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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,90 грн 

1 € = 29,17 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

В армію — 
кроком руш!
Майже 14 тисяч чоловiкiв готуються служити
стор. 2 »

Кандидати в президенти 

США вперше зустрілися 

на теледебатах. Наразі 

невелика перевага 

за Клінтон
стор. 8 »

Клінтон і Трамп: перший раунд Андрій Демчук:  Тішуся, що 
не було зіркової хвороби

Паралімпієць, що отримав 

«золото» з фехтування 

у Ріо, готується 

до змагань у Токіо
стор. 15 »

Наталка Фіцич: Автентичність 
треба зберігати

Чому Зірці Мензатюк не подобалося, 

що її донька любить писати, і як оперний 

співак Степан Фіцич знайшов справжню 

«Молитву» зі словами про Бога і Україну
стор. 12 »

Призовників, які вже на порозі армійської служби, в зону АТО не відправлятимуть. ❙
Фото з сайта cyberspaceandtime.com. ❙
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«Голокост — це не трагедія євреїв України, це трагедія України, 
Європи і всього людства».

Ігор Щупак
директор Всеукраїнського центру 

вивчення Голокосту «Ткума»

УКРАЇНА МОЛОДА

Олена КАПНІК

 Бабин Яр у Києві — одне з 
десятків місць y світі, що сим-
волізує пам’ять про тих, хто 
став жертвами загарбницьких 
планів нацистської Німеччи-
ни. Саме в цьому урочищі було 
закатовано понад 100 тисяч лю-
дей різних національностей, 
серед яких i українські націо-
налісти, i радянські військово-
полонені, i пацієнти київської 
психіатричної лікарні. Цього 
року виповнюється 75 років, 
як y Бабиному Яру розпочали-
ся масові розстріли. Днями у 
Національному історико-ме-
моріальному заповіднику «Ба-
бин Яр» відбудуться загально-
державні жалобні заходи при-
свячені роковинам трагедії.
 Із минулого тижня y бага-
тьох музеях країни та столи-
ці діють виставки, присвячені 
пам’яті жертв нацистського 
режиму. Одна з найбільших 
пройшла y Музеї історії Києва. 
Про місце-символ Голокосту, 
сотні тисяч розстріляних осіб 
розповідають стенди з фото та 
розсекреченими документа-
ми, a також спогади очевид-
ців. Експозиція складається з 
двох смислових та візуальних 
шарів: історія Бабиного Яру — 
від складання багатоконфесій-
ного некрополя, через Голо-
кост, нацистський терор, ра-
дянське знищення пам’яті про 
Яр і до нинішніх спроб увічни-
ти всіх його жертв. Також пред-
ставлені проекти меморіально-
го парку, що включатиме тери-
торію Бабиного Яру, прилег-
лих кладовищ, інші пам’ятні 
об’єкти навколо них. 
 А от в Українському домі 
пройшов Міжнародний нау-
ковий симпозіум «Бабин Яр: 
історія, пам’ять». Науковці з 
України, Німеччини, Ізраїлю, 
США, Росії, Білорусі та Нідер-
ландів дискутували на тему 
значення Голокосту, його до-
сліджень, розсекречення ар-
хівів, літературних, музичних 
та кінорепрезентацій трагедії. 

«Що значить пам’ятати Голо-
кост? Ми не повинні забувати 
злочини сталінізму, Голодо-
мор, пакт Ріббентропа—Моло-
това. Не треба забувати, що Ра-
дянський Союз хотів війни і був 
союзником Німеччини. Не мо-
жемо забувати й інші жертви, 
і героїв, які боролись за неза-
лежність України. Історія Го-
локосту повинна включати ці 
події. Оскільки без цього Голо-
кост важче зрозуміти. З іншого 
боку, українська історія без Го-
локосту не буде повною», — пе-
реконаний  американський іс-
торик, професор Єльського уні-
верситету Тімоті Снайдер.
 Ключовою подією вшану-
вання жертв Голокосту стане 
завтрашнє  відкриття оновле-
ного після масштабного ремон-
ту Національного історико-ме-
моріального заповідника «Ба-
бин Яр». У пам’ять про людей, 

котрі загинули та котрі ряту-
вали євреїв, наражаючись на 
небезпеку, споруджено дві 
алеї: «Алею Мучеників» та 
«Алею Праведників». На уро-
чисті заходи до історико-ме-
моріального заповідника заві-

тають представники світової 
спільноти, зокрема президен-
ти Ізраїлю та Німеччини, ліде-
ри світових міжнародних і єв-
рейських організацій.
 Спеціально до річниці сум-
ної трагедії Центр досліджень 
визвольного руху та Архів СБУ 
в електронному архіві  опублі-
кували документи КДБ про те, 
як радянські спецслужби про-
тягом багатьох років намага-
лися приховати правду про 
злочини нацистів y Бабиному 
Яру. У 25 опублікованих доку-
ментах є інформація про захо-
ди радянської держбезпеки та 
МВС iз боротьби з сіонізмом та 
«єврейським екстремізмом» у 
1966—1978 роках. Для «коор-
динації заходів iз запобігання 
можливим ворожим і анти-
громадським проявам iз боку 
єврейських націоналістів і 
сіоністів» КДБ спеціально 
створював оперативний штаб 
на чолі із заступником голо-
ви КДБ та заступником мініс-
тра внутрішніх справ. Через 
панівну в Радянському Союзі 
антиізраїльську політику та 
підтримку палестинських пов-
станців органи держбезпеки 
не дозволяли скорботні акції 
в пам’ять про євреїв, загиблих 
унаслідок палестинських вій-
ськових актів. Українські іс-
торики таке замовчування ко-
муністичного режиму теж на-
зивають злочинами. ■

ВІЙСЬКО

В армію —
кроком 
руш!
Майже 14 тисяч 
чоловiкiв готуються 
служити
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Кабінет Міністрів затвердив 
кількість молодих чоловіків до 27 
років, які підлягають призову на 
строкову військову службу в жов-
тні-листопаді 2016 року, — це 13,9 
тисячі осіб. 
 Найближчими тижнями моло-
дих чоловiків із нетерпінням чека-
ють у ЗСУ, Нацгвардії та в Держав-
ній спеціальній службі транспор-
ту: вакантних місць там відповід-
но 7 908,5 тисячi та 1 тисяча. 
Обсяг видатків для проведення 
призову чималий i становить май-
же 42 мільйони гривень. Найбіль-
ше Кабмін виділив на проведення 
призову до Держспецтрансслуж-
би — 29,9 млн. грн, ЗСУ перепа-
ло 23,7 млн. грн, а нацгвардійцям 
дісталося 14,9 млн. грн.
 Обсяг видатків на одного при-
зовника обійдеться держказні 2, 
993 тисячі гривень, із них: 2,9 тис. 
грн. — для виплати грошової допо-
моги громадянам України, яких 
призивають на строкову військову 
службу, та 93 грн. — для підготов-
ки та проведення призову на строко-
ву військову службу (без урахуван-
ня коштів на харчування та переве-
зення призваних на строкову війсь-
кову службу).
 Найбільшу кількість призов-
ників планується «загребти» у 
прифронтовій (яка лише за 200 км 
від лінії розмежування) Дніпро-
петровській області — 1500 юна-
ків, а найменше планують узяти з 
«неблагонадійної» Луганської об-
ласті — лише 170 осіб. У Харківсь-
кій області хочуть забрати 934 осо-
би, у Вінницькій області — 782, у 
Львівській — 780, у Кіровоградсь-
кій — 645 чоловікiв. У столиці за-
плановано призвати 570 осіб.
 «Із початку 2014 року більше 
50 тисяч хлопців підписали конт-
ракти й служать у ЗСУ. Зараз ди-
наміка дуже позитивна: щомісяця 
лави контрактників поповнюють 
шість тисяч бажаючих служити. 
Контрактники сержантсько-стар-
шинського складу зараз отриму-
ють щонайменше 7 тис. гривень, 
а в зоні АТО їх платня ще більша, 
— каже «УМ» Олександр Мотузя-
ник, спікер адміністрації Прези-
дента з питань АТО. — Мобіліза-
цію багато хто плутає зі строко-
вою службою. Нагадаю, призовні 
компанії юнаків віком до 27 років 
проходять в Україні щовесни та 
щоосені. Цієї осені буде залучено 
13,9 тисячi чоловік. Наголошу, 
аби їхнi близькі та рідні не пере-
живали: цих юнаків-строковиків 
не залучатимуть до служби в зоні 
АТО».
 Нагадаємо, 26 вересня Пре-
зидент Петро Порошенко підпи-
сав довгоочікуваний, особливо 
АТОшниками та їхніми рідними, 
указ про демобілізацію військо-
вих шостої хвилі. У рамках демо-
білізації зі Збройних сил України 
звільнять близько 20 тисяч війсь-
ковослужбовців. ■

■

ПАМ’ЯТЬ

Мученики і Праведники
Україна відкрила доступ до архівів КДБ 
про трагедію в Бабиному Яру

■

НА ЗАМІТКУ

 Через заходи y Бабиному Яру буде закрито рух усіх видів транспорту вули-
цею Лаврською (від площі Слави до вул. Цитадельної) 27 вересня з 10:00 до 
13:00, а також 29 вересня з 12:00 до 19:00. Заплановано обмежити рух усіх видів 
транспорту смугою для руху маршрутних транспортних засобів вулицею Мельни-
кова (від вул. Сім’ї Хохлових до вул. Олени Теліги) та вулицею Олени Теліги (від 
вул. Мельникова до вул. Ольжича) 29 вересня 2016 року з 13:00 до 21:00.
 Управління патрульної поліції у Києві в разі необхідності обмежуватиме або 
заборонятиме рух усіх видів транспорту 29 вересня з 17:00 до 22:00 на шляхах 
руху окремих осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Зокрема, на ву-
лиці Лаврській, Дніпровському узвозі, Набережному шосе (від мосту Метро до 
вул. Набережно-Хрещатицької), вулицях Набережно-Рибальській, Олени Теліги, 
Михайла Грушевського, Хрещатику (від Європейської площі до Майдану неза-
лежності), Михайлівській, Великій Житомирській, Січових Стрільців, Мельнико-
ва, Гаванським мостом, проспектом Степана Бандери.

■

В’язнень німецьких концтаборів Олександр Бичок під час покладання 
квітів до Меморіалу пам’яті загиблих у Бабиному Яру.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

Іван БОЙКО

 Спостережна місія ОБСЄ відзначає у 
своїх звітах за останні дні, що на лінії роз-
межування «ситуація спокійна, хоча пат-
рулі й фіксують вибухи». При цьому ці ви-
бухи спостерігачі фіксують і в районі трьох 
пунктів, де заплановано відведення сил 
протиборчих сторін — у селах Петрівське 
та Золоте, а також у Станиці Луганській.
 У жодному звіті ОБСЄ не вказується, 
чи можуть призвести зафіксовані пере-
стрілки та вибухи до нового відліку семи 
діб «тиші», необхідних для початку розве-
дення сил i засобів, згідно з підписаними 21 
вересня домовленостями у Мінську. Де-юре 
таке відведення сил має розпочатися вже 29 
вересня, але оскільки ворог не дотримуєть-
ся угоди про тиждень «неухильного дотри-
мання тиші», де-факто її вже порушено. 
 За даними штабу АТО, позаминулої 
доби окупанти 40 разів відкривали вогонь 
по позиціях ЗСУ, в тому числі в районі Ста-
ниці Луганської, де сторони домовилися 
розвести війська і засоби на два кіломет-
ри. Внаслідок обстрілів поранення отрима-
ли троє захисників України. 
 Речник Міноборони з питань АТО Андрій 
Лисенко зазначає, що «вперше за два останні 
тижні в зоні конфлікту спостерігається пев-
на ескалація». До того ж бойовики переш-
коджають роботі спостерігачів місії ОБСЄ.
  Згідно з даними української розвідки, оз-
вученими Президентом Петром Порошенком, 
на неконтрольованій території Донбасу роз-
міщено понад 700 російських танків, 1250 ар-
тилерійських систем, більше 1000 БТРів i 300 
систем залпового вогню. І російські загарбни-

ки не збираються йти геть з української землі, 
як це передбачено Мінськими угодами. 
 Тож важко не погодитися з головою Лу-
ганської обласної військової адміністрації 
Юрієм Гарбузом, який вважає, що, якщо 
відвести сили АТО від Станиці Луганської, 
її можна втратити. Тим більше що ватажок 
«ДНР» Олександр Захарченко наполягає на 
тому, що саме Україна має першою почати 
відведення своїх сил.
  «Я поки що не розумію, як це зробити 
практично. Тому що відвести на кілометр... 
У нас Станиця Луганська, якщо ми йдемо 
на кілометр, ми просто втратимо Станицю 
Луганську. Я не хотів би втрачати ані сан-
тиметра української землі. Я не вірю, що з 
їхнього боку буде дотримано режим тиші, 
тому що кожен день iдуть обстріли», — про-
коментував пан Гарбуз ситуацію на фронті 
в ефірі «Радіо «Свобода». 
 На думку керівника Луганщини, на пе-
реговорах у Мінську потрібно домовляти-
ся не про відведення техніки на кілометр, 
а про повернення територій під українську 
юрисдикцію. ■

НА ФРОНТІ

Не відступати 
Завтра Україна має або розпочати відведення сил 
у Петрівському, Золотому та Станиці Луганській, або 
заявити про зрив бойовиками угоди про тиждень тиші

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Співробітники СБУ затримали на Буко-
вині зловмисника, який фінансував бойовиків 
«ЛНР». Для проведення своїх оборудок попліч-
ник терористів заснував на тимчасово окупова-
них територіях спеціалізовану фінансову устано-
ву. Він перераховував безготівкові кошти, надані 
бойовиками, на територію України, де переводив 
їх у готівку та обмінював на російські рублі. 
 «Гроші на окуповану бойовиками частину 
Луганщини через територію Росії він доставляв 
особисто або через кур’єрів», — повідомляють 
у СБУ.
 Упродовж 2015—2016 років у такий спосіб 
сепаратист «конвертував» понад 34 млн. грн. 
Під час обшуків в автомобілі та квартирі, де він 
тимчасово мешкав, співробітники СБУ вилучи-
ли понад 50 банківських карток, оформлених 
на підставних осіб, 50 тис. гривень та одну ти-
сячу євро. На банківських рахунках затримано-
го заблоковано понад мiльйон гривень.
 Зловмиснику оголошено про підозру за 
фактом фінансування тероризму. 

