так 
звані «ДНР» і «ЛНР»? 
 Чи міг Шойгу без наказу 
Путіна самостійно віддати наказ 
про вторгнення в Україну вранці 
24 серпня 2014 року батальйон-
но-тактичним групам ЗС РФ ра-
зом iз танками та при вогневій 
підтримці артилерії й системи 
«Град», які вели обстріли ук-
раїнських військовослужбовців 
та добровольчих батальйонів на 
ураження, в тому числі з тери-
торії Росії?

 2 вересня 2016 року на засі-
данні комітету Верховної Ради 
з питань нацбезпеки й оборони 
Ю. Луценко заявив, що основ-
ною причиною, яка перебуває у 
причинно-наслідковому зв’язку 
з Іловайською трагедією напри-
кінці серпня 2014 року, є пря-
ме військове вторгнення росій-
ських військ, військова агресія 
збройних сил РФ. За даними Лу-
ценка, під Іловайськом загину-
ло 366 українських військових, 
отримали поранення 249, потра-
пили у полон 128 і 158 осіб зник-
ли безвісти. 
 Не думаю, що Юрій Віталійо-
вич вважає, що все це було вико-
нано командуванням зброй них 
сил Росії без наказу Путіна. 
 Тоді ж журналісти спитали 
Луценка: «Коли саме ГПУ вине-
сене підозру Путіну і Медведєву 

в посяганні на територіальну 
цілісність України та веденні 
проти неї агресивної війни?». 
 Юрій Віталійович відповів: 
«Працюємо...». Деякі ЗМІ роз-
цінили це як новину про те, що 
«Генпрокуратура готує матеріа-
ли для оголошення підозри Путі-
ну і Медведєву». 
 23 серпня 2016 року міністр 
юстиції Павло Петренко заявив: 
«Ми можемо оголошувати пі-
дозру Путіну і Медведєву, якщо 
вони порушили українське зако-
нодавство, їхнi посади не мають 
значення». 
  25 серпня 2016 року Прези-
дент України Петро Порошенко 
в Маріуполі офіційно заявив, що 
«єдиною людиною, яка органі-
зувала агресію проти України, є 
Путін». 
 Тоді як затягування з оголо-
шенням підозри Путіну і Мед-
ведєву буде свідчити лише про 
одне: Президент Порошенко 
дав тепер уже й Луценку усну 
вказівку не приймати зазначе-
них процесуальних рішень щодо 
Путіна і Медведєва, виходячи з 
якоїсь доцільності, можливо, 
особистої чи залежно від пози-
ції Вашингтона. Це буде черго-
вим підтвердженням того, що на 
словах Президент і генпрокуро-
ри говорять одне, а на ділі роб-
лять інше. 
 Але Луценко має пам’ятати, 
що він є Генпрокурором, а не 
керівником фракції БПП! Пре-
зидент Порошенко повинен не 
забувати і мудрість народів сві-
ту: «Правда веде до перемоги, 
брехня — до поразки». 

Господар Кремля має 
відповісти за все
 Нагадаю, що ще 9 лютого 
2012 року Верховна Рада напра-
вила Генпрокурору В. Пшонці і 
голові Служби безпеки І. Каліні-
ну мій депутатський запит про 
порушення кримінальної спра-
ви, арешт і притягнення до від-
повідальності прем’єр-міністра 
РФ Путіна за завдавання знач-
ної шкоди економічній і націо-
нальній безпеці, що створило 
реальну загрозу державному су-
веренітету України у зв’язку з 
підписанням кабальної газової 
угоди в січні 2009 року. Проте 
керівники ГПУ і СБУ відмови-
лись порушувати кримінальну 
справу проти Путіна, мотивую-
чи своє рішення тим, що Путін є 

громадянином іншої держави. 
 8 вересня 2016 р. я вчергове 
звернувся з офіційним звернен-
ням від імені Спілки офіцерів 
України до Генпрокурора Юрія 
Луценка невідкладно виконати 
вимоги КПК України, а саме:
 1. Внести до Єдиного реєст-
ру досудових розслідувань відо-
мості про злочини проти миру, 
безпеки людства, міжнародно-
го правопорядку та розв’язання 
агресивної війни проти України, 
вчинені президентом В. Путі-
ним, прем’єр-міністром Д. Мед-
ведєвим (організатори вчинення 
злочинів проти України), пос-
тійними членами Ради Безпе-
ки, які прийняли рішення про 
введення військ в Україну, чле-
нами Ради Федеральних Зборів, 
які дали дозвіл Путіну на вико-
ристання збройних сил на тери-

торії України, депутатами Де-
ржавної Думи, які 28 лютого 
2014 року зареєстрували законо-
проект № 462741-6 «Про внесен-
ня змін до Федерального консти-
туційного закону «Про порядок 
прийняття в Російську Федера-
цію і створення в її складі нового 
суб’єкта Російської Федерації», 
який перед бачав пряму мож-
ливість сепаратистського при-
єднання Автономної Республі-
ки Крим України до Російської 
Федерації. Оголосити президен-
та РФ Путіна і прем’єр-міністра 
РФ Медведєва у державний роз-
шук, повідомити їм у встанов-
лений законом спосіб підозру у 
вчиненні злочинів та звернутись 
до суду для отримання дозволу 
на затримання і арешт Путіна і 
Медведєва. 
 2. Згідно з наявними проце-
дурами, офіційно звернутися до 
країн-учасниць Римського ста-
туту Міжнародного криміналь-
ного суду з клопотанням ініцію-
вати позов про кримінальне 
переслідування президента В. 
Путіна, прем’єр-міністра Д. 
Медведєва та вищого політично-
го і військового керівництва РФ 
за вчинення вищезгаданих зло-
чинів (пункт d статті 5 Римсько-
го статуту Міжнародного кримі-

нального Суду). 
 3. Дати правову оцінку діям 
В. Путіна за завдавання знач-
ної шкоди економічній та на-
ціональній безпеці України у 
зв’язку з підписанням газової 
угоди у січні 2009 року. 
 4. Дати правову оцінку діям 
колишніх генпрокурорів Украї-
ни Махніцького, Яреми і Шокі-
на, які мають ознаки службових 
злочинів, і розглянути питання 
про притягнення їх до кримі-
нальної відповідальності. 

Не АТО, а саме війна 
 Особливо привертаю увагу 
до одного дуже важливого юри-
дичного питання, яке може ви-
никнути в українському або в 
Міжнародному кримінальному 
суді при розгляді справи за зви-
нуваченням вищого політич-
ного і військового керівництва 
Російської Федерації, яким Ге-
неральна прокуратура Украї-
ни офіційно оголосила підозру 
у вчиненні злочину, передбаче-
ного ст. 437 КК України, а саме 
— розв’язання агресивної вій-
ни проти України (сподіваюсь, 
що найближчим часом така ж 
кваліфікація злочину буде ого-
лошена в офіційній підозрі Путі-
ну і Медведєву). 
  Адже саме ця кваліфікація 
злочину зазначена в офіційних 
підозрах, які Генпрокуратура 
України офіційно повідомила 
представникам державної вла-
ди та службовим особам вищо-
го командного складу збройних 
сил РФ. 
 На сьогодні Президент Поро-
шенко, керівництво Верховної 
Ради і Кабміну, переважна біль-
шість депутатів і Генпрокурор 
Луценко воєнну агресію Росії 
проти України розцінюють як 
війну. Проте російській агресії 
в Україні офіційно надано юри-
дичний статус — «Антитерорис-
тична операція». 
  Порядок про оголошення 
стану війни, згідно з п. 19 ст. 
106 Конституції, є наступним: 
Президент вносить до Верхов-
ної Ради подання про оголошен-
ня стану війни, а парламент цей 
стан оголошує більшістю голо-
сів. 
 Лише після цього агресія 
РФ проти України юридич-
но буде визначена війною, а дії 
винних осіб будуть кваліфікува-
тись згідно зі ст. 437 КК Украї-
ни — планування, підготовка, 

розв’язання або ведення агресив-
ної війни проти України. Саме 
така кваліфікація злочину вка-
зана в офіційних підозрах, пові-
домлених Головною військовою 
прокуратурою України зазначе-
ним військовим службовим осо-
бам вищого командного складу 
збройних сил та посадовим осо-
бам державної влади Росії. 
 Розв’язання війни вира-
жається в актах агресії. Резо-
люція Генеральної Асамблеї 
ООН (№ 3314 (ХХIХ) від 14 груд-
ня 1974 року) затвердила визна-
чення агресії (ст. 1) та її види (ст. 
3). Аналіз видів агресії, передба-
чених цією Резолюцією, засвід-
чує, що Росія вчинила проти Ук-
раїни акти агресії, які визначені 
в пунктах а,b,c,d,g ст. 3 Резолю-
ції, а саме:
 1. Вторгнення або напад зб-
ройних сил однієї держави на 
територію іншої або будь-яка 
воєнна окупація, який би тимча-
совий характер вона не носила, 
що є результатом такого вторг-
нення або нападу, або будь-яка 
анексія з застосуванням сили те-
риторії іншої держави або части-
ни її;
 2. Бомбардування збройними 
силами держави території іншої 
держави або застосування будь-
якої зброї державою проти тери-
торії іншої держави;
 3. Блокада портів або берегів 
держави збройними силами ін-
шої держави;
 4. Напад збройними силами 
держави на сухопутні, морські 
або повітряні сили, чи морські 
та повітряні флоти іншої держа-
ви;
  5. Засилання державою або 
від імені держави озброєних 
банд, груп і регулярних сил або 
найманців, які здійснюють акти 
застосування збройної сили про-
ти іншої держави, які носять на-
стільки серйозний характер, що 
це рівнозначно перерахованим 
вище актам, або її значна участь 
у них. 
  Маючи практичний досвід 
слідчої та оперативно-розшуко-
вої роботи, я запропонував Ге-
неральному прокурору Юрію 
Луценку свою допомогу (як спе-
ціаліст, експерт, консультант, 
радник) у розслідуванні кримі-
нального провадження щодо 
Путіна і Медведєва та притяг-
нення їх до кримінальної від-
повідальності. Сподіваюсь на 
плідну співпрацю. ■

по заслугах

ХРОНІКА АГРЕСІЇ■

 Нагадую, що ще 7 березня 2014 р. в порядку ст. 214 КПК 
України я звернувся до в.о. Генпрокурора О. Махніцького і го-
лови СБУ В. Наливайченка із заявою «Про вчинення президен-
том В. Путіним та вищим політичним і військовим керівництвом 
Російської Федерації у змові з В. Януковичем злочинів проти 
миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку». Зміст 
заяви висвітлила тоді газета «Україна молода».
 28 лютого 2014 року під час брифінгу в Ростові Янукович за-
кликав Путіна «не мовчати, а діяти» і наголосив: «Росія повинна 
і зобов’язана діяти». 
 І Путін почав діяти. За повідомленням Державної прикор-
донної служби України, з Росії в Крим було перекинуто близько 
30 тис. російських військовослужбовців. 
 Того ж дня озброєнні військовослужбовці РФ захопили аеро-
порти Сімферополя, Бельбек, закрили повітряний простір Криму 
і приймали літаки лише з Росії. У другій половині цього ж дня до 
Сімферополя демонстративно прибула колона російських БТР iз 
російським спецназом. На військовий аеродром «Бельбек» при-
землилися 6 транспортних літаків з десантниками РФ і понад 
10 російських вертольотів, про що повідомила Держприкордон-
служба України. 
 3 березня 2014 року представник РФ в ООН В. Чуркін на за-
сіданні Ради Безпеки ООН зачитав і продемонстрував фотокопію 
оригіналу звернення Януковича до президента Путіна, у якому 
Янукович, зокрема, написав: «...звертаюсь до президента Росії 
Володимира Володимировича Путіна використовувати Збройні 
сили РФ для відновлення законності, миру правопорядку, ста-
більності та захисту населення України».

 Під час озвучення зазначеного звернення командувач Чор-
номорським флотом РФ Вітко поставив ультиматум українським 
військовослужбовцям: «Якщо до 5-ї години ранку завтрашньо-
го дня вони не здадуться, почнеться справжній штурм підроз-
ділів і частин ЗС України по всьому Криму». Зокрема, морякам 
українського корвету «Тернопіль» та корабля управління «Сла-
вутич» в ультимативній формі було наказано здати зброю і за-
лишити кораблі.
 У наступні дні озброєні військові підрозділи РФ захопили АР 
Крим, цивільні та військові об’єкти, заблокували кораблі ВМС Ук-
раїни, українські військові частини у місцях їх дислокації, відклю-
чили українські телеканали «5-й канал», «1+1», включили сиг-
нал каналу «Росія-24» та захопили українську радіотелевізійну 
передавальну станцію в Сімферополі. 
 4 березня 2014 року глава Держдепартаменту США Джон 
Керрі заявив, що «останні дії Росії є інтервенцією», а «російські 
лідери фактично є інтервентами». У відповідь Путін заявив: «У 
нас є пряме звернення чинного і легітимного президента України 
В. Януковича про використання збройних сил для захисту життя, 
свободи і здоров’я громадян України».
 Росія веде неприховану агресивну війну проти України, 
анексувала частину її території — АР Крим, окупувала части-
ну Донецької і Луганської областей. За час воєнної агресії Росії 
в Україні загинуло тисячі наших співвітчизників, десятки тисяч 
отримали поранення, понад півтора мільйона громадян України 
змушені були залишити свої оселі на окупованій території, зруй-
новано багато міст і сіл, завдано матеріальних збиткiв на десят-
ки мільярдів доларів. ■
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Тетяна ШМАРЬОВА,
адвокат

8 вересня 2016 року на сайті Міністерс-
тва юстиції України з’явилась інформація 
про урядову постанову, якою нотаріусів 
та інших суб’єктів реєстрації зобов’язано 
перевіряти судові рішення, що подають-
ся заявниками для державної реєстрації. 
Окрім того, Мін’юстом усі матеріали, що 
стосуються спроб захоплення майна і 
бізнесу, передано до Національного ан-
тикорупційного бюро України.

Якщо можна забрати безкоштовно...
 Хочеться аплодувати уряду і Міні-
стерству юстиції України! У тому сенсі, 
що краще пізно, ніж ніколи. І якщо пос-
танова виконуватиметься, а наші домо-
рощені ділки не знайдуть у порядку де-
ржавної реєстрації речових прав та їх 
обтяжень шпаринку, яка би дозволяла 
уникати відповідальності за нездійснен-
ня такої перевірки, то наступникам буде 
добре. На відміну від «папєрєдніків», 
яким тільки і залишається, що роками 
оббивати пороги судів, органів поліції і 
прокуратури. І скільки їх, таких безта-
ланних, статистики немає. Ризикну пе-
редбачити, що не одна сотня, адже тіль-
ки у практиці нашого адвокатського 
об’єднання за останній час цілих два ви-
падки! Я так розумію, що відкрито сезон 
полювання на громадян Канади, оскіль-
ки одна з потерпілих — громадянка Ка-
нади, інший — наш співвітчизник, який 
виїхав мешкати до Канади. Два різні ви-
падки і двох різних людей об’єднує те, 
що «віджим» (будемо застосовувати від-
повідну до випадку лексику) їхньої неру-
хомої власності в Україні стався за допо-
могою сфальшованих судових рішень.
 Отже, уявімо, ви живете у Торонто, 
а в Україні у вас є нерухомість, за яку 
вчасно сплачуєте різні платежі. Нею ко-
ристуються ваші довірені особи, які пос-
тійно присутні, вчасно реагують на різ-
ні проблеми. Тобто, ваша нерухомість 
не безхазяйна, за неї є кому вчасно при-
глянути. І накласти око: одна публічна 
особа через своїх родичів викупила ці-
лий квартал, маючи намір звести непо-
далік охоронної зони «Софії Київської» 
торгово-розважальний комплекс із рес-
тораном і підземним паркінгом. На за-
здрість Європі! Підземний паркінг над 
лінією метрополітену і розважальний 
комплекс перед стародавньою Софією! 
І міські депутати в цьому нічого дивно-
го не побачили. Навіть коли будівельні 
роботи почалися до того, як були отри-
мані всі відповідні дозволи і узгоджен-
ня. Зверталися до Київмістобудування, 
відправляли фотографії. Нічого не ста-
лося. Ніхто не почав перевірку, не вста-
новив винуватця, не обклав штрафами. 
Ніби трагедії із завалом будинку на вул. 
Б. Хмельницького у Києві не було, не 
загинули робітники, не осиротіли їхні 
родини, не піддавались ризику життя 
випадкових перехожих… Усе, перегор-
нули сторінку, мізки громадянам про-
мили іншими інформприводами, тому 
вони приречені не згадати про це, бо-
ронь Боже, до наступного нещасного 
випадку. 

У Макарові — суддя, а в Києві — 
впливовий «дядько»
 Повернімося до канадської пані. Її 
право власності на елітну київську неру-
хомість зареєстровано в БТІ, майно пере-
дано в іпотеку. Цілковита, так би мови-
ти, правова захищеність народжує при-
ємне відчуття спокою. Вона ще не знає, 
що на належне їй майно почалось полю-
вання: у вересні 2014 року дехто нама-
гався зняти із належних пані об’єктів 
нерухомості обтяження (іпотеку) на під-
ставі рішення Макарівського районно-
го суду Київської області від 23 грудня 
2009 року у цивільній справі. Рішення 
суду в Єдиному державному реєстрі су-
дових рішень відсутнє, хто б сумнівав-
ся.
 Чоловік пані (назвемо його Ендрю, 
великий друг України, колишній член 
парламенту Канади, який популяризує 
в Канаді власним коштом творчість ук-
раїнських митців) саме перебував в Ук-
раїні і дуже здивувався отриманій від 
суду інформації: цивільна справа відсут-
ня, залишилась на неї тільки обліково-

статистична картка. Відповідно до цієї 
картки він, буцімто, звертався до Ма-
карівського суду Київської області, по-
зиваючись до громадянина України, за-
реєстрованого в Криму. Вересень 2014 
року, Крим… Зрозуміло, що документи 
— липа, адже після анексії Криму в лю-
тому того ж року перевірити нічого не 
вдасться. І питань не виникає, що таке 
зухвале рішення виникнути у 2009 році 
просто не могло — Україна була ціліс-
ною, а покарання мало бути неодмін-
ним. Тому самі розсудіть, чи могло таке 
статися у 2009 році?
 Юристи вам скажуть, що існують два 
неодмінні правила вибору суду, до яко-
го звертатися з позовом (правила тери-
торіальної підсудності): за місцем про-
живання відповідача, а щодо нерухо-
мого майна — винятково за місцем його 
розташування. А тепер збагніть: ка-
надець судиться з кримчанином у Ма-
карівському райсуді Київської облас-
ті з приводу нерухомості, яка розташо-
вана у Шевченківському районі Києва! 
Цілий детектив. При тому, що пан Енд-
рю категорично заперечував факт звер-
нення ним до суду з позовом. Те, що його 
зробили позивачем, навіть не поставив-
ши його до відома, неабияк роздратува-
ло канадця.
 Але найбільше здивував на той час 
голова Макарівського райсуду Київської 
області О. В. Тандир. Надавши інформа-
цію, що пан Ендрю «судився» з грома-
дянином України із кримською реєстра-
цією про розірвання якогось договору, 
він запропонував відновлювати цивіль-
не провадження, яке «зникло». Більше 
— тільки в рамках регламенту. Ні про 
проведену в суді перевірку, ні про звер-
нення до правоохоронних органів…
 Як з’ясувалося, до прокуратури 
Київської області звернулось Управ-
ління державної реєстрації Головного 
територіального управління юстиції у 
м. Києві, яке відмовило у знятті обтя-
жень із належного громадянці Канади 
майна. Там, правда, у реєстрі залиши-
лась інформація, що обтяження зніма-
ли, сформували витяг про відсутність об-
тяжень, скасували запис про припинен-
ня обтяжень і видалили записи (є люди 
в землі українській, яких криміналь-
ним покаранням не злякаєш!), але в ці-
лому орган проявив принциповість, при-
мусивши прокуратуру розпочати кримі-
нальне провадження за фактом вине-
сення суддею Макарівського районного 
суду Київської області завідомо неправо-
судного рішення.
 Спочатку провадження розслідувала 
міліція Макарівського району, яка вста-

новила: вказаний у рішенні суддя його 
не виносив і не підписував. Тобто рішен-
ня є сфальшованим.

«Іменем України»... на коліні
 А далі розігрується зовсім незрозумі-
ла гра. Кримінальне провадження було 
скероване за підслідністю до тоді ще 
Солом’янського РУ ГУ МВС України у 
м. Києві. Про це пана Ендрю у листі від 
3.11.2015 року повідомила прокуратура 
Макарівського району. Матеріали скеро-
ваного провадження ні до Солом’янської 
міліції, ні до поліції, наскільки мені ві-
домо, до сьогодні так і не надійшли. За-
губилися.
 Одночасно з’ясувалось, що обліково-
статистичної картки у Макарівському 
суді вже немає (мабуть, знищили за дав-
ністю зберігання, а не через те, що мож-
на було встановити давність її виконан-
ня, довівши, що це ніякий не 2009 рік). 
Та і відомості картки були неповними: у 
«справі» також ішлося про визнання до-
говорів іпотеки недійсними з моменту їх 
укладання. Але про підписантів догово-
ру іпотеки в тому на коліні писаному па-
пірці, що назвали «судове рішення» іме-
нем України, не згадали). 
 2 вересня 2016 року належна канад-
ській пані квартира була по-рейдерськи 
захоплена. Особа, яка керувала діями, 
по суті, «тітушок», показала докумен-
ти від нової «власниці», назвавши себе 
її представником.
 З’ясувалося, що, поки пан Ендрю з 
представниками оббивали пороги різних 
органів, намагаючись знайти матеріали 
кримінального провадження, добити-
ся від правоохоронних органів його роз-
слідування, бодай одним оком побачити 
те зловісне судове рішення, шахраї… за-
реєстрували те саме рішення Макарівсь-
кого районного суду Київської облас-
ті від 23 грудня 2009 року. І, щоб ви не 
сумнівалися, — реєстратором виступи-
ло те саме Управління державної реєст-
рації Головного територіального управ-
ління юстиції у м. Києві.
 Я ще раз вітаю ініціативу Мін’юсту і 
уряду України (принаймні під тінню не-
одмінної реакції західної спільноти і ам-
басади Канади) зобов’язати державних 
реєстраторів перевіряти судові рішення, 
які подаються на реєстрацію. Правиль-
но.
 Але у мене питання особисто до мініс-
тра юстиції України П. Петренка. Ска-
жіть, будь ласка, вельмишановний пане, 
чи державні реєстратори управління юс-
тиції у столиці чули коли-небудь про 
правила територіальної підсудності? 
Чи, може, Макарівський район Київсь-

кої області приєднали до Шевченківсь-
кого району Києва? Державні реєстра-
тори знають, що судові рішення ухва-
люються за участю всіх зацікавлених 
у справі сторін? І що папірець, у яко-
му відсутня згадка про власницю квар-
тир і їх іпотекодержателя у разі, якщо 
реєструється право власності за іншою 
особою і ви знаються договори іпотеки 
недійсними, — не тільки фальшивка, а 
й фальшивка низького ґатунку, на яку 
не купиться навіть першокурсник.
 Чи мав би викликати у державних 
реєстраторів управління юстиції сум-
нів той факт, що в одному випадку цей 
самий орган звертається з приводу «су-
дового рішення» до прокуратури. А в ін-
шому — радо його зареєстрував? Що лю-
дина реєструє «судове рішення» через 7 
років після його «ухвалення» і вже піс-
ля того, як під час його дії дійсна власни-
ця нерухомості переносить дані про своє 
право до нового Реєстру?
 Особисто я ніяк не можу позбути-
ся відчуття, що хтось має персональ-
но відповідати за такий «якісний» на-
бір персоналу державних реєстраторів 
(і це у столиці, годі говорити про регіо-
ни!). Так, вони не зобов’язані були пере-
віряти надані їм судові «рішення», але 
вони хоч мають елементарні юридичні 
знання і навички? Бо якщо ні, то як вони 
будуть здійснювати перевірку в майбут-
ньому — залишається тільки здогаду-
ватися. Так само здогадуватися зали-
шається, чи хтось понесе за скоєне по-
карання. Ставлю на варіант «ні» і гото-
ва приймати ставки.
 Кінця цієї історії не видно. Зареєстру-
вавши за собою право власності на «від-
жаті» у канадської пані квартири, сприт-
ний українець із кримською реєстрацією 
(чи його тільки паспорт, хтозна) через 6 
днів віддав їх юридичній особі, яка по-
чала процедуру ліквідації (хто б сумні-
вався) і яка через мі сяць і тиждень про-
дала їх одній людині, а та, у свою чергу, 
через три місяці — іншій, представник 
якої брав участь у рейдерському захоп-
ленні однієї з квартир. 
 За неповні 4 місяці нерухомість ка-
надки тричі перепродали і силоміць 
забрали. Тепер доводиться пану Енд-
рю знову оббивати пороги і намагатися 
врятувати майно своєї дружини. А його 
представникам, окрім рутинної робо-
ти, довго пояснювати, чому в Україні не 
працює закон і чому всі письмові звер-
нення канадця залишися без належно-
го реагування. І як так могло статися, 
що одне і те саме сфальшоване судове рі-
шення в одного й того самого органу спо-
чатку викликало справедливі пересторо-
ги, а в іншому — ні? Може, Міністерство 
юстиції України розділить відповідаль-
ність із адвокатами-співвітчизниками і 
надасть високоповажному канадцю ви-
черпні відповіді на поставлені вище за-
питання? Мені здавалось би це справед-
ливим.
 І на завершення. Я думаю, що, вста-
новлюючи тарифи на комунальні послу-
ги, наш уряд бере до уваги статок таких 
пані, як остання покупець нерухомості 
дружини пана Ендрю. Людина заплати-
ла один мільйон шістсот п’ятдесят тисяч 
гривень тільки за один об’єкт (із трьох), 
при цьому його навіть не оглянувши. За 
таких умов, я думаю, говорити про не-
справедливість тарифів — справа не-
вдячна. Є у нас люди, на яких можна рів-
нятися, погодьтесь…
 Інший випадок — позбавлення квар-
тири українця, який постійно мешкає у 
Канаді, також на підставі сфальшовано-
го судового рішення. І так само «ухвале-
ного» з порушенням територіальної під-
судності. Наші шахраї різноманітністю 
не відзначаються, але роблять свою спра-
ву наполегливо. От і думається мені, що 
Мін’юст має не із запізненням реагува-
ти на випадки порушення закону, а нав-
читися їх розпізнавати у майбутньому 
і протидіяти їм завчасно. Бо інакше за-
для чого існують органи влади і яка до 
них буде довіра у суспільстві, якщо вони 
зважуються на якийсь крок тільки піс-
ля двох із половиною років грабунку? 
Може, тоді не доведеться рятувати ре-
путацію зверненням до НАБУ, яке до-
поможе, як тільки свої справи владнає 
і з’ясує стосунки з ГПУ. Ну, зрозуміло, 
нескоро то буде, але буде неодмінно. ■

ШАХРАЙСТВО

Нерухомість 
не випаровується,
або Неймовірні пригоди канадців в Україні

■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙



ВИБОРЦЮ НА ЗАМІТКУ

Піар біля 
трибуни
Ухваліть закон 
про недоторканність — 
тоді й поговоримо
Віталій БУЛАВКО, журналіст, пенсіонер
Київ

 Блокування трибуни у Верховній Раді 
представниками опозиційних фракцій викли-
кає подив і посмішку. Мовляв, подивіться, 
який уряд поганий, а ми — білі та пухнасті, 
бо вболіваємо за народ, якого обклали вели-
чезними тарифами. Насправді це звичай-
нісінький піар, намагання засвітити себе пе-
ред наступними виборами.
 Народні депутати за те, що коїться в Ук-
раїні, несуть таку саму відповідальність, як 
і уряд та Президент. Переконаний, якби Ти-
мошенко та Ляшко стали прем’єр-міністра-
ми, то робили б те саме, що робив Яценюк, а 
тепер — Гройсман.
 Починати треба з себе. Усі депутати, коли 
були ще тільки кандидатами, в один голос твер-
дили, що потрібно зняти депутатську недотор-
канність. Тільки-но ставали парламентарія-
ми, як одразу їм заціплювало, вони забували 
про свої обіцянки. Недоторканність депутату 
потрібна лише тоді, коли він виконує депутат-
ські обов’зки. А у вільний від роботи час, коли 
депутат прокрався чи вчинив інший злочин, то 
він несе відповідальність як звичайний грома-
дянин України, бо перед законом усі рівні.    
 Депутат, який вчинив бійку в парламенті, 
негайно має бути притягнений до криміналь-
ної відповідальності за хуліганство і позбавле-
ний депутатського мандата. Депутат, який без 
поважних причин пропустив засідання ВР, не-
гайно позбавляється депутатського посвідчен-
ня і на його місце приходить інший зі списку 
кандидатів у депутати. 
 Щодо блокування трибуни Юлією Тимошен-
ко, то тут доречно згадати слова: «Чиє б кри-
чало...». Те, що Тимошенко засуджено безпід-
ставно і надумано, — впевнений стовідсотково. 
Якщо проти Тимошенко порушили криміналь-
ну справу, то в такому разі потрібно було б при-
тягнути до кримінальної відповідальності тих, 
хто закупив за завищеною ціною південноко-
рейські «Хюндаї», зовсім не пристосовані до ук-
раїнських умов. І це в той час, коли керівники 
українських підприємств криком кричали, що 
вони виготовляють електровози, не гірші за пів-
деннокорейські, навіть вищої якості. Чи тих, 
хто набудував розкішні маєтки і роз’їжджає в 
дорогущих авто. До речі, в деяких депутатів в 
особистому автопарку десяток, а то й більше ма-
шин. Чи звітували вони, навіщо їм стільки авто 
і де взяли гроші, щоб їх придбати?
 Юлія Тимошенко підписала договір про 
купівлю газу за високу ціну, чим підкосила ма-
лий і середній бізнес. Звісно, ціну диктує про-
давець, але й покупець має право доводити, що 
ціна завищена й необґрунтована. Пояснення 
Тимошенко, чому вона підписала кабальну уго-
ду, слабенькі й непереконливі.
 Нині чимало депутатів говорять про необ-
хідність дострокових виборів. Ми вже не раз 
достроково обирали парламент і навіть Прези-
дента. Від цього щось змінилося? Невже жит-
тя нічого не навчає? Згоден на дострокові ви-
бори, хоча вони можуть стати катастрофою 
для України. Відбудеться перетасування карт 
у колоді і почнуться ті самі бійки в парламенті, 
прогули, ігнорування запитів народу. У тако-
му разі, якщо відбудуться дострокові вибори, 
ніхто з теперішніх депутатів не має права ба-
лотуватися кандидатом, оскільки вони пока-
зали свою професійну неспроможність. Поди-
вимось, що вони тоді заспівають і чи захочуть 
тоді дострокових виборів. Необхідно посилити 
вимоги до діяльності нардепів, негайно зняти 
недоторканність, прийняти закон про відкли-
кання депутатів, якщо вони ігнорують нака-
зи і волю виборців, прийняти закон про ім-
пічмент Президента. І кожен громадянин має 
передовсім посилити вимоги для самого себе. 
Власне сумління має стати найсуворішим суд-
дею. Тоді в країні буде порядок і підніметься 
життєвий рівень. ■