■
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Викрадені в Криму
 До двох десятків демонстрантів учора у Києві під посольством 
Росії вимагали розслідування викрадених та вбитих людей в анек-
сованому Росією Криму. Цю акцію протесту провели, бо у Криму 
зник ще один кримський татарин — Ерфан Османов. Його місце 
проживання — селище Фонтани Сімферопольського району.
 «Ми вимагаємо ефективного розслідування Росією всіх зник-
лих. Просимо відповісти на запит по Ервіну Ібрагімову», — сказала 
заступниця координатора «КримSOS» Євгенія Андреюк. Названий 
член конгресу кримських татар  зник у травні цього року в Бахчиса-
раї.
 За інформацією «КримSOS», наразі відомо про 15 викрадень 
людей на окупованому півострові. Ще 9 осіб, які вважалися зник-
лими безвісти, пізніше знайшли мертвими.

Воякам — 18 страв
 Міністр оборони України Степан Полторак підписав цього тиж-
ня технічні умови для харчових наборів нового зразка для армій-
ців. Цими технічними умовами розширено асортимент страв, — 
наразі до раціону розроблено 18 страв. Калорійність для польових 
наборів нового зразка складає 3500 Ккал, а в посиленому варіанті 
для військовослужбовців у зоні проведення АТО — 4200 Ккал на 
добу та передбачається використання безполуменевого нагрівача 
їжі. Розробники врахували досвід країн-членів НАТО щодо калорій-
ності та упаковки, але в питанні асортименту страв врахували особ-
ливості національної кухні.
 Окрім цього, у зазначеному харчовому наборі буде нова техно-
логія пакування (реторт-пакет), що дозволить військовослужбов-
цям мати готові страви без попередньої термічної обробки, та за-
безпечить компактність i зручність під час використання.

Спочатку підкорятися
 У пакеті законодавчих змін, який готує Нацполіція, буде норма 
про заборону залишати автомобіль при зупинці поліцейським, від-
повідальність за словесну образу співробітника поліції, збільшення 
часу попереднього затримання. Про це розповіла у вівторок жур-
налістам очільниця Нацполіції Хатія Деканоїдзе після презентації 
запуску тренінгів для дільничних поліцейських і слідчих Київської 
області. 
 «Багато людей навмисне провокують поліцейських, знімають 
відео, потім це відео викладають у ютуб і соцмережі, щоб було ба-
гато переглядів... Під час масових заходів люди, навіть iз посада-
ми, перешкоджають поліції, не підкоряються поліції, тому що для 
них поліція на сьогоднішній день нічого не означає», — сказала 
Деканоїдзе. «Спочатку треба підкорятися, виконувати всі вказів-
ки, які вам дає поліція, а потім ми будемо вже розбиратися через 
прокуратуру і суд, що трапилося», — заявила глава Нацполіції. 

Помоляться за освітян
 Традиційно в першу неділю жовтня в Україні святкують День 
працівника освіти. З цієї нагоди напередодні свята, 28 вересня, у 
львівському соборі святого Юра відбудеться урочистий молебень 
за усіх освітян, інформує прес-служба Львівської міської ради. 
Участь у заході візьмуть учителі, працівники бібліотек та інших ос-
вітніх закладів, представники влади міста та духовенство Льво-
ва. Молебень до Пресвятої Богородиці очолить єпископ-помічник 
Львівської архiєпархії УГКЦ владика Володимир. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Учора кількість людей, що по-
мерли від вживання неякісного ал-
коголю в Харківській області, зрос-
ла до 18 осіб. Усім їм медики конс-
татували смерть від алкогольної ін-
токсикації. Ще 22 постраждалих у 
тяжкому стані дотепер перебуває на 
лікарняному ліжку. 
 Першим від горілчаного сурога-
ту помер 47-річний мешканець села 
Охрімівка. А вже за кілька годин 
така ж трагедія сталася з його одно-
сельчанами — 52-літніми чоловіком 
і жінкою та мешканцями сусідньо-
го села Варварівка, де смертельний 
напій забрав життя одразу п’ятьох 
чоловік. В усіх випадках йдеться 
про Вовчанський район, тому пра-
воохоронці швидко встановили, що 
підроблену горілку продавали ма-
газини, які належать одній і тій же 
власниці. Наразі її вже затримали 
під заставу в 275 тисяч гривень. 
 Але, як з’ясувалося вже наступ-

ного дня, то був лише початок вели-
кого мору, оскільки до реанімації з 
аналогічним отруєнням один за од-
ним почали потрапляти жителі ще 
й Борівського, Ізюмського та Хар-
ківського районів. Правоохоронці 
відкрили кримінальні провадження 
за статтею «збут алкоголю з неякіс-
ної сировини, що став причиною от-
руєння людей». У скоєнні цього зло-
чину підозрюють власників мага-
зинів у Харківському та Ізюмському 
районах. Прокуратура домагаєть-
ся, аби їх обох посадили під домаш-
ній арешт, бо ті можуть вплинути 
на свідків. «Це все місцеві мешкан-
ці, — повідомила прес-секретар про-
курора Харківської області Віта Ду-
бовик. — Усі один одного знають. 
Якщо ми десь ще не знайшли алко-
голь, то вони можуть його знищити, 
аби приховати свою провину. Одно-
значно відмовилася співпрацювати 
зі слідством господиня магазинів із 
Вовчанського району, а чоловіки з 
Ізюмського та Харківського  дають 
певні покази».

 У ході слідства було конфіско-
вано десятки літрів алкоголю. Се-
ред них виявилося лише п’ять пля-
шок відомих торгових марок. Суро-
гатну ж горілку привозили до ма-
газинів у пластикових 5-літрових 
бутлях. Потім її розливали в пів-
літрові пляшки під брендами «Пше-
нична», «Краля» і «Люботинська».
 Наразі правоохоронці обходять 
всі двори і магазини, де, за їхнь-
ої інформацією, може й далі збері-
гатися смертельний напій. Адресу 
виробника слідчі поки що не озву-
чили. Водночас фахівці Головно-
го управління фіскальної служби 
в Харківській області застерегли 
мешканців регіону від придбання 
горілки «Пшенична», виготовленої 
ТОВ «Олександрія БЛІГ». За їхні-
ми попередніми даними, люди мог-
ли отруїтися, зокрема, і цією про-
дукцією. Слідство триває. ■

АРХІВ

Документи 
в бідоні
На Львівщині знайшли архів 
українського підпілля ОУН
Дар’я БАВЗАЛУК

 Під час пошукових досліджень у селі Зашків 
Львівської області виявили різноманітні друко-
вані матеріали українського визвольного підпіл-
ля, які використовували у боротьбі проти мос-
ковських окупантів на Золочівщині в 1951 році. 
На щось наткнувся під час шурфування ймовір-
них місць захоронень член організації «Пам’ять» 
Орест Лега. Потім на глибині 0,4 м пошуковці на-
трапили на бідон ємністю 40 літрів. А вже в ньому 
ховалася справжня знахідка.
 Попри те, що документи збройного підпілля 
ОУН пролежали в землі 65 років, вони збереглися 
дуже добре. Пошуковці передали їх директору На-
ціонального музею-меморіалу «Тюрма на Лонцько-
го» Руслану Забілому. Знахідка після реставрацій-
них робіт поповнить архів Центру досліджень виз-
вольного руху, повідомив офіційний сайт центру. 
 Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять» 
цього разу досліджувало місця ймовірних захоро-
нень вояків Робітничо-селянської червоної армії 
та українських військовиків з 14-ї піхотної дивізії 
СС «Галичина». Ці захоронення військовослуж-
бовців були зроблені наприкінці липня 1944 року 
під час боїв між німецькими та радянськими зброй-
ними формуваннями, повідомив голова товарист-
ва Любомир Горбач. ■

■

Валерія НАЛИВАЙКО

 Україна повністю забезпече-
на вакцинами для профілактики 
поліомієліту, повідомила заступ-
ник міністра охорони здоров’я з 
питань євроінтеграції Оксана Си-
вак. За її словами, Дитячий фонд 
ООН (ЮНІСЕФ) закупив загалом 2 
млн. 755 тисяч доз бівалентної вак-
цини, перша партія якої надійшла 
нещодавно до України у кількості 
1,3 млн. доз. До 30 вересня ця пар-
тія відправиться до регіонів. Друга 
частина вакцини очікується незаба-
ром. «Така кількість вакцини є до-
статньою для планової вакцинації і 
для щеплення тих дітей, яких поки 
що не встигли вакцинувати», — за-
значила Сивак.
 Тим часом МОЗ здійснив постав-
ку практично всіх вакцин, які є в ка-

лендарі профілактичних щеплень, 
і закликає робити щеплення проти 
дифтерії та правця не лише дітям, а 
й дорослим, адже держава забезпе-
чена цією вакциною у повному об-
сязі. «Ми закликаємо до того, що 
проти дифтерії та правця вакцину-
ватися повинне і доросле населення, 
це закладено календарем щеплень. 
Тому всі дорослі, які не отримали 
щеплення, повинні також зверну-
тися в поліклініки, де можуть отри-
мати вакцину від дифтерії та прав-
ця», — наголосив начальник відді-
лу програм та проектів МОЗ Сергій 
Платов. 
 За даними ЮНІСЕФ, в Україну 
було доставлено майже 1,6 млн. доз 
вакцини для профілактики дифтерії 
і правця для дорослих та 919 200 доз 
вакцини для дітей. Якщо ж у мед-
закладі вакцина відсутня, Сергій 

Платов порадив звертатися до уп-
равлінь охорони здоров’я, а також 
на гарячу лінію Міністерства охо-
рони здоров’я: «Міністерство забез-
печує регіон, далі вакцини повинні 
розподілятися рівномірно по потребі 
в кожен лікувальний заклад. Це вже 
міра відповідальності тих структур-
них підрозділів на місцях. Якщо 
вони не справляються, ми будемо на 
них впливати, щоб вирішити ці пи-
тання». ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ФАЛЬСИФІКАТ

Фатальний сурогат
Підроблену горілку продавали магазини, 
які належать одній і тій же власниці

■ А ТИМ ЧАСОМ

 У Лимані на Донеччині п’ятеро людей 
померли, один чоловік потрапив у реаніма-
цію через отруєння сурогатним коньяком, 
завезеним із Харківської області. Перед тим  
четверо чоловіків та дві жінки в квартирі од-
ного з них розпивали спиртне. Опісля на 
місці події правоохоронці виявили трилітро-
ву банку із сурогатом коньяку. За поперед-
німи даними, напій завезли на Донеччину з 
міста Ізюм Харківської області. Слідчі вже 
встановили місце продажу та реалізатора.

■

Вакцинуватися лікарі рекомендують і дітям, і дорослим.
Фото з сайта golos-narodu.com.ua.

❙
❙ ДО РЕЧІ

 Відтепер в Україні офіційно функціонува-
тиме телемедицина. Уряд постановив, що лі-
карі можуть на відстані діагностувати і кон-
сультувати пацієнтів, зокрема це стосується 
тих людей, які перебувають удома і чиє пе-
ревезення до лікарні неможливе. Такі кон-
сультації відбуватимуться по скайпу на плат-
ній основі.