■Валерій МИРОНЕНКО, 
правознавець, дитина війни
Миколаїв

 Щоб моє звернення не загуби-
лося у стінах Генеральної проку-
ратури України, копію надсилаю 
українській газеті «Україна моло-
да».
 Вельмишановний Генеральний 
прокуроре України Юрій Луцен-
ко, звертаюсь до Вас і маю надію, 
що моє звернення візьме правовий 
старт.
 1. Газета «Україна молода» від 
20 листопада 2014 р. надрукува-
ла мого листа під заголовком «Газ 
і вугілля — для Юлі привілля», у 
якому йшлося про те, як бухгал-
тер Мінвуглепрому Леся Лесик оп-
рилюднила факти руйнування вуг-
левидобувної промисловості та 
діяльність на цій ниві куратора цієї 
галузі від партії «Батьківщина» 
Наталії Королевської. Про цей зло-
чин було повідомлено тодішньому 
Прем’єр-міністру Юлії Тимошен-
ко. Питання: чому на це повідом-
лення Юлія Володимирівна не про-
реагувала? Чи не тому, що вугілля 
розкрадалося на мільярдні суми 
не без її відома? Цими оборудками 
було обкрадено шахтарів, що стало 
значним внеском у війну на Донбасі 
та Луганщині.
 Факти розкрадання вугілля за 
прем’єрства Тимошенко перевіряли 
Генеральна прокуратура України, 
КРУ, СБУ, за їхніми висновками 
все вищевикладене підтвердило-
ся. Незважаючи на це, Тимошенко 
і Королевська чомусь залишилися 
на свободі до цього часу, та ще й на 
той час стали депутатами ВР. Я мав 
надію, що попередній Генеральний 
прокурор України Ярема дасть від-
повідь, чому ця кримінальна спра-
ва залишилась без правового роз-
гляду. Сьогодні маю надію, що цей 
злочин буде розслідувано нинішнім 
керівництвом ГПУ і винні понесуть 
покарання.
 2. У лютому 2004 року газе-
та «2000» надрукувала статтю Да-
нила Кулиняка «Доки три  ватиме 
«культ бездарних Яво рівських»? 
(Відкритий лист-відповідь колиш-
ньому голові СПУ). Кілька слів про 
автора: Данило Кулиняк свого часу 
був звинувачений за ст. 56 ніби-
то як зрадник Батьківщини та за 
ст. 62 «Антирадянська агітація 

і пропаганда» за створення органі-
зації «Вісник свободи України», 
але його порятувало неповноліття. 
Після прожив життя під наглядом 
і «опікою» КДБ, у рядах якого доб-
ровільним і активним помічником 
(як я довідався зі ЗМІ) був Володи-
мир Яворівський. 
 Та повернемося до статті. Ось 
цитата з неї: «Про «зловживання» 
Яворівського і К° на наслідках Чор-
нобильської катастрофи писалося 
і говорилося чимало — врятувала 
його тоді хіба що депутатська не-
доторканність та прикриття пев-
них тогочасних керівників держа-
ви. Для прикладу варто навести 
хіба що уривок із публікації в га-
зеті «Сільські вісті» за 15 березня 
1994 р.: «Служба безпеки України. 
№14/150915 червня 1993 р. Віце-
прем’єр-міністру України Жулин-
ському М. Г.
 ...У період 1991-92 рр. в Ук-
раїну надійшла гуманітарна до-
помога від Міністерства оборони 
Німеччини в кількості 1 600 оди-
ниць транспортних засобів і 69 
найменувань військового споряд-
ження. Вся ця техніка була роз-
ташована в Закарпатській облас-
ті на території обл агротехсервісу. 
Потім ця техніка з ініціативи де-
путата Яворівського В.О.була роз-
поділена поміж різних організа-
цій і підприємств, 80 відсотків 
яких відношення до Чорнобиля не 
мають... Заступник голови Служ-
би безпеки (підпис)».
 А ось цитата академіка Віктора 
Бар’яхтара зі статті в «Дзеркалі 
тижня», №29, 4 серпня 2001 р.: 
«...під мудрим керівництвом то-
вариша Яворівського в резуль-
таті закрили два найдосконаліші 

й найбезпечніші блоки українсь-
кої атомної енергетики... Більше 
того, навіть відмовились отрима-
ти пальне для них у 1991 році! Це 
яскравий приклад стратегічної 
сліпоти, невміння зрозуміти, що 
потрібно власній державі для її 
розвитку. Наламав дров Яворівсь-
кий і в інших, власне чорнобильсь-
ких, справах».
 Цитує Кулиняк і Наталію 
Іванівну Правик — матір загиб-
лого героя-чорнобильця Володи-
мира Правика: «...І Яворівський, 
і Шовкошитний зробили собі сла-
ву на нашому горі, а тепер ми їм не 
потрібні... Шовкошитний, правда, 
хоч на атомній станції працював 
до аварії, а Яворівський сам при-
мазався до чорнобильців. Безсовіс-
ний чоловік...»
 Дивує, що до цього часу ніхто 
не розслідував «мутні» справи Во-
лодимира Яворівського як щодо 
«гуманітарки», з якої його син от-
римав легковий автомобіль, так і 
щодо справ із нерухомістю Спілки 
письменників України. Маю надію, 
що Генеральна прокуратура розко-
пає ретельніше і глибше всі ці спра-
ви.
 Що ж до самої особи пана 
Яворівського, то дуже влучно про 
нього сказав Юрій Соломатін, на-
родний депутат України, колишній 
працівник Мінчорнобиля Украї-
ни: «Ціна святенницьким радіо-
проповідям пана Яворівського така 
ж, як і його злочинним діянням в 
області атомної енергетики і Чор-
нобиля. Чи й далі будемо продов-
жувати жити з цією раковою пух-
линою брехні від Яворівського та 
його покровителів, що ховаються 
в тіні Чорнобиля?» ■

ЗЛОЧИН БЕЗ ПОКАРАННЯ

Двоє з касти 
недоторканних
Відкритий лист Генеральному прокурору України 
Юрію Луценку

■

9УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 14 ВЕРЕСНЯ 2016Я ВАМ ПИШУ...

ПОЛІТПАРНАС

Марш 
бравого 
путінця
Микола ЦИВІРКО
Київ

Англієць марить про пудинг,

француз смакує бісквіт.

А я обожнюю Путіна.

І квит!

Іду тією я путтю,

яку оминає весь світ.

Бо так хоче Путін.

І квит!

Замість дивного спурту

до прірви триває літ.

Але ж зі мною Путін!

І квит!

■

Старий австрійський міст — таку назву має арочний міст-віадук у селищі Ворохта, що на Івано-Франків-
щині. Ця грандіозна споруда була збудована в 1895 році за правління в Галичині Австро-Угорщини полоне-
ними італійцями ті місцевими селянами. Її розміри вражають: завдяки ландшафту міст довелося зробити 
дуже довгим — 130 метрів, а найширший його проліт має довжину 65 метрів. Він поєднує береги Прута в 
місці, де річка має найширше русло.
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«Нам пропонують фікцію...»
 З чого починається держава?
 — Дуже глобальне питання. 
Мова, подобається комусь чи ні, 
завжди відігравала у визначен-
ні держави величезну роль (зга-
дайте Ющенка. — «УМ»). Час-
то мова була головним атрибу-
том, за яким визначалися межі 
держави і за яким визначалася 
легітимність цих меж. У нашій 
ситуації іде шквал ідеологіч-
них посилань, прикінцева мета 
яких — відділити мову від полі-
тичного дискурсу як незначну, 
неважливу, унеможливити саму 
дискусію про мову саме як вира-
ження цілої політичної і навіть, 
я наголошую, економічної ситу-
ації в нашій країні. Мова є тією 
субстанцією, яка — без усяко-
го домішку ідеалізму — так чи 
інакше означує собою всі ста-
ни, в яких перебуває українсь-
ке суспільство. Мова завжди 
була об’єктом, який зазнавав 
атаки русифікаторів, асиміля-
торів усіх різновидів: чи це була 
польсько-литовська Річ Поспо-
лита, чи протягом довшого пе-
ріоду історії Російська імперія. 
Чому? Тому що мова теж істо-
рично, безвідносно до того, по-
добається це комусь чи ні, виз-
начала націю, модерну націю.
 Перша модерна нація оголо-
сила під час Французької рево-
люції новий принцип самоіден-
тифікації не за релігією, не за те-
риторією, як було до того, не за 
підпорядкованістю монарху чи 
суверену, а за спільністю ціннос-
тей, яких тоді було названо три: 
Свобода, Рівність, Братерство 
(Libertе, Еgalitе, Fraternitе). Це 
була політична нація, для якої 
етнічні, релігійні, станові, кла-
сові різниці не мали значення 
за умови, що поділялися ці три 
цінності. Зараз ми чуємо, що 
українську мову слід виключи-
ти з ознак визначальних для ук-
раїнської політичної нації як 
атавізм. Але ми забуваємо, що 
тоді ці три слова було сказано 
французькою мовою, францу-
зами, для французів і тих, хто 
французьку розумів. У тих трьох 
словах мова не була названа ек-
спліцитно, відкрито, прямо, 
але вона була завжди присутня, 
поза нею ці цінності немислимі 
для французів. У кожній полі-
тичній нації мова завжди при-
сутня як її перший означник.
 Нам часто кажуть: якщо ми 
хочемо будувати політичну ук-
раїнську націю, на відміну від 
етнічно концептуалізованої, то 
треба відмовитися від мови. Я 
дозволю собі з цим категорич-
но не погодитися, бо мова, крім 
засобу означення політичної на-
ції, завжди була засобом соліда-
ризації всіх членів політичної 
нації. Вона була центральною у 
процесі розмови громадян, поро-
зуміння і віднайдення спільної 
візії того, ким ця нація є, звідки 
вона вийшла і яким вона бачить 
своє майбутнє. Нація без мови і 
поза мовою неможлива. Історич-
ний досвід свідчить, що сильна і 
життєва нація, здатна згуртову-
ватися в час екзистенційної за-
грози, повинна бути об’єднаною 
однією мовою.
 Коли ми говоримо «Фран-
ція», то завжди маємо на увазі 
французьку мову і маємо на 
увазі її абсолютно домінантне 

становище в державі. Коли ми 
говоримо «Німеччина», відбу-
вається подібна логічна зв’язка. 
Коли ми говоримо «Росія», то 
так само. Хоча Росія — країна, 
зліплена шляхом історії кри-
вавих завоювань, iз надзвичай-
но різних, часто ворожих собі 
культур, релігій, тяжко суміс-
них історичних досвідів. Але і 
тут мова об’єднує. Нам дуже аг-
ресивно пропонують дивитися 
і розуміти Україну поза мовою. 
Тобто нам пропонують фікцію, 
яка або в історії не існувала, або 
якщо й існувала, то ніколи не 
призводила до сильної життє-
здатної держави.
 Нас хочуть ірландизува-
ти, мовляв, Ірландія ж втра-
тила національну мову, то по-
годьмося й ми із втратою своєї 
— процесом, який зараз вібу-
вається. Ніхто після цього не 
каже, що Ірландія не має влас-
ної ідентичностi, а ірландці не 
є патріотами своєї країни. Я не 
знаю, чи є неоколоніалістський 
сценарій ірландизації Украї-
ни прийнятним для більшості 
її громадян. Але за нього ак-
тивно агітують. Нам говорять 
і про Канаду з її двома держав-
ними мовами — англійською 
та французькою. Там офіційна 
двомовність є постійним джере-
лом напруги, і донедавна чи не 
на кожних парламентських ви-
борах обов’язково порушувало-
ся питання про вихід зі складу 
країни франкомовного Квебеку. 
Сумніваюся, що для України з її 
екзистенційним довічним воро-
гом Росією прийнятна канадсь-
ка модель. Нам теж пропонують 
Швейцарію, де є 20 кантонів, 6 
напівкантонів. Деякі самопро-
голошені «експерти» кажуть, 
що там є чотири офіційні мови 
і цілковита національна гар-
монія. На перший погляд, ніби 
так — німецька, французька, 
італійська і ретороманська дій-
сно є офіційними мовами Швей-
царської Конфедерації.
 Якщо ж дивитися на кожен 
кантон, то він одномовний. У 
кожному кантоні ніхто чотир-
ма мовами чи навіть двома не 
володіє і не користується. Тут 
важливіше те, що прихильни-
ки швейцарської моделі не хо-
чуть сказати відверто. Пропо-
нуючи нам цю модель, Украї-
ну фактично хочуть розчлену-
вати на частини, саме за старою 
доброю засадою колонізаторів 
«поділяй і завойовуй». Це про-
мовиста самохарактеристика 
політичної програми російсько-
го неоколоніалізму й імперсько-
го реваншизму. Нас намагають-
ся переконати у тому, що мова 
не має значення, власне, тому 
що мова має найважливіше зна-
чення.