■

ЗДОРОВ’Я

Інтернет-медицина — платно
МОЗ отримає більше 2 млн. доз вакцини від поліомієліту

■
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Єфремов сидітиме до 
листопада
 Печерський районний суд Києва продов-
жив арешт колишнього депутата Верховної 
Ради від фракції Партії регіонів Олександра 
Єфремова до 24 листопада. Про це заявила 
суддя Світлана Шапутько. Захист колишньо-
го нардепа збирається оскаржити це рішення, 
заявив адвокат Єфремова Олександр Мель-
ников.
 Нагадаємо, слідство закидає колишньо-
му керівникові парламентської фракції Пар-
тії регіонів, зокрема, умисні дії з метою змі-
ни кордонів України, порушення Конститу-
ції, що призвело до загибелі людей, а також 
підтримку і фінансування створення сепара-
тистської «Луганської народної республіки» 
(«ЛНР»), а також заволодіння майном «Лу-
ганськвугілля». Сам екс-нардеп звинувачен-
ня відкидає.

Власник «112 каналу» просить 
політичного притулку в Австрії
 Один з акціонерів «112 каналу» Андрій 
Подщипков вирішив попросити політично-
го притулку в Австрії, де він живе остан-
ні кілька місяців після конфлікту з інши-
ми акціонерами каналу, повідомила «Ком-
сомольська правда в Україні» з посилан-
ням на свої джерела в СБУ. В цьому він 
сподівається на юридичну та фінансову 
допомогу народного депутата Олександ-
ра Онищенка, який утік до Великобританії 
після того, як Верховна Рада винесла на 
голосування питання про згоду на притяг-
нення його до кримінальної відповідаль-
ності. «Натомість Подщипков має підтри-
мати Онищенка в PR-кампанії зі створення 
іміджу жертви переслідування українською 
владою», — передає слова свого анонім-
ного джерела «КП в Україні».
 Однією з причин втечі Подщипков на-
звав своє інтерв’ю виданню «Страна», де він 
розповів, як минулого року до нього зверта-
лися люди з адміністрації Президента з про-
позицією продати телеканал, але сторони не 
зійшлися в ціні. Зі свого боку народні де-
путати Сергій Березенко та Ігор Кононенко, 
яких згадував Подщипков, назвали його сло-
ва повною маячнею.

Крим без Поклонської
 Керівник окупаційної прокуратури Кри-
му Наталія Поклонська написала заяву про 
складання повноважень. Причиною відставки 
стало обрання її депутатом Держдуми РФ від 
«Єдиної Росії». Очікується, що в Держдумі 
до її першочергових завдань увійдуть будів-
ництво доріг, контроль за витратою держав-
них коштів i реставрація пам’яток культури.
 Поклонська, яка раніше працювала в ор-
ганах прокуратури України, була одним iз 
найактивнiших прихильників окупації Криму 
Росією. Кримську прокуратуру вона очолила 
навесні 2014 року після окупації півострова. 
Хто прийде на її місце — поки що не повідом-
ляють.
 Як відомо, низка західних країн не виз-
нали вибори в Держдуму Росії, які проводи-
ли в окупованому Криму. Заяву про невизна-
ня легітимності нової Держдуми ухвалила і 
Верховна Рада України.

Ільмі Умеров не визнає 
заборону Меджлiсу
 Заступник голови Меджлісу кримсько-
татарського народу Ільмі Умеров заявив, що 
не визнає заборону Росією Меджлісу крим-
ськотатарського народу, оскільки юрисдикція 
верховного суду в Москві не може поширю-
ватися на Крим. «Нікого ні до чого не закли-
каючи (у мене вже є кримінальна справа за 
так званий «публічний заклик до порушення 
територіальної цілісності РФ», за який «сві-
тить» п’ять років), хочу вкотре висловити 
свою думку: я не визнаю референдум 16 бе-
резня 2014 року, проведений iз порушенням 
законiв України під дулами російських авто-
матів», — заявив він.
 Ільмі Умеров нагадав про «численні по-
рушення прав людини за національною та 
релігійною ознаками», в тому числі «наду-
мані кримінальні справи щодо 26 лютого і 
«Хізбут-Тахрір», зникнення людей, необґрун-
товані допити, затримання, обшуки, арешти 
та кримінальну справу, порушену щодо Уме-
рова «за висловлену думку».
 Засідання верховного суду в Москві буде 
лише 29 вересня, однак ні в кого немає сум-
ніву, що суд заборонить Меджліс і визнає 
його екстремістською організацією. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Розстріл поліцейських у Дніпрі 
та оголошена одразу після цьо-
го міністром внутрішніх справ 
Арсеном Аваковим презумпція 
правоти поліцейського збури-
ла у суспільстві серйозні дис-
кусії. З одного боку, прихиль-
ники нової поліції вимагають 
вустами народного депутата 
Мустафи Найєма «не затопта-
ти зелений паросток нової 
поліції, а дати йому вирости 
в міцне і сильне дерево». Їхні 
опоненти з рядів громадсь-
ких активістів згадують і про 
Врадіївку, і про вбивство під-
літка у машині, і про нещодав-
ню трагедію в Кривому Озері. 
Є й версії, що ситуація у Дніпрі 
спеціально була інспірована 
для того, щоб посилити статус 
поліції і дати їй більше прав 
для запобігання можливим 
соціальним заворушенням, які 
можливі у зв’язку з настанням 
холодів і збільшенням оплати 
за комунальні послуги. Усі ці 
позиції матимуть вагу лише в 
тому випадку, коли їх вдасть-
ся провести через парламент у 
вигляді законів.

Поліцейський завжди правий
 Іще 9 вересня у Верховній 
Раді було зареєстровано за-
конопроект №5110 авторства 
нардепа Мустафи Найєма і 
його колег, який передбачає 
«посилення відповідальності 
за правопорушення, учинені 
відносно працівників право-
охоронних органів». Зокрема, 
за образу поліцейського запро-
поновано штрафувати право-
порушника на суму від 255 до 
510 грн. Або за рішенням суду 
можуть бути застосовані гро-
мадські роботи від 40 до 60 го-
дин, виправні роботи на строк 
від 1 до 2 місяців або адмін-
арешт на 15 діб. За повторне 
порушення або здійснене гру-
пою осіб — штраф від 510 до 
680 грн. або арешт від 10 до 15 
діб. 
 Законопроект передбачає і 
посилення відповідальності за 
опір співробітнику правоохо-
ронного органу — за це «сві-
тить» штраф від 3400 до 6800 
грн. або арешт на строк від 3 до 
6 місяців, або обмеження волі 
від 2 до 5 років — як вирішить 
суд. Якщо ж опір супроводжу-
вався «насильницькими дія-
ми» — термін може збільши-
тися від 3 до 5 років. 
 Критики цього законопро-
екту одразу звернули увагу на 
те, що поняття «образи полі-
цейського» досить розмите — 
хтось може образитися і на 
кривий погляд, а хтось у від-
повідь на лайку скрутить руки 
і притягне до відповідальності 
за дрібне хуліганство згідно з 
чинним КПК. Цікаво, що цей 
закон поширюється не лише 
на поліцейських, а й на пра-
цівників органів прокурату-
ри, Служби безпеки, Війсь-
кової служби правопорядку 
в Збройних сил України, На-
ціонального антикорупційно-
го бюро України, Державно-
го бюро розслідувань Украї-
ни, органів охорони держав-
ного кордону, органів доходів 

і зборів, органів і установ ви-
конання покарань, слідчих 
ізоляторів, органів державно-
го фінансового контролю, ри-
боохорони, державної лісової 
охорони та інших органів, які 
здійснюють правозастосовні 
або правоохоронні функції. 
 Утiм після дніпровських 
подій цей закон може зазнати 
кардинальних змін. Міністр 
внутрішніх справ Арсен Ава-
ков уже заявив, що  до внесен-
ня в парламент готується «па-
кет законодавчих ініціатив 
щодо забезпечення безпеки», 
де МВС пропонуватиме пар-
ламентаріям у законодавчому 
полі норму презумпції право-
ти поліцейського. «Імператив 
презумпції правоти поліцей-
ського повинен стати соціаль-
ною нормою! Спочатку підко-
ряйся поліцейському — потім 
оскаржуй! Це обмеження гро-
мадянських свобод? Ні! Це 
правило безпеки — через про-
цедуру порядку лише на дуже 
короткий час відстрочує пра-
ва громадянина на апеляцію 
дій поліцейського», — заявив 
Аваков у «Фейсбуці».
 Також начальник Нац-
поліції Хатія Деканоїдзе анон-
сувала зміни до закону про 
Нацполіцію.  Вони стосува-
тимуться не лише презумпції 
правоти поліцейського, а й пе-
редбачатимуть заборону зали-
шати автомобіль при зупинці 
поліцейськими, відповідаль-
ність за словесну образу пра-
цівника поліції, збільшення 
часу попереднього затриман-
ня.

Назад, у тоталітарну 
державу?
 Утiм багато громадських 
активістів та правозахисників 
вбачають у такому розширен-
ні прав правоохоронців пряму 
загрозу розбудови поліцейсь-
кої держави. «Це, мабуть, ці-
кавіше навіть за «закони 16 
січня». Аваков під шумок тра-
гедії у Дніпрі вирішив законо-

давчо закріпити якусь «пре-
зумпцію правоти поліцейсь-
кого». Прикриваючись між-
народним досвідом. Але у нас 
тут свій досвід. Досвід фасад-
ної реформи з зміною табличок 
iз «міліції» на «поліцію». До-
свід кримінальних авторитетів 
у постійних поліцейських ко-
місіях (Фадєєва — Москву вже 
всі забули?). Досвід проведен-
ня атестації для галочки, з ре-
альним відсотком звільнень в 
якісь смішні цифри, причому 
ці цифри навіть не озвучують-
ся. Аваков і купа його потєш-
них радників намагаються 
розказати суспільству, що у 
нас повністю нова поліція. Не 
реформувавши слідство, опе-
ративний блок. Не реформу-
вавши райвідділи. Залишив-
ши ключових упирів у сис-
темі. Просто переіменувавши 
«Беркут» на «спецпідрозділ 
поліції», — відреагував на ці 
ініціативи відомий блогер Ро-
ман Сініцин.
 Категорично проти законо-
проекту 5110 та ініціатив Ава-
кова виступив і активіст Май-
дану, правозахисник громад-
ської організації «Ні — полі-
цейській державі» Михайло 
Лебідь. «Замість того, щоб 
покращити радянську стат-
тю про хуліганство, вводить-
ся нова непотрібна стаття про 
образу поліцейських. Понят-
тя образи таке розпливчасте, 
що можливі спекуляції — май-
же будь-яка суперечка з полі-
цейським судом може трак-
туватись як образа. І понят-
тя спротиву теж дуже розми-
те — будь-які дії самозахисту 
можуть трактуватися як спро-
тив», — зазначив він у розмові 
з телеведучим Андрієм Кули-
ковим.
 За словами Михайла Ле-
бедя, зараз це питання актив-
но просуватиметься у парла-
менті й для того, щоб унемож-
ливити в майбутньому будь-
які акції масового протесту та 
громадянської непокори. «Ті 

лобісти, які ще при Янукови-
чу, до Євромайдану, лобію-
вали цей проект, зараз знову 
його зареєстрували, і пішли 
у Венеціанську комісію. Але, 
щоб не сказала Венеціанська 
комісія, в нас це буде тракту-
ватися, особливо лобістами, 
як освячення законопроекту, 
його назвуть європейським. 
Якщо в це повірять найбільші 
фракції, то він буде прийнятий 
у першому читанні, а далі по-
тяг історії нас поведе в якусь 
тоталітарну пострадянську 
країну, типу наших сусідів».

А судді хто?
 У всій цій дискусії ключо-
вим моментом лишається пи-
тання не лише правопорядку, 
а й правосуддя. А судова сис-
тема у нас лишається найменш 
реформованою, найбільш за-
критою і, судячи з постійних 
повідомлень то про банку з до-
ларами судді Чауса, то про пів-
мільйонний хабар члена Ви-
щої ради юстиції Павла Греч-
ківського, однією з найбільш 
корумпованих.
 Тим часом iз 30 вересня 
набувають чинностi зміни до 
Конституції, вiдповiдно до 
яких право звільняти суддів, 
призначати їх і давати зго-
ду на притягнення до відпові-
дальності переходить від пар-
ламенту до Вищої ради право-
суддя, яка лише створюється. 
Президент України Петро По-
рошенко лише вніс до Верхов-
ної Ради законопроект №5180 
«Про Вищу раду правосуддя». 
До цього її повноваження ви-
конуватиме та ж Вища рада 
юстиції, але «не довше, ніж до 
30 квітня 2019 року». 
 У випадку ж, якщо повто-
риться ситуація з Євромайда-
ном, коли суди повністю стали 
на бік не закону, а влади, очі-
кувати на торжество справед-
ливості не випадає. Тому дис-
кусія навколо цих ініціатив і 
навколо самих законопроек-
тів очікується запеклою. ■

ТЕНДЕНЦІЇ

Підкоряйся і оскаржуй
Парламент готують до прийняття законів, які посилять вплив силових структур у 
суспільстві

■

Поліцейським хочуть дати більше прав. От тільки чи додасть це порядку?❙



5УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 28 ВЕРЕСНЯ 2016НАЦІЯ
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Якось так уже склалося, що в нашій 
країні все не так, як треба, чи бодай не 
так, як би того хотілося громаді. Як ка-
жуть: хочеш як краще, a воно як завж-
ди... Не стала ця сумна істина винятком 
i в iсторiї перейменування, a точніше, 
присвоєння Міжнародному аеропорту 
«Бориспіль» імені видатної особистості. 
Попри те, що ще в липні після громад-
ського голосування пальму першості 
отримала кандидатура гетьмана Івана 
Мазепи, схоже, столичне летовище так 
i не перейменують. «УМ» намагалася 
розібратися, кому невигідне переймену-
вання головних повітряних воріт країни.