«Телекамери вимкнені — 
переходимо на російську»
 ■ У Конституції України чіт-
ко прописано, що державною 
мовою є українська. На вашу 
думку, як виконувалася за 25 
років ця стаття?
 — На мою думку, ця стат-
тя непослідовно виконуєть-
ся, а останнім часом її невико-
нання стало засадою державної 
політики. Внаслідок ухвалення 
так званого Закону «Про заса-
ди мовної політики», який кли-

чуть «законом Колесніченка—
Ківалова», навіть державні ор-
гани, не кажучи про приватні 
установи, інституції, зараз від-
крито порушують Конституцію 
у її 10-й статті. Цей «закон» — 
юридична фікція, його не лише 
можна не виконувати у явочно-
му порядку, а навпаки — нама-
гання виконувати такий «за-
кон» є грубим і відкритим пору-
шенням Конституції України. 
Однак цей «закон» виконуєть-
ся, його насамперед використо-
вують як юридичне забезпечен-
ня нового явища в українській 
політиці — абсолютно відкритої 
і, я наголошую, інституціоналі-
зованої дискримінації величез-
ної більшості громадян України 
за мовною ознакою, для небаче-
ної за своєю інтенсивністю руси-
фікації у всіх царинах публічно-
го спілкування.
 Цілі інституції, починаю-
чи з українського уряду, беруть 
пряму участь у політиці диск-
римінації українців, які гово-
рять українською мовою. Най-
вищі очільники уряду щоденно 
i безкарно порушують Конститу-
цію. Йдеться саме про публічну 
сферу, а не про приватну. Це сто-
сується не лише Авакова, уря-
довця, що як міністр внутріш-
ніх справ має першим після Пре-
зидента гарантувати дотриман-
ня Конституції і правопорядку, 
гарантувати не вибірково, в тих 
положеннях, що йому подоба-
ються, а повністю. Гарантувати 
ще й тому, що він давав урочис-
ту присягу на вірність Конститу-
ції України. Честь мундира, так 
би мовити, й елементарна люд-
ська чесність. Натомість нам 
пропонують вибірковий право-
порядок, тобто відсутність пра-
вопорядку, те, що було за Куч-
ми і Януковича. Це стосується 
і того факту, що в президентсь-
кій адміністрації, коли камери 
і диктофони вимкнені, весь час 
користуються російською, а не 
державною мовою, грубо пору-
шуючи Конституцію і присягу 
її дотримуватися.
 Відбувається масова диск-
римінація українців у публіч-
ному просторі. За даними руху 
«Відсіч», менше четвертини 
всього змісту передач телеба-
чення десяти провідних націо-

нальних каналів пропонуєть-
ся українською мовою, решта 
— або російською, або руйнів-
ною для кожної мови шизофре-
ногенною сумішшю російської з 
українською. Донедавна менше 
5% пісень на десятьох провідних 
радіостанціях України лунало 
українською мовою. Менше 9% 
журналів публікується українсь-
кою мовою. Не треба звертатися 
до жодної статистики, щоб по-
бачити, що на величезній час-
тині території країни — в Хар-
кові, Одесі, Миколаєві, Херсоні 
— годі купити друковану пресу 
українською мовою.
 На мій погляд, така масо-
ва інституційна дискримінація, 
що межує з расизмом, не суміс-
на із високопарним проектом по-
вернення до Європи і будівниц-
тва демократії в Україні. Вона з 
порога виключає демократію як 
таку. Не можна говорити про де-
мократію в країні, де превілейо-
вана імперська меншість не чує 
і не бажає почути дискримінова-
ну більшість населення, визнати 
право останньої на власну мовну 
культуру і людську гідність. Сьо-
годні українці у власній країні 
не можуть дивитися рідною мо-
вою Олімпійські ігри, їм пропо-
нують це робити в нав’язаному 
лінгвошизофренічному русифі-
каторському форматі, коли один 
ведучий говорить неповноцін-
ною українською, весь час збива-
ючись на російську, а другий — 
російською. У цій ситуації замов-
чувати проблему означає погод-
жуватися з неоколоніалізмом, 
потурати і мовчки підтримувати 
те, що не має ані морального, ані 
політичного виправдання.
 Нам кажуть: про це не мож-
на говорити, бо це, мовляв, розді-
ляє країну. На мій погляд, розді-
ляє країну не порушення цієї ве-
личезної проблеми, а її існуван-
ня, адже вона унеможливлює 
саме приєднання України до Єв-
ропи, побудови в Україні спра-
ведливого суспільства, вільного 
від корупції, зокрема й корупції 
духовної. Це становище не суміс-
не з правами людини та європей-
ськими цінностями. Нам, нав-
паки, треба порушувати це пи-
тання скрізь і всюди, щоб якнай-
швидше вирішити його і нарешті 
позбутися цієї ганебної спадщи-

ни російського гноблення. Диск-
римінація більшостi громадян за 
мовною ознакою є одним з основ-
них джерел величезної напруги 
в українському суспільстві сьо-
годні, його поділу, стану перма-
нентної ідентифікаційної невиз-
наченостi й вразливостi до мос-
ковської ідеології колоніально-
го реваншу. Хай би скільки ми 
мовчали, хай би скільки олігар-
хічна преса, а з нею навіть преса 
незалежна, яка купилася на ар-
гумент «мовчання заради миру», 
намагалася ігнорувати цей стан 
речей, він не зникне. Навпаки, 
він і далі загострюватиметься, і 
що довше він триватиме, то ра-
дикальніших і небезпечніших 
для суспільстав форм набирати-
ме рух протесту проти нього.
 ■ У тій самій статті 10 Конс-
титуції сказано, що «в Україні 
гарантується вільний розвиток, 
використання і захист російсь-
кої, інших мов національних мен-
шин». Де проходить межа між де-
ржавною і мовою меншини?
 — Для початку варто мати на 
увазі кількість тих громадян, які 
вважають українську своєю мо-
вою, і представленість їх у пуб-
лічній сфері. За даними остан-
нього перепису 2001 року, понад 
67% населення вважає українсь-
ку рідною. Цю цифру має бути як 
мінімум відображено у програму-
ванні змісту телебачення, радіо, 
преси тощо, без будь-яких візан-
тійських хитрощів, коли цифру 
нібито виконують, але програми 
пускаються після другої ночі, 
тоді як прайм-тайм заповнено 
російщиною, і не лише мовною, 
а й ідеологічною, світоглядною. 
Це треба зауважити, бо мова та 
ідеологія завжди йдуть у парі.
 Нам потрібно себе запита-
ти, чи хочемо мати незалеж-
ну державу, об’єднану спільніс-
тю території, історії, бачення 
свого майбутнього, спільністю 
мови, чи хочемо бути перманен-
тно поділеними, ідентифікацій-
но, через дефіс, поєднанням не-
поєднуваного, як це намагають-
ся зробити Москва і ті, хто реалі-
зує її програму тут, в Україні. 
Російська з її кривавою історією 
асиміляції і лінгвоциду україн-
ців сьогодні не може раптом ста-
ти об’єднувальним началом для 
нації, яка має давню i криваву 

ТАКА ПОЛІТИКА■

Без рідної мови
В Україні триває небачена русифікація, що межує з расизмом

У постмайданній Україні питання мови досі грає другорядну роль. 
Окрім цього, більшість україномовних громадян піддаються диск-
римінації. Ситуацію нагнітають і ЗМІ. Навіть Перший національний 
практикує «мовну шизофренію», тобто в ефірі прослідковується 
як українська, так і російська.
Про загальну ситуацію з державною мовою, небезпеки, які її під-
стерігають, утиски, яким піддається населення, що спілкується 
нею, та русифікацію в інтерв’ю «Главкому» розповів мовознавець 
та лектор Колумбійського університету Юрій Шевчук.

Мовознавець Юрій Шевчук.❙

/ /
/

/



11УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 14 ВЕРЕСНЯ 2016НАЦІЯ

Майже століття тому в Харкові назви всіх головних установ мали україномовне 
походження.
Фотографії вивісок стародавнього міста опублікувала спільнота «Чиста мова» 
в мережі Facebook.
Ці чорно-білі знімки є доказом того, що майже століття тому в першій столиці 
країни активно використовувалася рідна калинова. На них можна побачити, 
як афіші різноманітних заходів, зібрань, вивіски поліклінік, клубів, крамниць, 
салонів були виконані забороненою на той час мовою.

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

історію бруталізації з боку Москви, 
для нації, яка відбудеться лише за 
умови, що звільниться від спадщи-
ни російського колоніалізму, в тому 
числі й мовно-культурного. Це не-
можливо ще й з геополітичної точки 
зору, бо Кремль завжди використо-
вував російську мову, дедалі актив-
ніше використовує її сьогодні і вико-
ристовуватиме завжди як знаряддя 
завоювання українських територій. 
Російська мова, подобається це ко-
мусь чи ні, завжди робила, робить і 
робитиме Україну легкопроникною 
для московської пропаганди й ідео-
логії колоніального реваншизму. 
Натомість українська, подобається 
це комусь чи ні, завжди була, є і буде 
потужним засобом захисту від неї.
 Російська мова не може бути мо-
вою єднання для української полі-
тичної нації ще й тому, що біль-
шість населення країни україномов-
на, якщо не фактично, то за сенти-
ментом, за бажанням повернутися 
до мови свого народу. Бажанням, ре-
алізацію якого не допускає офіційна 
політика російсько-української мов-
ної шизофренії. Окрім того, ми нази-
ваємося «держава Україна», в якій 

установча, титульна нація — україн-
ці. Українців робить українцями на-
самперед їхня мова, подобається це 
комусь чи ні. Це не лише незапере-
чний факт української історії і сьо-
годення, це логіка, яка присутня в 
історії кожної іншої модерної нації. 
Без мови українці перестають бути 
українцями і стають кимось іншим, 
і це теж факт. Ми це бачимо на при-
кладі зросійщених українців. Тут 
треба враховувати проблеми росій-
ськомовних громадян як історично 
імперської меншини, котра прий-
має привілеї, якими вона завжди ко-
ристувалася, як природні. Для при-
кладу — останній скандал в Охмат-
диті, де намалювали рибок і підписа-
ли їх російськими іменами. Українці 
в особі письменниці Лариси Ніцой, 
яка першою звернула увагу на про-
блему, шукаючи компроміс, виста-
вили  вимогу написати й українські 
імена, не стерти (!) російську, а допи-
сати українські імена (і в цьому за-
саднича відмінність українського 
менталітету від імперського росій-
ського). У росіян-шовіністів заса-
да така: або буде по-моєму, або йди 
геть. Авторка малюнків, київська 

росіянка, сказала, що «я киянка, і 
все життя так було», посилаючись на 
імперську русифікаторську практи-
ку як на моральне виправдання гли-
боко аморального акту. Рабство теж 
існувало століттями, але настає пев-
ний момент, коли це абсолютно не 
сумісно ні морально, ні економічно, 
ні політично з існуванням даної де-
ржави, народу, суспільства.
 Тому тут головне — вести від-
критий і чесний діалог. Бо дуже час-
то діалог не є чесним. Ті, хто опонує 
цілком законним намаганням ук-
раїнців домогтися власних мовних і 
людських прав, приписують україн-
цям мотиви і бажання, які історич-
но властиві не їм, а привілейованій 
російській імперській меншині в 
Україні. Опоненти лукаво припису-
ють українцям якусь «насильниць-
ку українізацію», якої ніде не було 
в прямому сенсі насильства, того, 
що у десятках і сотнях історичних 
форм зазнавали від росіян українці. 
Я ніколи не чув, щоб на російсько-
українській війні на Донбасі когось 
убили за російську мову, натомість є 
факти вбивства, звірячого побиття, 
каліцтва за українську мову й іден-

тичність. Є середньовічні факти спа-
лення українських книжок в окупо-
ваних Криму і Донбасі.

«Какая разніца» як прикриття, щоб 
не говорити державною мовою
 ■ Часто сьогодні доводиться чути 
думку, що зараз війна в країні і мов-
не питання не на часі, ну і, зрештою, 
«какая разніца». Мовляв, російсько-
мовні патріоти теж воюють за Украї-
ну. Як ви ставитеся до цього «какая 
разніца»?
 — Це чудове запитання. Це ще 
один доказ того, як ті, хто каже «ка-
кая разніца», демонструють цим 
свою неготовність бути чесними і від-
вертими. Якби мені людина сказала: 
«Какая разніца» — і потім перейш-
ла на українську мову, я б повірив, 
що для неї справді нема різниці. Але 
«какая разніца» кажеться як виправ-
дання, щоб ніколи і за жодних обста-
вин не переходити на державну мову 
цієї країни. Це якась орвелянська 
формула, коли правда — це брехня, 
любов — це ненависть, а війна — це 
мир. Це з того ж логічного ряду. Не-
має різниці, яка мова, якщо ця мова 
завжди російська. Це імперська чор-
носотенна логіка, бо це імперська ру-
сифікаторська практика поведінки.
 Ще один поширений аргумент 
про патріотизм, який у мене викли-
кає кілька міркувань. Патріотизм 
— від слова patria, «батьківщина», 
тобто це відданість своїй вітчизні, 
батьківщині. Маю питання: якою 
бачить свою батьківщину люди-
на, яка органічно не сприймає ук-
раїнської мови? Тут люди, що ор-
ганічно не сприймають український 
національний проект, маніпулюють 
тими, хто з огляду на історичні об-
ставини опинився серед російсько-
мовців і перебуває у переходовому 
ідентифікаційному періоді. Росій-
ськомовні патріоти без лапок ус-
відомили цінність своєї українсь-
кості, вони в процесі становлення 
як українці зі своєю мовною куль-
турою і самовідчуттям. Але є інші, 
ті, що криються і маніпулюють пер-
шими. Коли кажуть, що російсько-
мовець теж патріот, я від них споді-
ваюся обов’язково почути продов-
ження характеризації російсько-
мовного українця: «...і він любить 
українську мову, і він хоче її вивчи-
ти». Натомість надто часто російські 
шовіністи цинічно використовують 
цей новий аргумент як виправдання 
власної українофобії і несприйняття 
незалежної України як політичного 
проекту. ■

ПОГЛЯД

По честi i 
справедливостi
Лише у взаємодiї духу, культури 
i «здорової економiки» 
вiдродиться вiра в майбутнє, 
яка зцiлить нацiю
Богдан МАКСИМОВИЧ, спiвголова Львівської філії 
Наукового товариства імені Сергія Подолинського