Вередлива профспiлка
 Трудовий колектив аеропорту «Бо-
риспіль» виступив проти перейменуван-
ня, a тому Міністерство інфраструктури 
не присвоюватиме летовищу імені видат-
ної особистості.  Незважаючи на громад-
ське голосування, за законом, змінювати 
назву підприємства можна тільки після 
схвалення такої ініціативи працівниками 
летовища, а вони — проти,— кажуть y віт-
чизняному Міністерстві інфраструктури. 
 За словами виконувача обов’язкiв ди-
ректора аеропорту Євгена Дихне, 70% 
колективу аеропорту живуть у місті Бо-
рисполі, ще 20% — y довколишнiх селах, 
a тому люди «можна сказати, зрослися зі 
старою назвою». «Це не перейменування 
— це присвоєння імені великого україн-
ця, фізичної особи, — юридичній особі. З 
цього приводу є закон, який говорить, що 
це можна робити тільки за згодою трудово-
го колективу. Сьогодні вже є результат ін-
терактивного опитування на сайті Мініс-
терства інфраструктури. Напевно, ще буде 
обговорення в уряді доцільності проведен-
ня цієї процедури. Це питання ініціатив-
ної групи, яка ініціювала присвоєння цьо-
го імені, — їм потрібно переконати чоти-
ритисячний колектив. І навіть якщо їм 
це вдасться — буде аеропорт «Бориспіль» 
імені Мазепи, але ніяк не інакше», — ко-
ментує пан Дихне. 
 Показовим є те, що в червні, коли y 
Верховній Раді було зареєстровано чо-
тири постанови про перейменування (на 
честь Ігоря Сікорського, Казимира Мале-
вича, Павла Чубинського та Олега Анто-
нова), директор аеропорту «Бориспіль» 
був присутній на слуханнях щодо перей-
менування, a тому можна зробити висно-
вок, що він був не проти перейменуван-
ня. Коли ж у списку додалася кандидату-
ра гетьмана Мазепи, з’явилося невдово-
лення, i ще до завершення голосування 
(!) члени проф спілок звернулися до про-
фільного міністерства з проханням зали-
шити чинну назву аеропорту. Тоді про 
лист писали чи не усі ЗМІ, але писали не 
як про рiшення з перейменуванням, a як 
про думку членів профспілок — не біль-
ше. «Взагалі-то профспілка має займа-
тися соціальним захистом працівників, 
а не питаннями присвоєння імен аеропор-

ту. Тим більше, коли було загальнонаціо-
нальне обговорення цього питання. І голо-
сування, результати якого ніхто не поста-
вив під сумнів. І тут одразу виникає багато 
запитань. Чи має керівництво профспілки 
право говорити від імені всього трудового 
колективу, а це близько 4000 людей? Чи 
проводилися загальні збори трудового ко-
лективу? Якщо так, то коли і де? І чи вза-
галі було якесь голосування? Хотілося б по-
бачити всі відповідні документи — прото-
коли зборів, порядки денні, результати го-
лосувань. А якщо відповідей не буде, то ми 
маємо справу з очевидною маніпуляцією», 
— переконаний заступник голови Всеук-
раїнського об’єднання «Свобода», народ-
ний депутат України Андрій Іллєнко.
 До речі, дискусії та незадоволення 
щодо перейменування столичного аеропор-
ту «Бориспіль» з’явилися ще навесні — за-
довго до громадського голосування на сайті 
вітчизняного Міністерства інфраструкту-
ри. Тоді кожен намагався «просунути» сво-
го кандидата: ініціатори перейменування 
на чолі з колишнім директором «Мистець-
кого арсеналу» Наталією Заболотною всі-
ляко підтримували художника-авангар-

диста Казимира Малевича, міністр інф-
раструктури Володимир Омелян стояв за  
авіаконструктора Ігоря Сікорського, а Бо-
риспільська міська рада покладала надії 
на кандидатуру свого уродженця Павла 
Чубинського. Утім найбільшу прихиль-
ність українців отримала ініціатива пар-
ламентаріїв-свободівців, які «просунули» 
y Верховну Раду проект про переймену-
вання «Борисполя» на честь гетьмана  Іва-
на Мазепи. A оскільки незадоволених виб-
ором українців було немало, тому «маємо 
те, що маємо». 

Бути чи не бути?
 Складається враження, що y владних 
верхах начхати на думку громадськості. 
Варіант «не присвоювати ім’я» набрав 
понад шість тисяч голосів, тоді як значно 
більше українців віддали перевагу котро-
мусь із кандидатів. Якщо більшість висту-
пає за зміну назви, то, мабуть, треба довес-
ти почате до логічного кінця, a не маніпу-
лювати «бажаннями» трудового колек-
тиву чи власними амбіціями керівництва 
профільного міністерства. «Як такого 
формалізованого рішення Міністерства 

інфраструктури не було. Міністерство, не 
бажаючи брати на себе відповідальність, 
переклало питання перейменування ніби-
то на трудовий колектив аеропорту. Оче-
видно, це відбулося через те, що в планах 
чиновників не було Івана Мазепи, було ба-
жання назвати аеропорт іменем Малеви-
ча чи Сікорського. І коли виявилося, що 
українці оберуть Мазепу, з’явився такий 
собі документ керівництва профспілки ае-
ропорту, яка від імені колективу виступи-
ла проти перейменування. Ясна річ, нія-
ких зборів проф спілки, де б розгляда-
ли питання назви аеропорту, не було», 
—  коментує «УМ» громадський активіст 
Олександр Аронець. За його словами, НЕ-
перейменування — одноосібне рішення 
керівництва, адже «деякі працівники ае-
ропорту, що були за назву Мазепи, мені 
пiдтвердили, що ніяких зборів профспіл-
ки на цю тему не було».
 У свою чергу, міністр інфраструкту-
ри Володимир Омелян, який симпатизу-
вав кандидатурі Ігоря Сікорського, після 
нового обурення y суспільстві висловив 
думку, що у питанні про нову назву ае-
ропорту «Бориспіль» треба брати до ува-
ги не тільки думку його співробітників. 
«Я звернувся до Голови Верховної Ради 
Андрія Парубія і запропонував спільно з 
народними депутатами дійти до кінцевої 
точки — давати чи не давати нову назву 
аеропорту «Бориспіль». Якщо давати, то 
яку саме», — сказав Омелян. За його сло-
вами, маючи одностайну позицію як ви-
конавчої, так і законодавчої влади, мож-
на буде запропонувати профспілці аеро-
порту «Бориспіль» провести переговори 
і дійти згоди з цього питання.
 Коментуючи «УМ» ситуацію навколо 
перейменування, політичний експерт Ми-
кола Спиридонов каже, що громада май-
же завжди консервативна, а «переймену-
вання — це, все ж таки, певні витрати». 
«Дуже теоретично можна припустити, що 
організатори розраховували на інший ре-
зультат... Можливо, цим голосуванням 
хотіли відволікти людей від інших справ. 
Для діючої влади зараз найпроблемніши-
ми є соціально-економічні питання, зу-
божіння населення, корупційні скандали. 
А перейменування — це досить вигідна 
тема, яка може перевести увагу від склад-
ніших тем», — вважає експерт. Пан Мико-
ла переконаний, хоч інші варіанти для го-
лосування більш нейтральні, не політичні, 
навряд чи перейменування пройшло б лег-
ко i безболісно. 
 Утім активіст Аронець, i з ним важко 
не погодитися, переконаний: якби про-
голосували за Малевича чи Сікорського, 
чого бажало політичне керівництво мініс-
терства, проблем і нібито рішень профс-
пілки ніколи б не було. «Щоб добитися 
перейменування, спершу слід отримати 
чітку позицію міністерства. Я гадаю, що 
не буде проблем для активістів зустріти-
ся з трудовим колективом аеропорту і пе-
реконати їх у позитивах від найменуван-
ня аеропорту іменем Івана Мазепи», — 
каже громадський діяч. ■

НЕПАТРІОТИЧНО

Без Мазепи?
Зневаживши результатами громадського голосування, 
Мiністерство iнфраструктури зберiгає стару назву 
аеропорту «Бориспіль»

■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

Анастасія СЕМЕНЧУК

 Ми вирішили знайти ук-
раїнську пресу в Києві. Зупини-
лися біля першого-ліпшого су-
пермаркету «Фоззі», щоб купи-
ти у кіоску газету «Україна моло-
да» чи «Український тиждень». 
Але продавчиня з очевидною гор-
динею сказала: «Нє палучаєм!» 
В наступному відділі преси су-
пермаркету «Фоззі» нас спіткала 
аналогічна відповідь. На пошті 
теж не було ні «України молодої», 
ані «Літературної України». Зате 
щедро представлені різноманітні 
російськомовні газети та журна-
ли про моду. 
 Якими принципами керують-
ся керівники торгових маркетів 
та відділень «Київпошти», ігно-
руючи українські видання? 
Утiм, треба приглядатися. В де-
яких кіосках видання українсь-
кою мовою все ж можна знайти, 
але треба шукати або на боко-
вих вітринах, або десь углибині 
кіоска. Більше, здається, тала-
нить дитячим журналам. Мож-
на зустрітися з «Професором 

Крейдом», «Малятком», «Пі-
знайком» і «Барвінком». Най-
частіше вони — за спиною кіос-
кера. 
 Українці отримують інфор-
мацію рідною мовою лише жа-
люгідних 23 відсотки... Це про 
теле- і радіопростір. Ринок дру-
кованих видань у нас не регулю-
ють. Газет і журналів українсь-
кою мовою у багатьох точках 
продажу ще менше вiдсотків. 
 Чому ж наші народні обран-
ці проєвропейської коаліції опу-
щену свого часу «регіоналами» 
до 50% «планку» продукції рід-
ною мовою й досі не спромоглися 
підняти хоча б до 78% — соціо-
логічного відсотка українців у 
країні (процент цей після анексії 
Росією Криму та частини Донба-

су іще збільшився). Та депута-
ти мовними проблемами не надто 
переймаються, бо більшість теж 
«разгаваріваєт».
 Хоча, за великим рахунком, 
квотування української мови в 
Україні — повний абсурд. Кво-
тувати доречно було б російську, 
мови інших нацменшин.
 Тим часом не менше «відзна-
чаються» і представники вико-
навчої влади. Свого часу прем’єр 
Азаров перед вживанням росій-
ської мови вибачався. Сьогодні 
міністр Аваков, очільник Нац-
поліції Деканоїдзе та інші поса-
довці просто говорять російсь-
кою, без реверансів. 
 Отакі мовні «реформи». 
 Поліпшити мовну ситуацію 
має оновлений закон «Про де-

ржавну службу», який зобов’язує 
всіх державних чиновників ко-
ристуватися державною мовою, 
а призначення на посади відбу-
ватимуться лише на конкурсній 
основі. Але, знаючи байдужість 
владної верхівки до долі українсь-
кої мови, бере сумнів. Чи не таки-
ми ж неефективними  будуть мов-
ні норми цього закону, як і попе-
редніх?
 Доречно тут нагадати слова 
професора Колумбійського уні-
верситету Юрія Шевчука: «Піс-
ля Революції гідності чиновни-
ки не поспішають переходити 
на українську мову, найбільше 
її притискають у Києві. Недолу-
ге гасло «Єдина країна — єдиная 
страна» насправді не об’єднує, 
а розділяє наших співгромадян! 