  Чверть століття Україна крокує незвичною для себе дорогою — 
дорогою свободи. Скалічена і пограбована багатовіково своїми сусі-
дами, насичена ворожими елементами, розшматована багатоголос-
сям амбіцій, обдурена і обкрадена нами ж вибраною «владою», наша 
країна все-таки спроможна народжувати енергію прогресу. В Україні 
продовжують набирати сили ідеали, пробуджені революціями остан-
ніх десятиліть. З кожним днем дедалi більше людей прагнуть жити по 
честі і справедливості. Розвивається кооперативний рух, вишукують-
ся політичні та економічні шляхи виходу з кризи.
  Проте в нашому суспільному розвитку істотно бракує однієї важ-
ливої, правильніше, найважливішої чесноти — чесноти довіри.
 «Україно, Україно, рідна моя мати, чому ж Тебе розпинають нові 
герострати?! Адже мала Ти Богдана, мала і Тараса, але ж... мало шану-
вала Христа, свого Спаса».
 Ці рядки з’явилися в мене під час роздумів, чому так складно на-
роджується наша Держава. І відповідь прийшла сама собою: постко-
муністичний синдром лицемірства, прищеплений радянською ідеоло-
гією українцям, до того ж густо замішаний на глобалізаційному син-
дромі споживацтва, виявився міцним дурманом для усіх суспільних 
прошарків новонародженої країни. Скаламучена та зболіла національ-
на душа була неспроможна впустити в себе світло любові. Об’єднання 
зусиль — рушійна сила добра, немає об’єднання — проявляється зло. 
І найжахливішим проявом нашого українського зла є взаємознищен-
ня нами один одного разом зі знищенням середовища, в якому ми жи-
вемо. В результаті ми стали дуже хворою, вимираючою нацією. Адже 
в жадобі особистого збагачення ми збираємо для продажу врожаї, от-
руєні ядохімікатами та генномодифікованими прискорювачами росту. 
Переробна промисловість, наприклад, молочна, не маючи достатньо 
природної сировини — молока, виробляє масло, сметану, сири тощо 
з великим, часто стовідсотковим, вмістом шкідливих для здоров’я до-
датків. Інші підрозділи харчової промисловості для покращення зов-
нішнього вигляду, смаку та тривалості зберігання своєї продукції та-
кож додають до неї шкідливі для здоров’я додатки-консерванти, роз-
пушувачі та ще багато чого, не відомого нам. Таким чином, більшість 
населення України постійно вживає шкідливі для життя їжу та напої. В 
результаті, понад дев’яносто відсотків потенційних рекрутів за станом 
здоров’я не придатнi до військової служби.
 Останнім часом засоби масової інформації повідомляють про 
наближення дефіциту води. Причина — масова вирубка лісів, особ-
ливо в Карпатах. На сьогодні Україні бракує понад 10 мільйонів гектарів 
лісу для забезпечення нормальної гідродинаміки ґрунтових вод.
  Земельні магнати, володіючи сотнями тисяч гектарiв землі, для мак-
симального збагачення не використовуючи сівозміни, виснажують зем-
лю енергоємними культурами — кукурудзою, соняшником, ріпаком тощо 
та отруюють землю мінеральними добривами та хімікатами. Таким чином 
Україна втрачає свої чорноземи, різко зменшується в землі гумус.
  Наступну особливу загрозу для українцiв несе використання генно-
модифікованого насіння. Використання їжі з генномодифікованої про-
дукції спричинює деформацію генів людини, а значить, призводить до 
повного вимирання нації.
 Війна на сході України, невпевненість у завтрашньому дні, тоталь-
на брехня та обкрадання один одного, службові зловживання створю-
ють нездоровий психологічний клімат в Україні, що, в комплексі з от-
руєнням нас шкідливою їжею, в найближчому майбутньому створює 
загрозу вилучення українців iз поки ще великого числа націй.
 Це лише перелiк найважливіших проблем, котрі шкідливі не тіль-
ки для нашого здоров’я, а й для нашого життя. Вирішити ці проблеми 
можливо єдиним способом — зцілити себе вірою у майбутнє. Як? При-
гадати, що нас усіх створено для майбутньогою — і мене, і тебе. Тому я 
зобов’язаний любити себе і тебе, дарувати свою приязнь, добрі побажан-
ня, турботу, опіку, словом, служити один одному. І пам’ятати, що лише 
віра у майбутнє дає перепустку у вічність.
 Перехід на біоорганічне землеробство, створення банку здорового 
насіння, відновлення необхідного поголів’я великої рогатої худоби для 
створення умов вироблення природної екологічно чистої їжі та повернен-
ня землі належної якості, відновлення лісів, налагодження стандартизо-
ваного виробництва здорової харчової продукції можливе лише при при-
нципово новому суспільному устрої, побудованому на усвідомленні та ре-
альному дотриманні Божих та природних законів і де будуть створені умо-
ви для формування здорового світогляду справжнього господаря землі. 
Замість олігархів-магнатів Україна потребує мільйони самодостатніх гос-
подарів, які, об’єднуючись у взаємодоповнюючі кооперативи, забезпечать 
Україну і світ здоровою їжею, а значить, енергією життя.
 Входження у новий суспільний устрій повинне розпочатися з творчої 
взаємодії кращих представників духовного, культурного та економічного 
простору. Тобто повинні активно співпрацювати економіка, школа і церк-
ва. В рамках проводу сільської громади це — священик, директор шко-
ли та сільський голова, осяяні справжнім знанням поєднання духу і ма-
терії. Бо лише у тісній взаємодії духу, культури та «здорової економіки» 
спалахне віра у майбутнє, яка принесе зцілення і Україні, і світу. ■

■
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Ідеться про будівлі земських 
шкіл, які архітектор спроекту-
вав у 1913—1916 роках. У пол-
тавських селах, де волонтери 
проекту віднайшли такі будів-
лі, громадськість проводить 
толоки: територія шкіл розчи-
щається від сміття й зарослів, 
сільради отримують відповідні 
охоронні документи, а грома-
ди — пам’ятку архітектури, яка 
не поступається своєю цінніс-
тю відповідним європейським 
зразкам. І це все — без жодної 
державної копійки, завдяки гро-
мадській ініціативі. 

Закоханий в орнаменти
 Опанас Сластіон умудрявся 
бути українцем навіть у росій-
ській столиці: навчаючись у Пе-
тербурзькій академії мистецтв, 
він очолював тамтешній Ук-
раїнський клуб. Він був україн-
цем і добираючи собі друзів, а 
тому спілкувався з Дмитром 
Яворницьким, Михайлом Дра-
гомановим, родиною Косачів. 
Він був українцем, коли зай-
мався дослідницькою і творчою 
діяльністю: зачарований ук-
раїнським народним приклад-
ним мистецтвом, фольклором, 
Сластіон видавав художні аль-
боми — про українську вишив-
ку, різьбу, орнаменти.
 — В орнаментах він кохався 
особливо, — говорить мистецт-
вознавець, багаторічний дослід-
ник творчості Сластіона, член 
міжнародної організації Арт-
критиків при ЮНЕСКО Віталій 
Ханко. — Він намагався вико-
ристати українські орнаменти в 
архітектурі. Так, щоб прості ук-
раїнці дивилися на будівлю і ба-
чили, що орнамент на школах 
— такий самий, як на їхніх со-
рочках, рушниках, предметах 
вжитку. І для оздоблення своїх 
шкіл Сластіон використав ор-
наменти, які були зібрані в аль-
бомі Олени Пчілки. Мама Лесі 
Українки якраз і порадила це 
зробити. 
 Завдяки орнаменту будівлі 
Сластіона дуже нагадують ук-
раїнські вишиванки — такі ж 
святкові й вицяцькувані. Ціка-
во, що європейські модерністи 
любили застосовувати в архі-
тектурі елементи орнаменту, за-
звичай рослинного. А в Опана-
са Георгійовича він наш, автен-
тичний. Ексклюзивний. Наші 
в нього й дахи — із заломами, 
такі, як у добу гетьманщини. 
А ще він полюбляв прикраша-
ти свої школи високими вежа-
ми, схожими на козацькі сторо-
жові. Робив у будівлі величезні 
шестикутні вікна, замість між-
кімнатних дверей використо-
вував дерев’яні ширми (кожна 
складалася із 14 секцій!), розсо-
вували ширми — і кілька класів 
об’єднувалися в один спільний 
простір(!) Його модерні будів-
лі нехтують симетрією, вони — 
ніби суцільна імпровізація. 
 — Проекти Сластіона — аб-
солютний ексклюзив, — зазна-
чає Віталій Ханко. — І при цьо-
му вони абсолютно вписуються 
в контекст загальносвітової мо-
дернової тенденції початку XX 
століття.

Продертися до людей
 Полтавські земства не по-
боялися будувати свої школи 
у відверто українському стилі. 
Навіть трохи пізніше, у часи 
так званої українізації (від за-
кінчення громадянської війни 
до Голодомору 1932-33 років) 
сластіонівські ідеї використову-
вали під час будівництва шкіл в 
інших регіонах України, навіть 
на Кубані. Ну а згодом чиновни-

ки від культури воліли і самі не 
знати про український модерн, 
і не давали можливості дослід-
никам розповісти про нього. Бо 
кому, мовляв, потрібна та ста-
ровина... 
 Та й небагато було тих до-
слідників. (Віталій Ханко, на-
приклад, говорить, що знає та-
ких трьох — себе самого, жур-
наліста Георгія Шебанова й ар-
хітектора Віктора Чепелика.) 
А їхні роботи відверто ігнору-
вали. Наприклад, у 60-ті роки 
минулого століття навіть вилу-
чали тиражі журналу, в якому 
майбутній академік Віктор Че-
пелик написав про архітектур-
ний модерн. Його монографія 
на цю тему була видана тіль-
ки в 2000 році. Стаття Віталія 
Ханка про Сластіона лежала у 
видавництві 12 років. 
 За радянський час багато 
будівель Сластіона перетвори-
лося на руїни. На багатьох були 
знищені ознаки отого дражли-
вого для радянської влади ук-
раїнського модернізму. До того 
ж, за встановленою практи-
кою, держава брала під охоро-
ну лише ті об’єкти, вік яких пе-
реважав сто років.
 ...Новітня історія боротьби 
за Сластіона і український мо-
дернізм почалася зовсім недав-
но. Так сталося, що через вдову 
Віктора Чепелика про Сластіона 
дізналася Ольга Герасим’юк — 
нині телеведуча, член Нацради 
України з питань телебачення і 
радіомовлення, а тоді народний 
депутат України. Водночас на 
очі Герасим’юк потрапила стат-
тя полтавського краєзнавця й 
публіциста Георгія Шебанова 
про жалюгідний стан земських 
шкіл краю. Ольга Володимирів-
на родом із полтавського Пиря-
тина, отже зацікавилася інфор-
мацією, почала вивчати пробле-
му, з’ясовувати у знаних архі-

текторів і мистецтвознавців, чи 
справді оті будівлі мають куль-
турну цінність. З’ясувалося, 
що справді мають. У 2009 році 
вона з однодумцями дійшла до 
тодішнього Прем’єр-міністра 
Миколи Азарова, щоб визнати 
будівлі шкіл пам’ятками архі-
тектури. Не вийшло: на замов-
лення Януковича вже готував-
ся якийсь художній альбом про 
Полтавщину. Морочитися ще з 
якимись пам’ятками архітек-
тури (де й взялися!) влада не за-
хотіла. У країні повинно було 
статися багато змін, щоб гро-
мадськість змогла повернутися 
до цього питання.
 «Нещодавно я подумала: 
ситуація змінилася, — роз-
повідає Ольга Герасим’юк. — 
Зараз такий час у країні, що 
ця тема буде цікава, про це бу-
дуть інакше думати, ніж тоді, 
за Януковича. І все закрутило-
ся. Я запропонувала партнерс-
тво Тарасові Кутовому, він теж 
був народним депутатом, тепер 
міністр АПК — у нього ж пол-
тавське коріння. У «Фейсбу-
ці» з’явилася сторінка нашо-
го проекту, почали гуртувати-
ся ентузіасти. Не повірите, але 
ще в квітні про школи Сластіо-
на взагалі ніхто на Полтавщині 
не знав. Коли ми приїжджали 
в села, нам казали: ви дачу хо-
чете купити? І от буквально за 
4-5 місяців ми об’їздили кіль-

ка районів області, виявили 
52 будівлі Сластіона. Знайшли 
архітекторів для виготовлен-
ня облікової документації. (За-
уважимо, що документацію го-
тували аж у Києві, у проектно- 
реставраційній конторі Івана 
Бикова на волонтерських за-
садах, а навіть за приблизною 
оцінкою фахівців, кожен па-
кет документів міг би обійти-
ся щонайменше в 15 тисяч гри-
вень. — Авт.) У Полтавській 
облдержадміністрації захисти-
ли охоронні документи по пер-
ших об’єктах, тобто вони отри-
мали охоронний статус. Має-
мо підтримку ЗМІ. Села, де збе-
реглися школи Сластіона, вже 
включені в туристичні марш-
рути, особливо ними зацікави-
лися велосипедисти. Це все во-
лонтерська робота. Громадсь-
ка ініціатива, яка обходиться 
без бюджетних коштів. Найго-
ловніше, що ми зараз маємо, 
— люди зрозуміли, що в них у 
селі є багатство, яким треба пи-
шатися, яке треба берегти».
 За словами Ольги Гера си-
м’юк, ніхто не зможе зараз від-
повісти на питання, як скла-
деться подальша доля архітек-
турних пам’яток. У планах ак-
тивістів проекту — залучити 
інвесторів, щоб відремонтувати 
кожну школу. А потім — як ви-
рішить громада. Он у селі Хрис-
танівка хочуть організувати в 

будівлі Народний дім, уже зараз 
там почав діяти сільський театр 
тіней. У Кислівці мріють про 
музей земської освіти, ще десь 
планують обладнати приміщен-
ня для проведення навчальних 
семінарів для фермерів.
 «Тепер ми будемо залуча-
ти людей, які вийшли з цього 
краю, мають якісь кошти і змо-
жуть нам допомогти дати раду 
всім цим будівлям. Ясно, що 
миттєво цього не буде», — гово-
рить Ольга Герасим’юк.

Ще одна толока
 ...Остання толока в рамках 
проекту відбулася нещодавно 
в селі Харсіки Чорнухінського 
району Полтавщини. У Харсі-
ках трохи більше 800 мешкан-
ців. Старші люди вчилися у 
школі Сластіона, пам’ятають 
її «смак» і затишок. Скільки їх 
прийшло на толоку? Вірте сло-
ву: чималенько. Хтось прос-
то заглядав по закутках, хтось 
розводив теревені, але біль-
шість таки працювала. 
 — Ми вийшли не тому, що 
з Києва люди і з Полтави при-
їхали до нас на толоку, — ска-
зав мені середнього віку чо-
ловік, який («та нащо вам моє 
ім’я!») ну дуже не хотів назива-
ти себе. — З Києва як приїха-
ли, так і поїдуть. Просто, чого 
не зробить, як хороше діло? Гір-
ше ж не буде, а може, буде на-
віть і краще.
 А його односелець Юрій ска-
зав навіть, що погодився б пла-
тити якийсь невеличкий місце-
вий податок, аби зібрати гро-
ші на облаштування і школи, і 
всього села. Коли ми розмовля-
ли, не було біля нас ніякого на-
чальства, і могли чоловіки від-
мовчатися або віджартувати-
ся, а вони таки розмірковува-
ли «на диктофон». Може, таки 
й справді небайдужі. На імпро-
візованому мітингу, коли віша-
ли на стіну будівлі охоронну до-
шку, виступаючі дещо пафосно 
говорили, що от, мовляв, зараз 
у селі усі гуртом поновлюють за-
гублену сторінку нашої історії , 
відтворюють те, про що навіть і 
не в кожному підручнику про-
читаєш. Ну а якщо без пафосу 
— вийшли люди повернути своє 
собі і своїм дітям. 
 «Ця толока, взагалі всі 
події, пов’язані зі старою шко-
лою, дуже здружили грома-
ду, — говорить голова сільра-
ди Анатолій Цілик. — Будівля 
стоїть пусткою з 1997 року. Нею 
ніхто не цікавився зі сторонніх 
людей чи інвесторів, а в села 
не було грошей навіть на про-
фесійну експертизу. Поки що 
конкретних планів не склада-
ли, що далі робити з приміщен-
ням. Головне — треба зберегти 
те, що залишилося. Бо охоро-
няють не документи і не таб-
личка. Охороняє людська сві-
домість. А завдяки таким толо-
кам вона обов’язково буде змі-
нюватися».
 ...У найбільшому залі слас-
тіонівської школи у Харсіках, 
посеред обдертих стін і підлоги, 
зібралася сільська громада. На 
одне з вибитих вікон начепили 
біле простирадло: театр тіней з 
Христанівки, де нещодавно теж 
відбулася толока, показує свою 
виставу. Його актори — сільсь-
кі діти — ніколи не були в про-
фесійних театрах. Та вони щирі 
у своїх інтонаціях і дуже стара-
ються. П’єса про дівчинку, яка 
вирішила врятувати від руйну-
вання свою стару школу. Гляда-
чі, як у епічні часи, дивляться 
виставу стоячи. Це вистава про 
них. І їхні коментарі й вигуки 
— немов партії давньогрець-
кого хору. Історія починається 
спочатку.  ■

ГРОМАДСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

Це не розвалюхи. 
Це перлини модерну
У рамках проекту «Школи Лохвицького земства» 
під державну охорону беруть унікальний спадок Опанаса Сластіона

■

ОХОРОННИЙ СТАТУС

Валентина Вождаєнко, 
заступник начальника управління культури Полтавської ОДА:
 — Я привезла сільському голові Харсіків науково-проектну документацію на 
будівлю, наказ обласного управління культури, повідомлення про те, що є така 
пам’ятка на території сільради. Виготовлена документація буде підґрунтям для будь-
яких реставраційних робіт нехай навіть і через 10 років. Охоронний статус означає, 
що саме приміщення і ділянка належать державі і ніхто не може ними гендлюва-
ти. Навіть сільрада, для того щоб продати чи приватизувати їх, повинна узгодити із 
владою відповідні документи.