Українофоби тепер дістали повну 
індульгенцію — любов до Украї-
ни у них поєднана з презирством 
до її мови... Мова сьогодні на де-
сятому чи стодесятому місці... З 
одного боку, всі звернули увагу, 
що потрібно захищати Україну 
від реальної військової агресії 
зі зброєю, танками, гарматами, 
але всі забули, що в тилу відбу-
вається абсолютне спустошення 
української культури і мови. Де-
колонізація України, звільнен-
ня її від московського рабства 
неможливі без дерусифікації, 
як мовної, так і ментальної».
 Хочеться також процитувати 
першого українського міністра 
освіти часів УНР Івана Огієнка, 
митрополита Іларіона: «Мова — 
душа кожної національності, її 
святощі, її найцінніший скарб. 
У мові наша стара й нова куль-
тура, ознака нашого національ-
ного визнання... І поки житиме 
мова — житиме й народ як на-
ціональність. Не стане мови — 
не стане й національності: вона 
геть розпорошиться поміж дуж-
чим народом». ■

МЕДІА ДЛЯ МАС

Москаль тут править бал
Прогулянка Києвом у пошуках української преси

■



СЕРЕДА, 28 ВЕРЕСНЯ 20166 ПРАВОУКРАЇНА МОЛОДА

Мільйони й нині там
 Із приводу цих грошей велася 
судова справа між самим Лазарен-
ком, через його представників, і 
урядом Антигуа і Барбуди. Юрист 
компанії ArnallGoldenGregory 
Джин Берд каже: «У всій цій іс-
торії найдивніше те, що українсь-
кий уряд не вступив у цей процес зі 
своїми вимогами щодо повернен-
ня грошей Лазаренка. Для того, 
щоб це зробити, необхідно було 
діяти до відповідних судових тер-
мінів, тобто треба було починати, 
як тільки заарештували Лазарен-
ка, або хоча б, коли Україні стало 
відомо про те, що гроші були замо-
рожені на рахунках в Антигуа». 
 Ще на початку червня 2000 р. 
Департамент юстиції США повідо-
мив, що в Північному окрузі Калі-
форнії прокуратурою висунуто 
проти Лазаренка офіційне звину-
вачення «у змові відмивання гро-
шей і незаконному переміщенні 
вкрадених коштів» та арештова-
но судом 280 млн. доларів на за-
кордонних рахунках Лазаренка. 
В обвинувальному акті також за-
значалось, що «Лазаренко від-
крив рахунки у банку Антигуа, 
на які перерахував кошти, отри-
мані шляхом корупції та шах-
райства». З того часу українсь-
кий уряд зобов’язаний був вести 
переговори та прийняти необхід-
ні процесуальні рішення щодо по-
вернення зазначених коштів в Ук-
раїну. 
 У 2004 р. суд США засудив 
Лазаренка до 9 років тюремного 
ув’язнення і штрафу — 10 млн. 
доларів. Арештовані кошти Лаза-
ренка до цього часу в Україну не 
повернуті. 
 Автор направив не менше деся-
ти депутатських звернень і запитів 
до президентів, прем’єр-міністрів, 
генпрокурорів і міністрів юстиції 
України з проханням і вимогами 
про вжиття заходів для повернен-
ня в бюджет арештованих коштів 
Лазаренка. 
 У квітні 2014 р. я нагадав в. о. 
Президента О. Турчинову і в. о. 
Генпрокурора О. Махніцькому 
про арештовані кошти Лазаренка, 
передавши їм копії депутатських 
звернень. «Результат» вжитих 
ними заходів: у листопаді 2014 р. 
суд Вашингтона розділив ареш-
товані 100 млн. доларів, які Ла-
заренко вивів в офшори. 25 млн. 
доларів отримав уряд Антигуа, а 
решту — уряд США. Україна ж, за 
твердженням юриста Джина Бер-
да, втратила шанс офіційно увійти 
у цю справу й одержати кошти. 
 Викладене засвідчує, що ук-
раїнська влада виявилася безси-
лою, а можливо, і зацікавленою у 
неповерненні цих коштів до держ-
бюджету, а окремі її представники 
і політики добре заробили на кош-
тах Лазаренка. 
 За нинішнім курсом НБУ, су-
дами США і Антигуа і Барбуди 
арештовано або конфісковано по-
над 9 млрд. грн. коштів Лазарен-
ка! Тоді як Кабмін України заклав 
у держбюджет-2017 надходжен-
ня від спецконфіскації коштів ко-
рупціонерів на суму в розмірі 10,5 
млрд. грн. 

«Усе тримається на хабарах...»
 У результаті бездіяльності ген-

прокурорів М. Потебенька, С. Піс-
куна, О. Медведька, В. Пшонки, О. 
Махніцького, В. Яреми, В. Шокі-
на Україна практично втратила 
можливість звернутись з особис-
тими претензіями на арештовані 
активи Лазаренка і повернути їх. 
 Понад 20 років тому я і Ана-
толій Єрмак як народні депутати 
неодноразово направляли Прези-
денту України Л. Кучмі та Генп-
рокурору Г. Ворсінову копії фінан-
сово-банківських документів про 
незаконне відкриття Лазаренком 
за кордоном комерційних фірм, 
валютних рахунків, відмивання і 
привласнення десятків мільйонів 
доларів разом iз депутатськими 
зверненнями і запитами, у яких 
вимагали порушити криміналь-
ні справи проти Лазаренка та його 
спільників, притягнути їх до від-
повідальності та вжити заходів 
для повернення в Україну викра-
дених коштів. 
 У грудні 1997 р. у звернен-
ні до народу Лазаренко заявляв, 
що «ніяких валютних рахунків у 
закордонних банках я не маю!». 
Лише через три роки (14 вересня 
1998 року, після відставки Лаза-
ренка з посади Прем’єра) на під-
ставі наших матеріалів ГПУ пору-
шила кримінальні справи щодо 
Лазаренка та інших осіб. 
  У ході слідства 2 листопада 
2001 р. ГПУ порушила криміналь-
ну справу щодо Лазаренка за одер-
жання хабарів від О. Тимошенка 
та Ю. Тимошенко, а також спра-
ву проти подружжя Тимошенкiв 
за неодноразове давання ними ха-
барів Лазаренку. В постанові про 
притягнення Лазаренка як обви-
нуваченого (січень 2002 р.) йшло-
ся про хабарі від подружжя Тимо-

шенкiв на загальну суму 86 млн. 
880 тис. доларів. 
 Юлія Тимошенко (на той час 
народний депутат) обвинува-
чувалась у тому, що впродовж 
1996—1997 рр., будучи прези-
дентом «ЄЕСУ» та співвласни-
ком кіпрської компанії Somolli -
EnterprisesLimited, разом зі своїм 
чоловіком О. Тимошенком (чле-
ном правління «ЄЕСУ» і спів-
власником цієї ж корпорації) пе-
рераховувала хабарі Лазаренку з 
банківського рахунку належної їм 
компанії у кіпрському банку че-
рез рахунки фіктивних компаній 
в іноземних банках, власником і 
розпорядником яких був радник 
Лазаренка — Кириченко П. М., на 
особисті кодовані рахунки Лаза-
ренка «CARPO-53» та « NIНPRO-
21678». 
 Не дивно, що у 1995—1996 ро-
ках «ЄЕСУ» досягла річного об-
сягу продажів в 11 млрд. доларів 
і, користуючись підтримкою Ла-
заренка, мала майже повну мо-
нополію на торгівлю російським 
природним газом в Україні. 
 Пізніше, 10 лютого 2009 р., на 
засіданні РНБО Президент Украї-
ни Віктор Ющенко публічно ска-
зав у вічі Тимошенко: «У вас дар до 

крадіжок, хай мене Бог простить! 
Юлія Володимирівна, ви регуляр-
но крали той газ, а тепер повчаєте, 
як по збутися корупціонерів. У вас 
усе тримається на хабарах... ». 
 У травні 2010 р. на одному з 
телеканалів Тимошенко емоцій-
но заявила: «Говорили про міль-
ярдні рахунки, підняли всі рахун-
ки у світі — не знайдено жодного 
рахунку, де можна було б знайти 
хоча б копійку грошей, яка була б 
доказом цього... ». І багато хто ще 
й досі їй вірить. 
 Агент ФБР США Браян Ерл, 
який розслідував справу Лазарен-
ка, публічно заявив: «Тимошенко 
була жертвою вимагання з боку 
Лазаренка та водночас співучас-
ником змови з ним. Їхня схема пе-
редбачала розвиток бізнесу шля-

хом корупції, виплати хабарів 
політикам, отримання прибутків 
і збагачення. Вона платила Лаза-
ренку десятки мільйонів доларів. 
Документи про трансфер були під-
писані її чоловіком». 
 Спеціальний агент ФБР  США 
Дебра Ла Превотте під присягою 
також дала свідчення у суді про 
фінансові махінації, шахрайські 
схеми і відмивання грошей «дуе-
том Лазаренко—Тимошенко». 

Індульгенції від ГПУ
 21 січня 2005 р. (за два дні до 
інавгурації Президента Украї-
ни В. Ющенка) старший проку-
рор ГПУ Безуглий В. Д. і Генпро-
курор Піскун С. М. виносять явно 
незаконну постанову про закрит-
тя справи щодо подружжя Тимо-
шенкiв у частині обвинувачення 
у даванні хабарів за відсутністю 
в їх діях складу злочину (цю пос-
танову Піскун підписав і скріпив 
гербовою печаткою ГПУ). Перера-
хування мільйонів Лазаренку Ген-
прокурор Піскун розцінив уже не 
як хабарі, а як «розрахунки однієї 
юридичної особи з іншими шля-
хом перерахування коштів з одно-
го рахунку на інший, що є загаль-
новизнаним способом здійснення 

господарської діяльності». 
 Після того як у січні 2005 р. 
Ю. Тимошенко було призначено 
в. о. Прем’єр-міністра України, 
Генпрокурор Піскун заявив, що 
всі кримінальні справи, порушені 
щодо Ю. Тимошенко, закрито 28 
січня 2005 року за відсутністю в її 
діях складу злочину. У свою чер-
гу, Тимошенко гарантувала Піс-
куну перебування на посаді Ген-
прокурора. При цьому Піскун 
призначив постійного захисника 
Юлії Володимирівни адвоката В. 
Швеця начальником Головного 
слідчого управління ГПУ. 
 12 березня 2008 р. заступник 
начальника слідчого відділу ГПУ 
Якубовський М. за усною вказів-
кою Генпрокурора Медведька О. 
І. незаконно та таємно від громад-

ськості закрив кримінальну спра-
ву за звинуваченням Лазаренка за 
епізодами одержання ним від под-
ружжя Тимошенкiв хабарів... за 
відсутністю складу злочину. 
 Генпрокурор Медведько осо-
бисто письмово повідомив захис-
ника Лазаренка — Долгополову 
М. П. — про закриття справи і на-
правив їй копію постанови, скріп-
лену гербовою печаткою ГПУ. 
Верховну Раду, яка дала згоду на 
притягнення Лазаренка до кримі-
нальної відповідальності та його 
арешт, Медведько про це не пові-
домив. 
 Аналіз зазначеної постанови 
засвідчує, що вона також закри-
та необґрунтовано і незаконно, а з 
юридичної точки зору не менш аб-
сурдна, ніж постанова «Безугло-
го—Піскуна». Більше того, в пос-
танові фальсифіковано фактичні 
обставини справи. 
 Лист Медведька Долгополовій 
і постанова «Безуглого—Піскуна» 
були використані Лазаренком та 
його адвокатами в американсько-
му судовому процесі щодо конфіс-
кації 280 млн. доларів як доказ 
того, що Україна нібито не претен-
дує на отримання всієї суми кош-
тів Лазаренка, на які судом США 

накладено арешт. 
 Так, пані Долгополова у своє-
му адвокатському висновку від 17 
жовтня 2008 р., наданому амери-
канському суду, вказує: «На сьо-
годні я маю всі підстави стверд-
жувати, що інших матеріальних 
претензій від уряду України до 
Лазаренка П. І. немає і ніколи не 
пред’являлось». 
 Сподіваюся, що всім зрозумі-
ло, для чого Лазаренкові були 
потрібні такі індульгенції від ген-
прокурорів Піскуна і Медведька. 
Обидва, разом із підлеглими, ство-
рили реальну загрозу неповернен-
ню в Україну арештованих коштів 
Лазаренка. 
 Колишній заступник Ген-
прокурора Микола Обіход, який 
керував розслідуванням кримі-
нальних справ, порушених про-
ти Лазаренка і Тимошенко, за-
являв, що всі обвинувачення 
американського правосуддя щодо 
Лазаренка на 90% ґрунтувалися 
на даних, зібраних iще ГПУ бага-
то років тому. На його думку, Піс-
кун, очоливши Генпрокуратуру, 
свідомо розвалював справу Тимо-
шенко, затягував завершення роз-
слідування і направлення справу 
до суду. 
 «Хочу розвіяти основний міф, 
— говорить Микола Обіход. — Фі-
гуранти з гучними прізвищами й 
безпринципними прокурорами, 
котрі не виконали свій службовий 
обов’язок, люблять розповідати 
про рішення Верховного Суду Ук-
раїни щодо припинення кримі-
нальної справи проти Тимошенко 
або ж про підтвердження Верхов-
ним Судом законності й обґрун-
тованості «історичного» рішення 
Генпрокурора Піскуна — закрит-
тя кримінальної справи про даван-
ня Лазаренку хабарів на суму май-
же 90 млн. доларів подружжям 
Тимошенкiв за відсутністю в їх-
ніх діях складу злочину. Так ось: 
подібні байки — повна вигадка». 