■

Такі-от вони школи Сластіона.❙
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 Та чим далі частіше «новій владі» 
стали закидати наслідування схем по-
передньої «злочинної влади» (і то твор-
че — з удосконаленням), тож повернен-
ня до непрочитаної книжки «давнього 
дослідника місцевої політичної ант-
ропології» стало неминучим. За форму-
лою критика О.Бойченка, виписаною у 
передмові до іншої Рябчукової збірки 
(Попереднє життя. — К.: Нора-Друк, 
2013): «Коли я не знаю, як сприймати 
ті чи інші явища нашого суспільно-полі-
тичного борделю, то просто шукаю, що 
про них написав Микола».
 «Хаосом» маркували правління 
Ющенка «особи з організованого доб-
рочинного угрупування, яке зайняло 
урядові будівлі» на чолі з Януковичем. 
М.Рябчук раніше аналізував специфі-
ку Ющенкового правління у книж-
ці «Улюблений пістолет пані Сімпсон: 
хроніка помаранчевої поразки» (К.: 
К.І.С., 2009), тож у наступному дослі-
дженні подає лише побіжні інтегральні 
оцінки, як-от: «Не так демократія, як 
вимушений, мимовільний плюралізм».
 У контексті «хаосу», як вимушеного 
плюралізму, «стабілізація» виглядає на 
звичайне зачищення ринку, усунення 
конкурентів. Дарма, що конкурентами 
є політики і на цьому ринку правила ко-
мунікації дещо відрізняються від бізне-
сових. Політика і Янукович — речі мало 
сумісні; не просто так його президент-
ська кампанія просувалася під гаслом 
«господарник». Соня Кошкіна подає ці-
каве свідчення О.Лавриновича (міністр 
юстиції за Януковича): «Влітку 2012 
року вся державна машина почала пе-
ребудовуватися в одну велику корпо-
рацію» (Майдан. Нерозказана історія. 
— К.: Брайт Стар Паблішінґ, 2015; ре-
цензія в «УМ» від 24.02.2016).
 Микола Рябчук не занурюється в не-
політичну природу режиму Януковича, 
проте точно визначає її інструментарій: 
«Місцева версія праґматизму — мета 
виправдовує засоби — звичайнісінь-
кі шахраї». Але сягнувши державних 
висот, ця зграя мусила — бодай, зад-
ля режиму самозбереження — вивчи-
ти декілька уроків політології. Уроки 
Кучми, творця шантажистської держа-
ви, вони вивчили на п’ятірку з плюсом 
— тобто, переплюнули й лишили дале-
ко позаду вчителя. Можливо, другий 
український президент — так само, 
як свого часу Лєнін, — жахнувся сво-
го Голема, та було пізно. Навкруги уже 
було «завзяття «донецьких», яким за-
биває памороки запах необмеженої вла-
ди і ресурсів. І підбадьорливі вигуки з 
Москви».
 На Москву януковичі й взорували. 
А там у цей саме час відбувався процес, 
який багаторічній радник двох росій-
ських президентів Ґлєб Павловскій по 
виході в політичний тираж назвав «ре-
жимом деполитизации» (Московский 
комсомолец, 29.03.2016). Янукович од-
разу внюшив це, але зробив не ту ставку: 
деполітизація по-ґебістськи та по-реке-
тирськи відрізняються концептуаль-
но. Він не був готовий до застосуван-
ня «стратегії «керованого хаосу», що 
передбачає безліч різних цікавих речей 

— від створення псевдо-«націоналіс-
тичних» організацій та «екстреміст-
ських» груп до підривання пам’ятників 
і навіть будинків». Ну, так, були у нас 
«васильківські терористи» та ще якась 
подібна дрібнота. Але до проникнення 
у суть ґебістських спецоперацій зава-
жала «ідеологія малоросійського совка 
і практика містечкового рекету». 
 Варто погодитися з М.Рябчуком, 
що між Януковичем та Путіним утво-
рилися «клієнт-патронські взаєми-
ни». Кремлівський правитель дав йому 
карт-бланш, і внаслідок «в Україні 
вони можуть все, тому що почувають-
ся абсолютними власниками цієї не-
щасної країни, її писаних і неписаних 
законів та її затурканих посполитих 
підданих. Система залишилася кондо-
во совєтською. І те, що її володарі та 
вся їхня челядь ходять на догоду лібе-
ральному Заходові на двох ногах, зовсім 
не означає, що це їхня природна поза». 
Але «господарникові» Януковичу було 
важко збагнути, що «на политику 
там смотрят как на спецоперацию» 
(Ґ.Павловскій).
 М.Рябчук пише: «Авторитарні 
правителі та їхні спецслужби вико-
ристовують не так насильство, як 
страх, роз’єднаність і безпомічність 
своїх жертв. Їхнє завдання — злама-
ти волю, добитись покірливості». Це 
і є «стабільність». Д.Корчинський пи-
тому українську стабільність визначає, 
як «унеможливити де б то не було кон-
центрацію волі» (Сяючий шлях. — К.: 
Самміт-Книга, 2016).
 Як це відбувається? На рівні 
Верховної Ради, свідчить М.Рябчук, 
так: схвалення провокативних законів, 
які «спокушають опозиціонерів дріб-
ними поступками, по-мефістофельсь-
ки блефуючи й шантажуючи. Дрібним 
бісам не надто потрібні їхні гріш-
ні тіла, себто голоси; їм ідеться про 
душі, себто леґітимізацію беззакон-
ня руками опозиціонерів». Найкращим 
прикладом є «опереткова «заборона» 
компартії, що була чи не найблискучі-
шим фокусом у цьому спектаклі». 
Відтак, «вибіркове застосування за-
конів, маніпулювання судами та інши-
ми державними органами, іґнорування 
конституційних та інших правових 
норм і приписів — чи не єдина галузь, 
де пацани з Донбасу виявилися справ-
ді послідовними, винахідливими і на-
віть, по-своєму, «професійними».
 Ну так — «гра з правилами, а не за 
правилами є характерною рисою всіх 
українських «еліт»... Політика «мо-
ментократії». А що ж так званий «на-
род»? «За Януковича проголосувало 12 
мільйонів виборців — четвертина насе-
лення, третина усіх дорослих, і майже 
половина тих, хто прийшов на вибори... 
Совковість на наших теренах, схоже, 
перетворилася на генетичну хворобу... 
Неможливо поліпшити якість еліт, 
не поліпшивши якості самого суспіль-
ства... Ми всі справедливо покарані 
за громадянську пасивність та опор-
тунізм... Нарікати на дії Януковича 
— все одно, що критикувати «не той» 
напрям вітру чи, скажімо, обурювати-

ся діями тигра, який харчується анти-
лопами, а не зеленою травичкою».
 Усе так, але прислухаймось до 
Корчинського: «Маси якщо за що-не-
будь і борються, то лише за неучасть». 
Рябчук так само без ілюзій дивиться 
на народ, «заражений духом халту-
ри й корупції». Усі українські пораз-
ки він пов’язує з масовою політичною 
пасивністю — навіть поразку у виз-
вольних змаганнях 1917–1920-х років 
(«тисячі українських селян проголо-
сували тоді, можна сказати, ногами 
— проти всіх»). Тож, на момент напи-
сання книжки М.Рябчук бачив лише 
песимістичний сценарій: «Російська 
«керована демократія» буде побудова-
на в Україні уже в найближчі місяці... 
«Стабільність» досягне цвинтарних 
меж... Досвідчені політичні парази-
ти ще не раз з’являться в інших бло-
ках та коаліціях, аж поки не стануть 
жертвою якогось ефективного глисто-
гінного засобу у вигляді справді демок-
ратичної революції... Шанси, однак, 
поки що невеликі — принаймні в най-
ближче десятиліття». 
 Революція гідності почалася за ме-
жами політики. Та чи завершилася би 
вона, як сталося, без аварії у машинно-
му залі театру, що демонструє нам не-
змінну виставу перекидання піщаного 
годинника «влада/опозиція» з тотож-
ним результатом? М.Рябчук не аналі-
зує цього потаємного механізму ук-
раїнської політики, але прохоплюється 
вельми значущим спостереженням: 
«Янукович із «командою» мовби не на-
важуються порушити негласного пак-
ту всіх українських «еліт» про війну 
не на знищення. За двадцять років ук-
раїнської незалежності жоден високо-
посадовець не сів у тюрму за вироком ук-
раїнського суду саме тому, що всі вони 
— принаймні досі — не виключали мож-
ливості зміни режиму і цілком симет-
ричної помсти з боку супротивників».
 А може, Янукович таки насмілив-
ся? Навіть не він (бо вже у 2013-му пе-
ретворився на межигірського султа-
на-сибарита), а «сім’я»? С.Кошкіна 
свідчить: «Сімейних» у політикумі 
не любили (особливо самі регіонали), 
вважаючи їх жадібними, безпринцип-
ними, пихатими хамами». Може, пер-
спектива тотального панування полі-
тичних відморозків на смерть злякала 
навіть далеких від моралі і державо-

творення «досвідчених політичних па-
разитів»? Принаймні, ця теорія заслу-
говує на глибинну аналітику.
 І що ж ми маємо тепер? Кремлівський 
інсайдер Ґ.Павловскій оцінює зміни 
2014-го так: «К власти пришла рых-
лая коалиция, все участники которой, 
буквально все, — наши старые клиен-
ты. Не было никого, кто не являлся 
бы давним абонентом «кремлевской 
телефонной сети». І тут пригадуєть-
ся одна фраза М.Рябчука, яка, проте, 
не мала подальшого розвитку в книж-
ці: «Легкість, із якою «залізна» Юля 
капітулювала, може пояснюватися 
панічною боязню нових виборів за бра-
ком для них відповідних ресурсів, але 
може бути й наслідком певних таєм-
них домовленостей чи ще таємніших 
сиґналів із Вашинґтона, Брюсселя чи, 
ще гірше, Москви». 
 Авжеж, тут одразу закинуть впа-
дання у вічнозелену теорію змови. Я 
й сам не великий прихильник кон-
спірологічних версій, але ж ниніш-
ня влада робить усе, аби вони буяли 
пишним цвітом. Чи нинішній прези-
дент пояснив, про що він домовляв-
ся з Д.Фірташем у Відні навесні 2014-
го? Та ще й у такій «дивній» компанії: 
Кличко + Льовочкін (всемогутній кар-
динал Рішельє при Януковичеві)? І 
щось геть нічого не чути про «учас-
тие завода «Ленинская кузница» в 
продаже военных кораблей в Грецию» 
(Сергей Руденко. Вся президентская 
рать. Окружение Виктора Ющенко. 
— К.: Самміт-Книга, 2007). Й досі не 
прояснена роль фактичного власника 
цього київського заводу яко «члена по-
литбюро партии во главе с Виктором 
Медведчуком» (Сергей Руденко. 25 
богачей Украины. — К.: Самміт-
Книга, 2009). Що вже казати, коли 
пан Порошенко, 2005-го «весь в сле-
зах и соплях», 2009-го отримує поса-
ду міністра закордонних справ в уряді 
Тимошенко (котра так ганебно його 
схарактеризувала), а згодом дослу-
жується до економічного віце-прем’єра 
в Януковича? Чи все це менші ґанджі, 
порівняно зі зриванням пижикових 
шапок попереднім президентом?
 До речі, політтехнологи, якби пос-
таралися, цілком могли б представи-
ти Януковича пізньорадянським Робін 
Гудом, таким собі праобразом люстра-
тора. А от як легалізувати у політич-
ній біографії П.Порошенка надто тіс-
ні зв’язки із Медведчуком — кумом 
Путіна, «смотрящим» при Кучмі, ідео-
логом сепаратизму й нині головним 
суб’єктом «мінського процесу»? Може, 
все так, як пише М.Рябчук: «Янукович 
просто не сміє звільнити свого на-
чальника СБУ, бо, як кажуть зло-
стивці, московська Луб’янка звіль-
нить тоді його самого»? «Мій мирний 
план», — не заморюється казати в те-
левізор п.Порошенко про результа-
ти нинішньої діяльності Медведчука. 
Навіть за формою це нагадує харак-
теристику Путінського правління від 
Ґ.Павловского: «Авторское отноше-
ние к России».
 2012 року М.Рябчук написав: «Якби 
Віктор Ющенко після революції наго-
родив своїх друзів медалями та орде-
нами, а не міністерськими посадами, 
ми, вірогідно, жили б нині у цілком ін-
шій державі». Порошенко один в один 
відтворив цей крок. Рябчук пише про 
оточення Януковича: «Всі мають одна-
кову офшорну ідентичність... невилі-
ковну брехливість... Щира євразійсь-
ко-султанська правда на всіх радіо-  й 
телеканалах... інформаційна курява». 
Це не про нинішню ситуацію?
 Схоже, «досвідчені політичні па-
разити» успішно розбудовують «то-
вариство з обмеженою відповідальніс-
тю та офшорними відгалудженнями 
під назвою «Государство Украина». ■

СОФІЯ

«Делікатна наполегливість 
ракової пухлини»
Аніматори — при ділі

■

Костянтин РОДИК

Свого часу з читацького графіку випала книжка Миколи Рябчука «Від «хаосу» до 
«стабільності»: хроніка авторитарної консолідації» (К.: К.І.С., 2012). Потім Янукович 
і К° пішли в політнебуття і на тлі нових проблем дослідження «узурпації влади реґіо-
нальною мафією» видавалося не таким актуальним.