Співучасник Лазаренка 
  Справа ще й у тому, що в 2004 
році американський суддя Мартін 
Дженкінс, розглядаючи справу 
Лазаренка, виключив з обвинува-
чення частину епізодів і докумен-
тів, пов’язаних з «ЄЕСУ», Юлією 
Тимошенко і її офшорними ком-
паніями, у зв’язку з тим, що вона 

ВІДЛУННЯ

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Герой України, заступник голови Спілки офіцерів України

Світлій пам’яті побратима 
Анатолія Єрмака присвячую

Питання повернення в Україну арештованих за кордоном коштів екс-
Прем’єр-міністра Павла Лазаренка як ніколи знову актуальне: нещо-
давно Верховний суд Антигуа і Барбуди конфіскував 66,7 млн. доларів 
США, заморожених на рахунках Лазаренка, і прийняв рішення пере-
вести ці гроші в урядовий Фонд країни. Уряд Антигуа аргументував це 
тим, що гроші Лазаренка були здобуті корупційним шляхом. Відтак ці 
гроші використовуватиме уряд цієї острівної держави, але не Україна. 
Чи є шанси повернути хоч якусь частку від вкрадених мільйонів? 

■

Україна все ще має шанси отримати хоча б частину мільйонів 
Лазаренка, виведених iз держави корупційним шляхом 

Жодної копійки
У США Тимошенко офіційно визнано співучасником у справi Лазаренка. ❙

Тимошенко була жертвою вимагання з боку Лазаренка та водночас співучасником 
змови з ним. Їхня схема передбачала розвиток бізнесу шляхом корупції, виплати 
хабарів політикам, отримання прибутків і збагачення.



«Якщо конфіскація коштів Лазаренка відбудеться, то вони підуть в 
американську казну. Хоча моя позиція була і залишається: повернути 

гроші Лазаренка в Україну».Марта Берш,
колишній прокурор США
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відмовилась давати в Києві свід-
чення агентам ФБР і не приїха-
ла в американський суд для свід-
чень, побоюючись, що може бути 
арештована як «спільниця Лаза-
ренка». 
 Американський суд узагалі 
не давав правової оцінки діяль-
ності «ЄЕСУ», не висував і не 
знімав обвинувачень iз Тимо-
шенко. За матеріалами слідс-
тва ФБР і прокуратури США, 
вона проходить як «спільниця 
Лазаренка». Але ФБР продов-
жує розслідувати спільні махі-
нації Лазаренка і Тимошенко. У 
центрі уваги слідчих тепер саме 
діяльність корпорації «ЄЕСУ» 
та офшорних компаній Тимо-
шенко. 
 Агент ФБР Брайан Ерл після 
засудження Лазаренка зруйну-
вав давній міф команди Тимо-

шенко про те, що американсь-
кий суд визнав її невинною в 
епізодах щодо перерахування 
Лазаренку мільйонів доларів. 
Окрім того, пан Ерл заявив, що, 
коли він був у Києві, Тимошен-
ко декілька разів погоджува-
лась дати свідчення у справі Ла-
заренка, але потім відмовилась. 
Одного разу, після Памаранче-
вої революції, вона погодила-
ся свідчити, з радістю говорила 
про корупцію інших посадовців 
в Україні, але не про свій бізнес 
і не про співпрацю з Лазарен-
ком. 
  Отже, якби Тимошенко при-
їхала в США, то був би вида-
ний ордер на її допит як свідка 
і вона змушена була б затрима-
тись і свідчити у суді. У випад-
ку відмови її б доставили до 
суду примусово і могли б навіть 
арештувати. Тимошенко хотіла 
приїхати в Америку, але дізнав-
шись, що її зобов’яжуть прий-
ти на допит до суду, відмовила-
ся від поїздки у США. 
 Її чоловік також відмовився 
давати свідчення і не був допи-
таний агентами ФБР ні в Києві, 
ні в американському суді. Суд-
дя Маркін Дженкінс не вино-
сив судове рішення про те, що 
Тимошенко не винна у кримі-
нальній діяльності Лазаренка, 
тому що у справі немає свідчень 
її та її чоловіка, щоб судити Ла-
заренка за вимагання і перера-
хування йому коштів. Брайан 
Ерл повідомив, що в докумен-
тах суду встановлено, що Тимо-
шенко платила Лазаренку де-
сятки мільйонів доларів, щоб 
процвітав її бізнес. 
 Прокурор Марта Берш зазна-
чила, що «американська сторо-
на робила декілька офіційних 
запитів у Росію про надання 
офіційної інформації щодо фі-
нансово-комерційної діяльності 
корпорації «ЄЕСУ» з «Газпро-
мом». Проте Росія відмовилась 
співпрацювати з прокуратурою 
США. 
 «Ми пробували допитати 
Тимошенко, коли були у Києві. 
Вона прибула на зустріч зі своїм 
адвокатом і відмовилася дава-
ти будь які свідчення», — каже 
пані Берш. 
  Нещодавно, в липні 2016 
р., перебуваючи у Києві, Марта 
Берш заявила на лекції, що Ла-
заренко отримав через «ЄЕСУ», 
яку очолювала Ю. Тимошенко, 
мільйони доларів, які докумен-

тально підтверджені. Згідно з 
обвинувальним актом проку-
ратури США, який Марта Берш 
надала суду, значиться, що «з 
1994 по 1999 рік Лазаренко пе-
рерахував незаконно отриман-
ні 114 млн. доларів на банківсь-
кі та брокерські рахунки США, 
а також відмив близько 20 млн. 
доларів через інші банківські 
рахунки». 
  У 2005 році Департамент 
юстиції США подав до суду 
Федерального округу Колум-
бії цивільний майновий позов 
про конфіскацію майна і кош-
тів Лазаренка. У позові зазна-
чені суми коштів, отриманих 
Лазаренком від комерційних 
структур подружжя Тимошен-
кiв, які підтверджують матеріа-
ли слідства ФБР і прокуратури 
США, на підставі яких суд при-

сяжних визнав Лазаренка вин-
ним у вчиненні злочинів: здир-
ництві, відмиванні грошей, 
шахрайстві за участю «ЄЕСУ», 
незаконному отриманні в 1996-
1997 роках не менше 162 млн. 
доларів. У зазначеному позові 
Тимошенко визнана як «співу-
часник Лазаренка», яка «отри-
мала багатомільйонні статки за 
допомогою своїх зв’язків iз Ла-
заренком». 

Шанси на частку все ще є 
 Якщо ГПУ невідкладно не 
вживе належних заходів ре-
агування і, в першу чергу, не 
скасує незаконні вищезазна-
чені постанови про закриття 
кримінальних справ щодо ха-
барництва Лазаренка і под-
ружжя Тимошенкiв, то Ук-
раїна може розраховувати на 
отримання лише 5% з кош-
тів, арештованих на рахунках 
Лазаренка в американських, 
швейцарських, литовських, 
антигуанських, гернсійських 
та інших банках. 
  В обвинувальному акті про-
куратури США вказано: «Пе-
ребуваючи на державних по-
садах, Лазаренко вимагав та 
отримував гроші від фізичних 
та юридичних осіб в обмін на 
можливість займатися підпри-
ємницькою діяльністю в Ук-
раїні і приховав від народу та 
уряду України факти отриман-
ня цих грошей. Лазаренко від-
крив банківські рахунки в бан-
ках США, Швейцарії, Польщі, 
Антигуа та інших країнах, на 
які перераховував кошти, отри-
мані шляхом корупції та шах-
райства, використовував ці ра-
хунки, щоб приховати місце і 
джерело отримання цих кош-
тів та власника». 
  За оцінками експертів, у 
період 1994-1998 рр. Лазарен-
ко створив міжнародну фінан-
сово-комерційну імперію на те-
риторії майже 40 країн світу зi 
схемою відмивання грошей у 
більш як 80 банках. За виснов-
ками фахівців, Лазаренко від-
мив за кордоном не менше 2 
млрд. доларів. 
 Ще у 2006 році Україна юри-
дично втратила можливість 
звернутись з особистими пре-
тензіями на активи Лазаренка в 
Федеральний суд Федерального 
округу Колумбії, хоча українсь-
ка прокуратура була своєчас-
но повідомлена американсь-

кою стороною про процедуру і 
строки подання таких претен-
зій. Тоді прокуратура України 
не подала необхідні документи 
про свої вимоги до арештова-
них коштів Лазаренка, які по 
суті є викраденими і належать 
українському народу. 
  Департамент юстиції США 
тоді попереджав: «... усі заці-
кавлені особи повинні пода-
ти претензію і відповідь на по-
зов, бо невиконання цієї вимоги 
призведе до прийняття судово-
го рішення на користь позива-
ча через неподання документів, 
а також до відчуження майна, 
що є суб’єктом позову, та його 
конфіскації на користь США». 
 Юрист центру протидії ко-
рупції Олена Щербан зазна-
чає, що наразі жодної копійки 
з арештованих коштів Лазарен-

ка в Україну не повернуто, тому 
що держава нічого для цього не 
зробила. На даний час їх повер-
нення залежить винятково від 
уряду США. 
  Виникає запитання: чи є у 
влади України шанс отрима-
ти хоча би частку арештованих 
коштів Лазаренка? Шанс не-
значний, але є! І як не дивно, до-
сить простий і фінансово не за-
тратний для України. 

Що для цього потрібно 
зробити? 
  Ввважаю, що Генпрокурор 
Ю. Луценко має невідкладно 
скасувати незаконну постанову 
від 21 січня 2005 р. про закрит-
тя кримінальної справи № 49-
800 щодо подружжя Тимошен-
кiв i незаконну постанову про 
закриття кримінальної справи 
від 12 березня 2008 р. в частині 
обвинувачення Лазаренка в от-
риманні хабарів. 
 Справу варто направити до 
суду для розгляду по суті і при-
йняття остаточного судового 
рішення: чи є перерахування 
подружжям Тимошенко зазна-
чених коштів Лазаренку даван-
ням хабара і чи винні вони у да-
ванні хабара. 
  Наголошую, що обвину-
вальний вирок щодо Лазарен-
ка в Україні не винесений, ос-
кільки його справа у суді не 
розглядалася. Тому конфіска-
ція активів Лазаренка в Україні 
неможлива. Це також означає, 
що уряд України не може звер-
нутись до тих же США, Анти-
гуа, Барбуда та інших країн, де 
арештовані кошти і майно Ла-
заренка з вимогою конфіскації 
активів Лазаренка, з посилан-
ням на рішення українського 
суду про проведення конфіска-
ції. 
  Тому ГПУ повинна розгля-
нути питання про можливість 
заочного засудження Лазарен-
ка, адже в Україні він перебу-
ває у міжнародному розшуку, 
обвинувачується в розкраданні 
державного майна в особливо 
великих розмірах. Можливість 
заочного засудження, згідно з 
КПК України, продовжена до 
15 квітня 2017 р. Обвинуваль-
ний вирок щодо Лазаренка ма-
тиме велику вагу в забезпечен-
ні конфіскації арештованих за 
кордоном активів Лазаренка і 
повернення їх в Україну. 
 Керівництву ГПУ і Мініс-

терства юстиції України необ-
хідно уважно вивчити законо-
давство США та Договір між 
Україною і США «Про взаєм-
ну правову допомогу по кримі-
нальних справах та розпочати 
переговори з Департаментом 
юстиції США щодо повернення 
арештованих коштів Лазарен-
ка. 
 У статті 17 Договору «До-
помога в проведенні заходів по 
конфіскації» передбачено: «До-
говірна Держава, на збережен-
ні якої знаходяться доходи, або 
знаряддя злочинів, розпоряд-
жається ними відповідно до її 
законодавства». 
  Кодекс законів США дає 
право генпрокурору США здій-
снювати передачу доходів від 
відмивання грошей, які конфіс-
ковані, іноземній державі, яка 
бере участь у діях, що призвели 
до арешту і конфіскації майна. 
 Активна співпраця україн-
ської сторони в американсько-
му судовому процесі з приводу 
конфіскації активів Лазаренка 
створить умови для прийняття 
американським судом рішення 
про конфіскацію активів Лаза-
ренка і для прийняття в подаль-
шому відповідними держаними 
органами США рішення про пе-
редачу конфіскованих активів 
Лазаренка уряду України, що 
відповідає вимогам американсь-
кого законодавства і практиці 
його застосування і про що вже 
неодноразово заявляли пред-
ставники Департаменту юсти-
ції США. 
  Американський юрист 
Джин Берд вважає, що уряд 
України ще має можливість 
претендувати на конфісковані 
кошти Лазаренка: «Існують 
прецеденти, коли ті кошти, які 
США конфіскували в іноземних 
громадян, визнаних винними в 
порушенні американських за-
конів, були використані для фі-
нансування проектів у цих краї-
нах». 
 26 вересня 2016 року я звер-
нувся до Президента, Прем’єр-
міністра, керівників ГПУ, 
Мін’юсту та НАБУ з черговим 
зверненням вжити невідклад-
них заходів для повернення в 
Україну коштів, арештованих 
на закордонних рахунках Ла-
заренка та притягнути до від-
повідальності посадовців, які 
не вжили за всі ці 16 років на-
лежних заходів, чим створили 

реальну загрозу неповернення 
коштів до держбюджету. 
 Не виключаю, що звернен-
ня може бути використане вла-
дою у політичних цілях проти 
Ю. Тимошенко — лідера опо-
зиційної партії «Батьківщина» 
або для зведення з нею особис-
тих рахунків її опонентами. 
 Я нічого особистого проти 
Тимошенко і Лазаренка не мав і 
не маю. Мета звернення — дати 
судову оцінку таким діянням, 
як: 1) перерахування Ю. Тимо-
шенко і О. Тимошенком 86 млн. 
88 тис. доларів Лазаренку, які 
Генпрокуратура вважала хаба-
рем, а зі зміною Президента і 
призначенням Ю. Тимошенко 
Прем’єр-міністром, визнала як 
«розрахунки юридичних осіб 
між собою»; 
  2) перерахування Тимошен-
ко 1 млрд. доларів на рахун-
ки своїх офшорних компаній, 
а частку з них — на особистий 
картковий рахунок, замість 
здійснення розрахунків за от-
риманий російський природ-
ний газ; 
  3) інші діяння Тимошенко, 
які ГПУ раніше вважала злочи-
ном та вжити заходів для роз-
шуку цих коштів і повернення 
їх в Україну. 
  Справа повинна бути роз-
глянута в суді, який і дасть 
відповідь на питання: чи є за-
значені діяння Ю. Тимошенко 
злочинами і чи винна вона в їх 
вчиненні. 
  Зазначу, що з моменту вчи-
нення Ю. Тимошенко перерахо-
ваних діянь минуло 20 років і, 
згідно зі ст. 80 КК України, за-
кінчився строк давності при-
тягнення до кримінальної від-
повідальності і відбування 
покарання, у випадку винесен-
ня обвинувального вироку. 
 Кінцева правова оцінка за-
значеним діянням Тимошенко 
і Лазаренка повинна бути пос-
тавлена Українським судом, 
щоб зняти будь-які спекуля-
ції та інсинуації навколо цієї 
справи. Якщо цього не відбу-
деться, це буде свідчити про те, 
що нинішні керівники країни 
і правоохоронних органів, які 
прийшли до влади завдяки под-
вигу Героїв Небесної сотні, ні-
чим не відрізняються від влади 
«дніпропетровської сім’ї» Куч-
ми—Лазаренко—Тимошенко» 
та «донецької сім’ї» Янукови-
ча. ■

«Лазаренко не повернеться»
 Нинішній мер міста Дніпро, колишній юрист, журналіст, нардеп Борис Філатов 
ще в листопаді 2009 року стверджував в інтерв’ю агенції УНІАН, що «навіть якщо Ла-
заренка випустять, до України він не повернеться», або «Лазаренко просить депорту-
вати його куди завгодно, тільки не в Україну».
 Тексти цих інтерв’ю мною були направлені до Генпрокуратури разом із депутатськи-
ми зверненнями. Адже Філатов, на основі матеріалів електронної переписки Лазарен-
ка із США (в тому числі з в’язниці) зі своїми довірителями в Україні, яка велася бага-
то років, доказово і професійно розповідає, як Лазаренко створив організовану мережу 
(систему), за допомогою якої впливає на працівників ГПУ, суддів, у тому числі й Верхов-
ного Суду України (зокрема, завдяки хабарам) для своєї реабілітації і закриття поруше-
них проти нього кримінальних справ. Для цього були задіяні окремі політики.
 В електронній переписці Лазаренка йдеться про те, як потрібно зберігати в сейфах 
банків гроші, призначені для хабарів, і якими частинами видавати посадовцям, які ви-
конують замовлення Лазаренка. Його ж довірителі в Україні інформують, що зробле-
но та які виникають проблеми. За змістом переписки відчувається залізна дисципліна, 
обов’язкова звітність про зроблену роботу, які суми коштів витрачені на її виконання 
тощо. Філатов професійно виконав роботу слідчих, яким залишалося лише процесу-
ально закріпити як докази фактичні дані, зібрані ним.
 Проте генпрокурори Медведько і Пшонка роками не реагували належним чином 
на викладені Філатовим факти. Прокуратура не дала правової оцінки діям осіб, згада-
них Філатовим, незважаючи на те, що у неодноразових депутатських зверненнях і за-
питах я вимагав долучити це інтерв’ю до матеріалів справи, провести об’єктивну його 
перевірку, а винних посадовців притягнути до відповідальності.
 Також незрозуміло, чому цієї перевірки не здійснили і керівники ГПУ Махніцький, 
Ярема, Шокін уже після Революції гідності та не вжили заходів для повернення в Ук-
раїну арештованих коштів Лазаренка. За таких обставин у їхніх діях вбачаються озна-
ки службових злочинів.

ПРОІГНОРОВАНІ ДОКАЗИ■

не повернуто
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«Дональд досягнув великих успіхів у своєму житті, отримавши мільйони стартового 
капіталу від свого батька, він дійсно вірить, що чим більше ми будемо допомагати 
багатим, тим краще буде для всіх нас. У мене інший досвід. Чим більше ми зробимо 
для середнього класу, тим більше ми будемо зростати як країна».

Хілларі Клінтон
кандидат у президенти США 

від Демократичної партії

УКРАЇНА МОЛОДА

ДО ПРИМИРЕННЯ

Порадимось про 
минуле 
Темою першого засідання новоствореної 
Ради історичної дипломатії стали польсько-
українські взаємини 

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Комітет Європейського пар-
ламенту з питань громадянсь-
ких свобод, юстиції та внутріш-
ніх справ підтримав у понеді-
лок, 26 вересня, під час засідан-
ня у Брюсселі доповідь щодо 
надання Україні безвізового ре-
жиму, повідомляє «Німецька 
хвиля». «За» проголосували 38 
депутатів, «проти» — чотири, 
один член комітету утримався.
 Голосування за доповідь з ук-
раїнського питання, авторкою 
якої є болгарська євродепутат-
ка Марія Габріел (фракція Єв-
ропейської народної партії) від-
булося без попереднього обгово-
рення. При цьому практично всі 
запропоновані поправки до до-
повіді про внесення України до 
списку третіх держав, громадя-
нам яких скасовуються візові 
вимоги для короткострокових 
подорожей країнами Євросою-
зу, були відкинуті. Авторкою 
антиукраїнської поправки  була 
німецька євродепутатка, пред-
ставниця євроскептиків Беат-
рікс фон Шторх.
 «Скасування візових зо-
бов’язань для тих українських 
громадян, які мають біометрич-
ні паспорти, є конкретним до-
сягненням у нашому партнерс-
тві, результатом наших спіль-
них прагнень до миру, стабіль-
ності та безпеки», — заявила 
після голосування Габріел у 

своєму відеозверненні. За її сло-
вами, Європарламент чітко де-
монструє: якщо країна вико-
нала усі необхідні критерії, то 
безвізовий режим iз ЄС їй буде 
надано. Тепер Європарламент 
чекає, коли Європейська Рада 
сформує свою «чітку позицію» 
для того, щоб розпочати інсти-
туційні переговори щодо візової 
лібералізації з Україною якомо-
га швидше, повідомила допові-
дачка. В ЄС також наголосили, 
що Україна виконала для «без-
візу» всі вимоги.
 Євродепутат від Польщі, до-
повідач з питань України у ко-
мітеті з закордонних справ ЄП 
Яцек Саріуш-Вольський у ко-
ментарі «Німецькій хвилі» на-
звав позитивне голосування в 
комітеті ще одним кроком до 
імплементації безвізового ре-
жиму з Україною, «який по-
винен бути наданий їй якомога 
швидше і без будь-яких подаль-
ших затримок». Євросоюз має 
визнати прогрес, якого досягла 
країна на своєму європейсько-
му шляху від часів виступів на 
Євромайдані два роки тому, пе-
реконаний Саріуш-Вольський.
 Проте, незважаючи на фор-
мальне виконання Києвом усіх 
вимог Єврокомісії, необхідних 
для отримання «безвізу», в Єв-
ропарламенті дотримуються 
думки, що Брюсселю необхід-
ний спеціальний механізм, який 
дасть йому «важелі для моніто-

рингу імплементації антикоруп-
ційного законодавства та судової 
реформи» в Україні. «Механізм 
призупинення дії безвізового ре-
жиму, який наразі перебуває на 
стадії розробки, повинен бути 
доповнений вимогою продов-
жувати виконання необхідних 
стандартів та критеріїв», — на-
голосив Саріуш-Вольський. Він 
також зауважив: безвізовий ре-
жим повинен бути наданий Ук-
раїні вже зараз, проте радить 
Києву не забувати, що паралель-
но з цим буде представлено і ме-
ханізм призупинення «безвізу», 
щойно його положення розроб-
лять. 
 Після схвалення доповіді 
щодо візової лібералізації у про-
фільному комітеті Європарла-
менту тепер мають пройти три-
сторонні переговори між Євро-
парламентом, Єврокомісією та 
Європейською Радою. Коли між 
ними буде сформовано домов-
леність, тоді резолюцію про ві-
зову лібералізацію з Україною 
буде винесено на голосування 
депутатів ЄП. ■

Ігор ВІТОВИЧ

Увечері понеділка (о четвер-
тій ранку вівторка за київським 
часом) двоє головних претен-
дентів на президентське крісло 
США Хілларі Клінтон та Дональд 
Трамп зустрілися у першому турі 
теледебатів. Перша така зустріч 
між претендентами відбувалася 
у приватному Університеті Хофс-
тра у передмісті Нью-Йорка і 
тривала півтори години. Теледе-
бати транслювали вісім провід-
них телеканалів США та сотні те-
леканалів різних країн по всьому 
світу. Вважають, що лише у США 
аудиторія цього політичного шоу 
становила до 100 мільйонів осіб. 
Загалом перед виборами 8 лис-
топада заплановано три тури 
таких теледебатів (наступні від-
будуться 9 жовтня).

Згадати все!
 Під час учорашніх дебатів 
обговорювався широкий спектр 
тем — від расової упередженос-
ті поліцейських та змін у подат-
ковій системі до кібератак на 
американські установи, війни 
з ісламськими екстремістами, 
створення нових робочих місць 
для американців, проблеми 

емігрантів, особистих якостей 
кандидатів та їх ставлення до 
расових меншин і жінок. Обид-
ва учасники дебатів не утрима-
лися від спокуси та нагоди зга-
дати промахи та скандальні епі-
зоди з біографії суперника. Так, 
Хілларі Клінтон звинуватила 
Дональда Трампа у тому, що він 
так і не оприлюднив свої подат-
кові декларації. На що Трамп 
відповів: він обов’язково зро-
бить це після того, як Клінтон 
викладе до публічного відома 
свою електронну кореспонден-

цію тих часів, коли вона очолю-
вала Держдепартамент США. 
 Про міжнародну політику 
майже не йшлося, бо це буде те-
мою чергових дебатів. Але зов-
сім обійти її не вдалося. «До-
нальд дуже добре відгукуєть-
ся про Володимира Путіна. Я 
була в шоці, коли Дональд пуб-
лічно закликав Путіна викра-
дати інформацію про грома-
дян США», — зауважила Клін-
тон. Йшлося про адресований 
Росії заклик Трампа допомогти 
в пошуках 30 тисяч листів, які 

вона видалила після скандалу. 
Будучи держсекретарем США, 
пані Клінтон iз порушенням ви-
мог вела службове листування 
з особистого облікового запи-
су електронної пошти. Трамп 
натомість дорікнув Клінтон у 
тому, що під керівництвом пре-
зидента-демократа Барака Оба-
ми Сполучені Штати програють 
інформаційну війну в інтернеті 
з екстремістами.
 Стосовно найгостріших осо-
бистих випадів, то Клінтон за-
значила»: «Його (Трампа) без-
відповідальне ставлення до 
ядерної зброї викликає глибо-
ке занепокоєння. Чоловік, який 
може втратити здоровий глузд 
через публікацію у «Твіттері», 
має тримати свої пальці яко-
мога далі від ядерної кнопки». 
У відповідь Трамп заявив, що 
Клінтон узагалі не здатна бути 
президентом: «Вона не вигля-
дає як президент, і їй бракує на-
снаги, аби бути президентом. Я 
так і казав раніше — їй бракує 
наснаги, і надалі так вважаю. Їй 
бракує енергії, щоб бути прези-
дентом цієї країни».