/
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«Гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні  ввійти в повсякденний побут кожного, 
хто хоче зберегти працездатність, здоров’я, повноцінне і радісне життя». Гіппократ

давньогрецький лікар

УКРАЇНА МОЛОДА

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Каміння в нирках до-
недавна докучало здебіль-
шого людям літнього віку. 
Однак проблема молод-
шає з кожним роком, ка-
жуть лікарі. Причин тому 
— багато. Питна вода, яка 
містить надлишок міне-
ральних солей, часті зне-
воднення організму, по-
рушення обмінних про-
цесів, дефіцит вітамінів 
А і Д,  брак ультрафіоле-
ту, переважання риби і 
м’яса в раціоні. А також 
надмірне вживання кис-

лих, гострих і солоних 
страв. Каміння в нирках 
може виникати через по-
рушення в роботі щито-
подібної залози, захворю-
вання шлунково-кишко-
вого тракту (гастрити, ви-
разкова хвороба, коліти), 
а також патологічні про-
цеси в сечовивідних шля-
хах.
 — Каміння в нирках 
— одна з тих проблем зі 
здоров’ям, яка виразно 
нагадує про себе, — каже 
столичний лікар-уролог 
Валентин Срібний. — Лю-
дина, яка уважна до свого 

здоров’я, може запідозри-
ти про негаразди на най-
більш ранніх стадіях не-
дуги.
 На що важливо зверну-
ти увагу? Ознаками того, 
що у ваших нирках «посе-
лилося» каміння, можуть 
бути такі стани:
 * Біль у нижній час-
тині живота або в паху. 
Жінки часто сприйма-
ють цей біль за диском-
форт, пов’язаний із мі-
сячним циклом. Понад те 
— каміння в нирках по-
чинає заявляти про себе 
часто саме під час критич-

них днів. Іноді це звичай-
ний збіг, іноді — природ-
на реакція на фізіологіч-
ний процес жіночого ор-
ганізму.
 * Біль у спині — під 
ребрами. Спершу здаєть-
ся, що це турбує біль у 

м’язах спини або в хреб-
ті. Однак біль посилюєть-
ся, коли людина лежить 
— на спині або на боку, і 
навіть у розслабленому 
стані біль не минає.
 * Зміни під час сечо-
випускання. Частішає ба-

жання сходити в туалет. 
Часом цей дискомфорт 
людина сприймає за цис-
тит (запалення сечового 
міхура). Зміни у ко льорі 
сечі або специфічний її за-
пах — сигнал, що слід не-
гайно іти до лікаря.
 * Різкий біль під час 
сечовипускання, який не-
можливо ігнорувати.
 Чому цей стан небез-
печний для здоров’я? Ка-
міння в нирках може бло-
кувати відтік сечі з ни-
рок і провокувати нир-
кові коліки. Але головна 
небезпека — не сам біль, 
який неможливо терпі-
ти. Якщо людина ігнорує 
цей біль (хоча це практич-
но неможливо), то вже за 
кілька днів нирка може 
втратити здатність функ-
ціонувати. Тому не ігно-
руйте жоден зі згаданих 
симптомів! ■

Мирослава КРУК

Наберіться терпіння 
і налаштуйтеся на позитив
 Коли погода «перемикаєть-
ся» на осінній режим, багатьох 
починає турбувати апатія, по-
мітно зменшується працездат-
ність і зникає енергія. Якщо 
вчасно не допомогти собі по-
бороти хандру, ситуація тіль-
ки ускладнюватиметься. Що в 
такій ситуації радять лікарі? 
 — Восени зменшується кіль-
кість світла — і це одна з при-
чин сезонної хандри, — пояс-
нює столичний психотерапевт, 
доктор медичних наук Олена 
Хаустова.— На сонці організм 
продукує вітамін Д, який при-
скорює вироблення ендорфі-
ну — гормону радості. При-
родне сонячне світло виробляє 
спеціальні речовини, які сти-
мулюють людину до роботи, 
тримають у тонусі. Відповідно 
зі зменшенням світлового дня 
зменшується і працездатність.
 Лікар радить не панікувати, 
а спробувати прибрати «тло» 
для депресії, подовжити свій 
світловий день. Потужний за-
ряд енергії ми отримуємо з про-
менями сонця, яке сходить, 
каже пані Олена. Тому радить 
спостерігати за сходом сонця — 
це допоможе подолати ранкову 
сонливість. 
 Вкрай важливо знаходити 
час для прогулянок на свіжому 
повітрі. Бодай півгодини — але 
регулярно. Якщо є можливість 
— перед сном. Це сприятиме 
повноцінному нічному відпо-
чинку. У вихідні, якщо дозво-
ляє погода, iдiть до парку або 
за місто. Використовуйте ко-
жен день із гарною погодою із 
користю для себе.
 Щоб відкинути хандру і 
включитися в робочий процес, 
потрібно не просто взяти себе в 
руки, а набратися терпіння, на-
лаштуватися на позитив, пере-
конана фахівець. 
 «Наш організм має великі 
адаптаційні можливості — пот-
рібно лише допомогти йому, — 

переконана Олена Хаустова. — 
Візьміть за правило починати 
ранок iз контрастного душу, а 
незадовго до сну приймати теп-
лу ванну з морською сіллю або 
травами. Ретельно плануйте 
робочі дні. Так точно знатиме-
те, що маєте «здолати» протя-
гом дня: буде стимул діждати-
ся вечора і відпочити. Не напру-
жуйте себе додатковою робо-
тою. Важливо вчасно казати 
собі «стоп» і розслабитися».

Морська капуста і фундук 
покращать настрій 
 Сонце — джерело тепла й 
енергії. Звісно, сонячних днів 
восени не так багато, як улітку. 
Однак лікарі радять частіше 
виходити на вулицю, «ловити» 
сонце. Раптом випаде гарний 
день — постійте під сонячним 
промінням, бодай кілька хви-
лин, підставляючи обличчя, 
руки. І вдома не шкодуйте світ-
ла. Ширше відчиняйте вікна, 
приберіть темні штори — нехай 
світло проникає в приміщення. 
Яскраві світильники, лампоч-
ки, які дають більше світла, — 
також стануть у пригоді під час 
осінньо-зимового періоду.
 — Оточуйте себе яскравими 
кольорами в повсякденні, — 

рекомендує психотерапевт. — 
Скажімо, розкладіть на робочо-
му столі, на столику біля ліжка, 
на кухні — свіжі фрукти яскра-
вих кольорів: мандаринки, чер-
воні яблука, апельсини. Мати-
мете таким чином ще й додат-
кову аромотерапію, яка допо-
може справитися із занепадом 
сил. Аромат цитрусових осві-
жає, бадьорить, додає радості.
 Фахівці нагадують про те, 
що важливо відмовитися від ал-
коголю та стежити за своїм хар-
чуванням. Краще віддавати пе-
ревагу простій легкій їжі — це 
може бути вівсяна каша, нежир-
ні молочні продукти, білки (не-
жирне м’ясо), варені  (не дуже 
круто) яйця, чай без солодощів 
і борошняних виробів, фрукти. 
З ласощів доцільно вибирати 
чорний шоколад, який містить 
серотонін (так званий «гормон 
щастя»). Вживайте банани, не-
жирну рибу — вони багаті на 
магній, який лікарі називають 
природним транквілізатором 
(заспокійливим). Поліпшити 
настрій допоможуть фундук, 
мигдаль, гречка, морська ка-
пуста, квасоля, вівсянка, що 
мають у своєму складі «анти-
стресові» мікроелементи.
 — Не забувайте: організму 

нині не вистачає природних ві-
тамінів, тому важливо вживати 
достатньо свіжих овочів, — за-
уважує лікар-дієтолог Зоряна 
Завада. — Найкраще обирати 
сезонну городину, а не парни-
кові помідори чи огірки, наси-
чені нітратами. Можна вжива-
ти й аптечні полівітамінні пре-
парати, однак попередньо варто 
проконсультуватися з лікарем.

«Жуйка думок» — річ 
корисна!
 Повноцінний сон — запору-
ка гарного настрою та енергія 
для нових справ. Тому о цій порі 
дуже важливо висипатися. Для 
відновлення сил людина потре-
бує 7-9 годин нічного відпочин-
ку. Під час сну організм попов-
нює резерви мелатоніну — гор-
мону, який відповідає за пози-
тивні емоції.
 Не забувайте, що спати най-
краще в добре провітреному при-
міщенні. Перед сном не читайте 
новин, забудьте про інтернет. 
Доцільніше послухати приєм-
ну музику, зробити самомасаж, 
який допоможе розслабитися.
 А увечері добре прогулятися 
на свіжому повітрі. Візьміть собі 
за правило за кілька годин до сну 
вийти надвір, насолодитися при-
родою. Кисень робить шкіру сві-
жою, а рух покращує кровообіг. 
Після півгодинної вечірньої про-
гулянки здоровий міцний сон 
прийде швидше. За умови, що всі 
денні клопоти, недороблені спра-
ви ви відсунене вбік, дозволивши 
думкам сконцентруватися на чо-
мусь приємному.
 — Восени важливо упоряд-
кувати свої думки і не ставити 
перед собою непосильних за-
вдань. Варто усвідомити: сумно 
не тому, що «я поганий, і все в 
мене погано», а тому, що наста-
ла осінь, — переконана Олена 
Хаустова. — Займіться улюб-
леною справою або відкрийте в 
собі нові таланти. Підіть на кур-
си водіння, напишіть оповідан-
ня і відправте його в популяр-
ний журнал, почніть вивчати 
іноземну мову. Восени і взимку 

настає зручний час для відвіду-
вання театрів, концертів, му-
зеїв. Приємне спілкування в 
колі сім’ї теж допоможе забути 
про сірі дні.
 Отримуйте нові емоції, які 
дають наснагу до життя: спіл-
куйтеся з друзями, займіться 
спортом, просто зробіть ранко-
ву зарядку, знайдіть заняття до 
душі. Коли людина зайнята ці-
кавою справою, їй ніколи від-
волікатися на сумні думки.
 Загалом увесь живий світ 
реагує на зміну пір року: дере-
ва скидають листя, тварини ли-
няють і впадають у сплячку. Ми 
також біологічні істоти, тому 
зобов’язані відреагувати на змі-
ну сезону певним зниженням 
життєвого тонусу, уповільнен-
ням обмінних процесів, наголо-
шує фахівець. Усе це пристосу-
вальна реакція до зменшення 
світлового дня, коливань маг-
нітного поля землі, і назвати 
це депресією не можна. Але є 
люди, значно чутливіші до се-
зонних змін, погоди, їх адапта-
ція відбувається складніше. «У 
таких людей настає знесилен-
ня, погіршення настрою — і цей 
стан ми називаємо осін ньою де-
пресією. Але люди змінюються 
не тільки восени. Існують вес-
няні сплески дратівливого на-
строю, які можуть бути депре-
сивними. Звісно, що все це ко-
ристі здоров’ю не додає», — пiд-
креслює психотерапевт.
 З іншого боку, осіння, як і 
будь-яка сезонна, депресія — 
це можливість зупинитися, по-
думати. «Є таке поняття, як 
«аналітична румінація», об-
разно кажучи «жуйка думок». 
Коли людина подумки прокру-
чує події останнього часу, аналі-
зує, переосмислює, — пояснює 
пані Олена. — Це корисний 
процес — він дає можливість 
розкласти «по поличках» події 
недавнього минулого, дати їм 
оцінку. Для того щоб рухатися 
далі. Сама по собі депресія сти-
рає оптимістичний глянець iз 
того, що було раніше. І людина 
стає реалістичною».■

Є ПРОБЛЕМА

Біль, який несила терпіти...
Які ознаки свідчать про каміння в нирках? 

■

Болить спина? Це може бути камінь у нирці...
Фото з сайта prouro.ru

❙
❙

АКТУАЛЬНО

Перемикайте себе на радість!
Як запобігти осінній депресії і що робити, коли хандра вже почала 
надокучати

■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

 Від осінньої депресії, за спостереженнями лікарів, може потерпати майже кожен 
другий. Загалом, за даними ВООЗ, нині у світі понад 450 мільйонів людей стражда-
ють на різнi психічнi відхилення, а кожен сьомий житель Заходу має шизофренію 
чи параною, потерпає від депресії, фобій та інших нав’язливих станів. Зростанню 
захворювань, на думку медиків, сприяють інформаційні перевантаження, політичні 
та економічні катаклізми, а провісниками цих недуг є стреси, які стали складником 
життя сучасної людини. 

■

Не залишайтеся наодинці з сумними думками. 
І тоді депресія не матиме шансів здолати вас. 
Фото з соціальної мережі.

❙
❙
❙



Григорій ХАТА

 Уже за тур до завершення ша-
хової Олімпіади-2016 було зро-
зуміло, що принаймні одна наша 
збірна гарантовано потрапить у 
«призи». Перед останнім ігровим 
днем наша чоловіча команда мала 
достатній гандикап, аби незалеж-
но від підсумку заключного поє-
динку не опуститися нижче тре-
тього місця. 
 Власне, грати партії останньо-
го туру проти словенців «синьо-
жовті» сідали, маючи однаковий 
очковий доробок зі збірною США, 
щоправда, завдяки кращим до-
датковим показникам саме аме-
риканська збірна на чолі з третім 
шахістом планети Фабіано Кару-
аною перебувала на вершині про-
токолу. 
 Аби й після фінальних пар-
тій з’ясувати остаточне місцепо-
ложення призерів, організатори 
Олімпіади в Баку так само були 

змушені рахувати додаткові по-
казники.
 У заключному турі коман-
да США нехай і з труднощами, 
але переграла збірну Канади — 
2,5:1,5; українські ж гросмейсте-
ри «розібралися» зі словенськи-
ми шахістами — 3,5:0,5. Одра-
зу після того, як лідер нашої ко-
манди Павло Ельянов, здолавши 
свого колишнього співвітчизника 
Олександра Белявського, поста-
вив переможну крапку в українсь-
ко-словенському протистоянні, 
всі члени нашої чоловічої збірної 
почали палко вітати одне одного. 
Згідно з неофіційними підрахун-
ками, саме «синьо-жовті», не в ос-
танню чергу завдяки якраз пере-
мозі Ельянова над Белявським, 
ставали новими олімпійськи-
ми чемпіонами. Утім увесь «Ба-
кинський кришталевий зал», де 
проходили змагання, чекав ого-
лошення офіційних результатів.
 Попри те, що підрахунком 

додаткових «опцій» займається 
точна математична програма, у 
«прес-румі», чекаючи прес-кон-
ференції чемпіонів, журналісти 
продовжували сперечатися щодо 
країни-тріумфаторки. У найга-
рячіший момент відома шахістка 
Сюзан Полгар, яка свого часу пе-
ребралася з Угорщини до США, в 
своєму «Твіттері» написала: «По-
передні «мануальні» підрахунки 
свідчать, що в боротьбі за «золо-
то» американці обходять Украї-
ну завдяки кращому показнику 
на «тайбрейках».
 У підсумку, офіційна статис-
тика підтвердила слова сестри 
легендарної Юдіт Полгар. Новий 
олімпійський чемпіон серед чо-

ловіків — збірна США. Україн-
цям же, котрі саме в поєдинку з 
американцями зазнали єдиних 
очкових втрат на турнірі (1,5:2,5), 
дісталося «срібло».
 Водночас у жіночому диві-
зіоні подібного роду складностей 
під час визначення володарок зо-
лотих нагород не було. Бо зван-
ня олімпійських чемпіонок збір-
на Китаю, за котру грала шахо-
ва королева Хоу Іфань, здобула 
без усяких «але». У заключному 
матчі китаянки переграли своїх 
головних конкуренток — росія-
нок, не дозволивши олімпійсь-
ким чемпіонкам 2014 року  на-
здогнати себе в заліковому про-
токолі.

 А от в контексті розподілу ін-
ших нагород було значно гарячі-
ше. Одразу ціла когорта команд, 
серед яких була й Україна, перед 
останнім туром мала по15 очок, 
але за тими ж таки додатковими 
показниками в трійці призерів 
наших дівчат не було. Усе змі-
нилося після перемоги українок 
над болгарками (3:1) та невдачі 
росіянок. Так, слідом за китаян-
ками Олімпіаду-2016 завершили 
полячки та українки. ■
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«Чи були у нас самих перед Олімпіадою суперечки, кому грати на першій 

дошці? Спочатку якісь ідеї були, а потім вирішили, що просто сядемо 
спокійно по рейтингу. Головне, щоб усі грали добре, а на якій дошці — не 

має значення».
Руслан Пономарьов
український шахіст

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Практично щодня на XV 
літній Паралімпіаді наші 
спортсмени-інваліди примуд-
ряються здобувати нагород 
більше, ніж за весь змагаль-
ний цикл Ігор-2016 у Ріо виг-
рали українські олімпійці. У 
п’ятий день синьо-жовта збір-
на виборола 12 медалей — чо-
тири «золота», шість срібних 
відзнак та дві «бронзи».
 Знову неймовірно високу 
продуктивність продемонс-
трували вітчизняні плавці, 
котрі в понеділок поповнили 
українську скарбничку ще сі-
мома медалями.
 Удруге на найвищу сходин-
ку бразильського п’єдесталу, 
перемігши на 100 м батерфляєм 
(клас S10), піднявся представ-
ник Дніпропетровщини Денис 
Дубров. На шляху до цієї звитя-
ги він двічі оновив світовий ре-
корд, а отримана на церемонії 
нагородження медаль найви-
щої проби стала загалом п’ятою 
відзнакою, здобутою ним у Ріо. 
Власне, за «мультимедаль-
ним» показником Дубров на-
разі є найуспішнішим українсь-
ким паралімпійцем Ріо (2-1-2). 
Водночас у рейтингу найтиту-
лованіших учасників Паралім-
піади-2016 кращим iз наших 
співвітчизників і сьомим у за-

гальному рейтингу є колега Де-
ниса по збірній Максим Кріпак, 
в активі якого два «золота» та 
два «срібла». Згадуючи про дис-
танцію 200 м комплексом у чо-
ловіків (S10), не можна не від-
значити, що за підсумками 
цих змагань увесь п’єдестал за-
йняли українці — Дубров, Крі-
пак, Дмитро Ванзенко. У по-
неділок Дубров та Кріпак знову 
стояли на двох верхніх щаблях 
п’єдесталу, приймаючи вітан-
ня після фінального запливу на 
100 м батерфляєм. 
 Позавчора вчетверте на це-
ремонію нагородження потра-

пив Євген Богодайко, котрий 
показав другий час у фіналі на 
50 м батерфляєм (S7). Також по 
нагороди на паралімпійський 
п’єдестал піднімалися Ольга 
Свідерська (150 м комплексом, 
SM4), Анна Стеценко (400 м, 
S13), Ярослав Денисенко (400 
м в/с, S13) та Марина Піддуб-
на (50 м в/с, S11). Загалом, за 
п’ять «робочих» днів на Па-
ралімпіаді наші плавці вигра-
ли 37 нагород, що складає біль-
ше половини загального дороб-
ку синьо-жовтої команди в Ріо. 
А наразі в українській скарбни-
чці аж 61 медаль (22—19—20).
 Як за загальною кількістю 
нагород, так і за золотим дороб-
ком окремо, в медальному рей-
тингу наша збірна міцно три-
мається за третю позицію, пос-
тупаючись лише непереверше-
ним китайцям (50—40—28) та 
британцям (28—16—19).
 А щодо останніх наших 
тріумфів, то ще два «золота» до 
синьо-жовтої скарбнички пок-
лали фехтувальники на візках. 
У змаганнях шаблістів у класі 
В переміг представник Львів-
щини Антон Дацко, а в класі А 
«золото» виборов його земляк 
та колега по зброї — Андрій Де-
мчук.
 Іще одну нагороду найви-
щої проби приніс українській 
паралімпійській збірній лег-
коатлет із Миколаївщини Ігор 
Цвєтов, який переміг у бігу на 
дистанції 200 м (Т35), оновив-
ши при цьому рекорд паралім-
піад. Водночас його партнери 
по команді доповнили медаль-
ну картину, зробивши повним 
комплект дня для легкоатле-
тичної збірної. Так, Оксана Бо-
турчук iз Дніпропетровщини 
взяла «срібло» в бігу на 200 м 
(Т12), а Роман Павлик iз Львів-
щини став третім у стрибках у 
довжину (Т36).
     До слова, з прицілом на па-
ралімпійську медаль ідуть у 
Ріо наші футболісти, які, пере-
мігши господарів турніру (2:1), 
пробилися до півфіналу, де на 
них чекає зустріч iз голландця-
ми. ■

Футзал
 Чемпіонат світу (Колумбія). Гру-
повий раунд. 1-й тур. Україна — Бра-
зилія — 1:3 (Грицина).

Баскетбол
 Чемпіонат Європи. Кваліфікація. 
Група E. 4-й тур. Болгарія — Україна — 
67:72 (18:16, 11:19, 15:20, 23:17; Везен-
ков (19) - Кравцов (18)), Косово — Сло-
венія — 81:91.
 Турнірне становище: Словенія — 
4 перемоги/0 поразок, Україна — 3/1, 
Болгарія — 1/3, Косово — 0/4.

Хокей
 Чемпіонат України. 1-й тур. «Дон-
бас» — «Дженералз» — 4:0, «Кривбас» 
— «Кременчук» — 2:1 ОТ, «Білий барс» 
— «Витязь» — 3:1. ■

ХРОНІКА■

ПАРАЛІМПІАДА-2016

«Титани» за роботою
У Ріо-де-Жанейро 
українці неймовірно 
активно продовжують 
збирати 
паралімпійські 
нагороди

■

Ігор Цвєтов мчить 
до паралімпійського «золота» 
на дистанції 200 м.
Фото www.rio2016.com.

❙
❙
❙
❙

На 100 м батерфляєм Денис Дубров (у світлій шапочці) двічі 
оновлював світовий рекорд.

❙
❙

ШАХИ

На останньому подиху
Обидві українські команди з медалями 
завершили шахову Олімпіаду в Баку

■

Українські шахісти — Павло Ельянов, Руслан Пономарьов, Антон Коробов, 
Андрій Волокітін, Юрій Криворучко — срібні призери Олімпіади-2016.
Фото з сайта chess-news.ru.

❙
❙
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Добра люлька — добра думка
Любисток дівчина на виданні підмішувала в тютюн, щоб прив’язати до себе козака
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Жінка скаржиться психіатру:
 — Лiкарю, я підозрюю, що в 
мого чоловіка психічне захворюван-
ня! Ось я можу йому двi години щось 
говорити, говорити, говорити, а потім 
з’ясовується, що він не чув ні слова!
 — Це не хвороба, а Божий дар!

* * *
 — Алло, лікарю, ви мені призна-
чили свічки від геморою. Я купив, що 
мені з ними робити?
 — Вставляйте їх собі в дупу.
 — Я подзвоню, коли ви будете у 
кращому настрої!

* * *
 — Ой, які ми вразливі! Поду-
маєш, ненафарбовану мене побачив! 
А мені тепер iз заїкою все життя жити.

* * *
 Зубний лікар звертається до па-
цієнта, що сидить у кріслі:
 — Як тільки я почну свердлити вам 
зуб, кричіть, будь ласка, голосніше.
 — Навіщо?
 — Там у коридорі сидить натовп 
хворих, а через десять хвилин почи-
нається матч чемпіонату світу з фут-
болу.

По горизонталі:
 1. Спецпідрозділ Національної 
гвардії України. 4. Невеликий хижак, 
схожий на вовка, що харчується па-
даллю. 7. Мова, поширена в Індії та 
Пакистані. 8. Річка, на якій стоїть Пе-
тербург. 10. Ім’я співачки і актриси, 
яка прославилася зйомками в мю-
зиклі «Кабаре». 11. Стилістична фі-
гура, що містить вказівку, аналогію 

чи натяк на певний історичний, міфо-
логічний, літературний, політичний 
або ж побутовий факт. 13. Знамени-
тий львівський вокально-інструмен-
тальний ансамбль, який поєднав Іго-
ря й Оксану Білозір. 15. «Наливай-
мо, ..., кришталеві чаші, щоб шаблі 
не брали, щоб кулі минали голівонь-
ки наші». (Пісня). 17. Буддійська чи 
індуїстська церква. 19. Викуп за на-
речену в народів Середньої Азії. 21. 
Країна, де шукає політичного при-
тулку Владислав Каськів. 24. Ім’я ге-
роїні саги «Зоряні війни», дружини 
Енакіна Скайвокера і мами принце-
си Леї та Люка. 25. Окрема вокаль-
на партія в опері. 26. Один із учасни-
ків вокального квартету «Явір». 27. 
Тварина із роду тюленевих. 33. Фут-
ляр із кількома відділами для фото-
апарату чи музичних інструментів.
По вертикалі:
 1. Польська королева, дружина 
Сигізмунда І Старого. 2. Українсь-
кий футболіст, екс-воротар київсь-
кого «Арсенала» і збірної України. 

3. Країна, яку в 2004 році очолив 
нинішній «губернатор» Одещини. 4. 
Історичний район Києва. 5. Північ-
ноамериканський луговий вовк. 6. 
Довга витка рослина, характерна для 
тропічних лісів. 9. Низький жіночий 
голос. 12. Ім’я української актриси, 
що зіграла в серіалі «Леся+Рома». 
14. Ім’я відомого хореографа, од-
ного із суддів шоу «Танцюють всі». 
16. Фарба на основі розтертого яєч-
ного жовтка чи клейового розчину з 
олією. 17. Похила платформа для 
подолання сходів на візках. 18. Час-
тина звукоряду в межах октави, де 
ступені ладу розташовані послідов-
но один за одним у висхідному або 
низхідному порядку. 19. Перша ва-
люта незалежної України. 20. Керів-
ник, натхненник, той, що попереду. 
22. Корабель Ясона, на якому той ви-
рушив у пошуках золотого руна. 23. 
Білоруський друг. ■

Кросворд №109
від 13 вересня

Наступний номер «УМ» вийде в п’ятницю—суботу 16—17 вересня
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Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +5…+10

 +18…+23

Північ +5…+10

 +16…+21

Центр +5…+10

 +16…+21

Схід +5…+10

 +13…+18

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +8…+13

 +20…+25

Аліса КВАЧ

 Здається, ще зовсім не-
давно голлівудський серцеїд 
Алек Болдуїн заявляв, що не 
створений для дітей. Однак 
одруження чотири роки тому 
із молодшою від нього майже 
на чверть століття інструк-
тором з йоги Хіларією Томас 
круто змінило і його самого, 
і його ставлення до життя. І 
хоча після народження первіс-
тка Хіларії — донечки Кармен 
— він ще заявляв, що малень-
кі діти — це велика праця, яка 
йому не під силу, за два роки у 
них знайшовся іще й син Рафа-
ель. А днями стало відомо, що 
Хіларія подарувала чоловікові 
ще одного сина — Леонардо.
 Для 58-річного Болдуїна це 
вже четверта дитина — його 
доньці Аерленд від поперед-
нього шлюбу з Кім Бесінгер ви-
повнився 21 рік. І, схоже, діти 
в такому поважному віці лише 

позитивно вплинули на відо-
мого досі своїм скандальним і 
вибуховим характером тату-
ся. Усі відзначають, що Алек 
Болдуїн став набагато стри-
манішим та спокійнішим. І 
якщо раніше він намагався 
тримати своє особисте життя 
за сімома печатками, то нині 
із задоволенням позує разом 
із дітьми і не заперечує, коли 
дружина виставляє ці фото в 
соцмережі.
 А можливо, такий гарний 
вплив на актора має його ко-
хана. Подейкують, що вона 
змусила чоловіка перейти 
на здорове харчування 
і почати стежити за со-
бою. А тепер уже Але-
кові й діватися нікуди. 
Як кажуть у нас: умів 
народити — умій і 
до пенсії довести. 
А для цього по-
трібне неабияке 
здоров’я. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Ні, українці таки відрізня-
ються від британців. Якщо в ук-
раїнській народній пісні жінки 
чоловіків продавали, то житель 
британського міста Уейкфілд 
Саймон О’Кейн розмістив на ін-
тернет-аукціоні eBay (аналог на-
шого OLX) оголошення про про-
даж власної дружини. 
 Про свою кохану Леандру він 

написав зі знанням справи, як про 
гарний... автомобіль. Зокрема, він 
відзначив, що «стан її кузова за-
довільний», а загалом вона «вжи-
вана, але зберегла кілька добрих 
миль». Також автор повідомлен-
ня відзначив кулінарні здібності 
дружини, хоча й попередив, що 
іноді після її страв можна опи-
нитися в лікарні. Також серед не-
доліків значиться, що об’єкт час-
то «видає звук, який неможливо 

прибрати, доки не купиш додат-
кові аксесуари», а після придбан-
ня його не можна буде ні поверну-
ти, ні обміняти. 
 Позбутися ж такої цінної речі 
Саймона змусила неуважність 
дружини до його стану, коли він 
прийшов iз роботи хворим і втом-
леним, а замість турботи отримав 
лиш невдоволення та претензії. 
Утім, коли за кілька днів ціна на 
такий незвичайний лот злетіла до 

65 тисяч фунтів стерлінгів, зрів-
нявшись із вартістю новенького 
автомобіля марки Jaguar, він за-
мислився. 
 Оголошення потрапило на 
очі й самій Леандрі. Жінка добря-
че посміялася із витівки чолові-
ка, зізнавшись, однак, що гото-
ва його вбити. Але не через зміст 
оголошеня, а через те, що чоловік 
виставив «таке жахливе фото». 
Суто жіноча реакція. ■

ОТАКОЇ!

«Продається дружина. Вживана»
Британець виставив на інтернет-аукціон власну дружину

■

ЛЕЛЕКА ПРИЛЕТІВ

Перевихований дітьми

■

Хіларія  
та Алек 
Болдуїн.
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15 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiчний, 5-10 м/с. 
Температура вночi +8...+10; удень +17...+19.

Миргород: без опадiв. Уночi +7...+9; удень +15...+17.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +7...+9; удень +18...+20.
Одеса: без опадiв. Уночi +12...+14; удень +23...+25.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Труска-
вець: уночi +7...+9; удень +20...+22. Моршин: +7...+9; удень 
+20...+22.

13 вересня температура води в Чорному та Азовському мо-
рях становила 22-24 градуси, у Днiпрi бiля Києва — 21.

58-річний Алек 
Болдуїн учетверте 
став татом


	UM115-01.indd
	UM115-02.indd
	UM115-03.indd
	UM115-04.indd
	UM115-05.indd
	UM115-06-07.indd
	UM115-08.indd
	UM115-09.indd
	UM115-10-11.indd
	UM115-12.indd
	UM115-13.indd
	UM115-14.indd
	UM115-15.indd
	UM115-16.indd