Боротьба за відсотки 
 Оглядачі зробили висновок, 
що Хілларі Клінтон виглядала 
впевненіше за Дональда Трам-
па на перших дебатах. Їй вдало-
ся обернути на свою користь за-
киди опонента щодо відсутності 
витримки, тоді як кандидат від 
республіканців не зміг повною 
мірою скористатися, напри-
клад, скандалом з електронни-
ми листами пані Клінтон, який 
виринув у дебатах лише ненадо-

вго. Як зазначили американські 
журналісти, які протягом усіх 90 
хвилин дебатів перевіряли фак-
ти, згадані кандидатами, часті-
ше грішив проти правди респуб-
ліканець-мільярдер. Подекуди 
Дональд Трамп просто ухиляв-
ся від відповідей на неприємні 
запитання і переводив розмову 
на інші теми, як у випадку з його 
особистими податками.
 За опитуванням, проведе-
ним телеканалом Сі-Ен-Ен се-
ред своїх глядачів, перемогу в 
цьому телевізійному протисто-
янні з великим відривом здобу-
ла Хілларі Клінтон. Інші екс-
прес-опитування після першо-
го туру також говорять про пе-
ремогу Клінтон, хоча не таку 
вже й значну. 
 Дебати можуть схилити 
чашу терезів на користь одного 
з кандидатів: за останніми опи-
туваннями, розрив між Клін-
тон та Трампом скорочується 
і становить лише 2-4 відсотки 
на користь кандидатки від демо-
кратів. Бізнесова агенція «Блум-
берг» провела експрес-опитуван-
ня буквально перед початком де-
батів, і воно показало, що рівень 
підтримки кандидатів однако-
вий — по 46%. Найважливі-
ше, що всі опитування громад-
ської думки свідчать, що знач-
на частина американців узагалі 
не довіряє жодному з двох пре-
тендентів. Приблизно 50% опи-
таних заявляють, що зроблять 
свій остаточний вибір стосовно 
одного з двох претендентів на 
підставі трьох турів теледебатів. 
Звідси і такий велетенський ін-
терес до них у США та світі. ■

ПЕРЕГОНИ

Клінтон і Трамп: перший раунд 
Кандидати в президенти США вперше зустрілися на теледебатах. 
Наразі невелика перевага за Клінтон

■

Експерти зазначають, що Трамп на дебатах підбріхував, 
а Клінтон виглядала впевненіше.

❙
❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Українсько-польські відно-
сини останнім часом погіршу-
ються з огляду на часом різне 
бачення спільної історії. Особ-
ливо подразливим чинником 
стало визнання Сеймом геноци-
дом польського народу трагіч-
ні події на Волині часів Другої 
світової війни. Для поглиблен-
ня взаєморозуміння та гасіння 
пристрастей у міністерстві за-
кордонних справ Польщі створе-
но і представлено Раду історич-
ної дипломатії, повідомляє сайт 
Польського радіо. Її завдання — 
пропагувати історію Польщі се-
ред закордонної аудиторії. Робо-
тою керує заступник міністра за-
кордонних справ Ян Дзєдзічак, 
який переконаний, що Польща 
віддавна повинна чітко реалізо-
вувати історичну політику. «У 
польському випадку важливо, 
аби ми просто боролися за прав-
диву інформацію, про правдиве 
озвучення різних подій», — ска-
зав міністр Дзєдзічак.
 Темою першого засідан-
ня Ради історичної дипломатії 
стали польсько-українські взає-
мини. Її секретар, професор 
Кшиштоф Стжалка наголосив, 
що така тема актуальна, бо цьо-

го року і в Польщі відзначаєть-
ся річниця відродження Ук-
раїнської державності. «Цього 
року ми відзначаємо 25-річчя 
відродження Української де-
ржави, 25-ліття встановлення 
дипломатичних відносин між 
Польщею і незалежною Украї-
ною. Я хочу наголосити, що це 
саме Польща першою визнала 
незалежність України. Але ми 
також маємо складнощі істо-
ричного діалогу, які стосують-
ся різних царин нашої сучасної 
історії, історії XX століття», — 
каже Кшиштоф Стжалка.
 У першому засіданні Ради 
історичної дипломатії взяли 
участь голова Інституту націо-
нальної пам’яті Ярослав Шарек, 
директор Музею Історії Польщі 
Роберт Костро, директор Музею 
Варшавського повстання Ян Ол-
даковський, голова Історичного 
товариства Кшишитоф Міколь-
ський, голова Фонду Редута доб-
рого імені Мацєй Сьвірський, 
голова «Фонду центру Карта» 
Збіґнєв Ґлуза та інші.
 Рада історичної дипломатії 
планує створити нагороду мініс-
тра закордонних справ для най-
кращих робіт як польською, так 
і іншими мовами, що стосують-
ся польської історії. ■

КОРДОНИ

Ще один крок до Шенгену
Комітет Європейського парламенту підтримав 
надання Україні безвізового режиму

■

Доповідачка Марія Габріел.❙
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У Росії відбувається стійке 
падіння рейтингу президента 
Володимира Путіна через со-
ціально-економічні проблеми, 
викликані санкціями з боку За-
ходу. У Кремлі розуміють, що 
запас міцності системи тане і 
може дуже швидко закінчитися 
без іноземних кредитів і тор-
гівлі сировинними ресурсами. 
Тому путінські стратеги спанте-
личені пошуком такого рішення, 
яке, з одного боку, помирило б 
Росію із Заходом і дало новий 
поштовх розвитку економіки, а 
з другого — зберегло б імідж 
Володимира Путіна, а також 
його тотальний контроль над 
Російською Федерацією. Опти-
мальний варіант — дострокові 
вибори, кандидатом від влади 
на яких буде не Путін, а його 
наступник, який виконає всю 
брудну роботу: примириться з 
Заходом і, можливо, піде на де-
які поступки щодо «українсько-
го питання».

Брудна робота — не для ВВП
 У результаті анексії Криму 
в 2014 році рейтинг президен-
та РФ Володимира Путіна досяг 
історичного максимуму в 90%. 
Після кризового 2015 року він 
почав знижуватися і сьогодні 
фіксується на рівні 2010 року 
— близько 80%. Падіння рів-
ня підтримки Путіна, на думку 
російських соціологів із «Лева-
да центру», посилюватиметься 
на тлі ускладнення соціально-
економічної ситуації в Росії. У 
зв’язку з цим у РФ існує реаль-
ний ризик поновлення кризи ле-
гітимності системи влади, який 
уже спостерігався у 2009—2013 
роках. І якщо ситуація не змі-
ниться, то до 2018 року збере-
гти рівень підтримки в російсь-
кому суспільстві Путіну навряд 
чи вдасться.
 У зв’язку з цим у вузьких 
колах російського політикуму 
обговорюється інформація про 
те, що Володимир Путін готує 
в 2017 році проведення достро-
кових президентських виборів. 
Цікаво відзначити, що в додатку 
до листа Мінфіну Росії щодо Де-
ржавного бюджету РФ на 2017 
рік прямо говориться про виді-
лення російському Центрвибор-
чкому майже 15 млрд. рублів на 
проведення виборів президента 
РФ саме в 2017 році.
 Якщо узагальнити наявну ін-
формацію, то є два сценарії про-
ведення дострокової президент-
ської кампанії в Росії.
 Перший: використовую-
чи високі результати підтрим-
ки «Єдиної Росії» на вибо-
рах у Думу, Путін, не чекаю-
чи падіння рейтингів, особисто 
піде на вибори з метою прове-
дення системних реформ. У ре-
зультаті економічного стриб-
ка, описаного, в тому числі, й 
у недавній статті прем’єра РФ 
Дмитра Медведєва «Соціально-
економічний розвиток Росії: 
набуття нової динаміки», по-
винні з’явитися внутрішні ре-
сурси для протистояння із За-
ходом. Однак зрозуміло, що без 
перегляду зовнішньої політики 
у Росії просто не вистачить ре-
сурсів для того, щоб протистоя-
ти глобалізованому світу з його 
сучасними технологіями. Та й 
хто заважає Путіну проводити 
реформи в Росії просто зараз, 
адже для цього є всі ресурси і 
повноваження?
 Тому вірогіднішим є все ж 
другий сценарій розвитку си-
туації, про який поки що біль-
шість російських експертів і 
аналітиків ліберального, і тим 

паче «пропутінського», спря-
мування воліють мовчати.
 Згідно з цим сценарієм, за 
допомогою дострокових прези-
дентських виборів у 2017 році 
Кремль спробує примиритись 
із Заходом. Аргументація не-
обхідності проведення достро-
кових виборів у цьому випадку 
може бути різною. Як варіант 
вони можуть бути оголошені 
у зв’язку з погіршенням ста-
ну здоров’я Путіна. Цікаво, що 
час від часу в ЗМІ дозовано про-
скакує інформація про те, що 
у Путіна нібито є проблеми зі 
спиною, говорять навіть про те, 
що у президента РФ виявлено 
онкозахворювання. Головним 
питанням залишається те, хто 
буде наступником Путіна, тією 
людиною, яка формально ста-
не на чолі Росії. Деякі вказу-
ють на Медведєва, але обізнані 
люди твердять, що Дмитро Ана-
толійович усе ж залишиться 
у прем’єрському кріслі. Спра-
ва в тому, що міняти Путіна на 
Медведєва ризиковано — Захід 
просто не зрозуміє цього вдру-
ге і може не погодитися на за-
пропонований Кремлем пакет з 
нормалізації відносин.
 Заради чого це все затіваєть-
ся? Перед новим президентом 
буде поставлено завдання вирі-
шити низку надзвичайно важ-
ливих питань, як внутрішніх, 
так і міжнародних, які Путін 
на чолі РФ або не в змозі ви-
конати, або їх виконання буде 
пов’язане для нього з величез-
ними репутаційними втратами. 
Всю цю брудну роботу повинен 
буде зробити не Путін, а зовсім 
інша, чиста в очах Заходу, лю-
дина, можливо, хтось із «моло-
дих, але зрілих» міністрів. При 
цьому нинішній господар Крем-
ля демонстративно відійде від 
публічної політики, продовжу-
ючи, втім, керувати країною з 
тіньового кабінету, щоб через 
п’ять років знову повернутися.

Гарант як «цап-відбувайло»?
 У глобальному плані новий 
президент повинен буде вивес-
ти Росію на рівень 2009—2010 
років. Для цього йому потрібно 
буде забезпечити зростання еко-
номіки, а це значить — провес-
ти жорсткі реформи (в тому чис-
лі підняти пенсійний вік і по-
датки, підвищити тарифи і так 
далі), урізати витрати бюджету, 
а також піти на інші непопуляр-
ні кроки. Крім того, перед новим 
формальним главою Кремля сто-
ятиме завдання мінімізувати 
санкційний тиск і відкрити вік-
но для іноземного капіталу. А це 
означає піти на серйозні поступ-
ки Заходу щодо низки питань у 
зовнішній політиці, включаючи 
«українське питання».
 У разі проведення системних 
внутрішніх реформ та нормалі-
зації відносин із Заходом росій-
ську економіку можна оздоро-
вити протягом декількох років. 
При цьому, звичайно, можли-
вий певний опір росіян, однак 
будь-які протести придушува-
тимуть ФСБ, лояльні силові ор-
гани та Національна гвардія.
 Набагато складніше йтимуть 
справи в міжнародній політи-
ці, де накопичилося багато про-
блемних питань.
 По-перше, санкції, спричи-
нені анексією Криму і війною 
на Донбасі, що б там не говори-
ла путінська пропаганда, знач-
но підкосили економіку Росії і 
призвели до остаточного відхо-
ду України із зони впливу РФ. 
По-друге, сирійська авантюра 
не сприяла відновленню між-
народного авторитету Моск-
ви, а навпаки, створила жорс-
ткий клінч із Вашингтоном. 
Крім «української оскомини», 
у Кремля є й інші проблеми — 
на Кавказі, в Придністров’ї, на 
Курилах. У будь-який момент 
може сколихнутися Централь-
на Азія, котра гостро відчуває 
кризу легітимності авторитар-

них режимів і загрозу з боку Іс-
ламської держави. Новому пре-
зиденту, читай — призначено-
му «цапу-відбувайлу», потрібно 
буде шукати точки дотику і тор-
гуватися з Заходом по «меню», 
складеному і затвердженому 
особисто Путіним.

Відкупитися не вийде
 Для нас, звичайно, найбільш 
важливий «український пункт», 
а точніше — розуміння того, як 
його спробує представити росій-
ське керівництво. Звичайно, іс-
нують кілька варіантів розвитку 
ситуації, які вже зараз обговорю-
ються в російських колах, а рано 
чи пізно стануть предметом для 
переговорів на вищому рівні.
 Питання Донбасу в Кремлі 
мають намір закрити за допомо-
гою Мінських угод до середини 
2017 року. «План-максимум» 

для Росії — це переформатуван-
ня України в нейтральну, поза-
блокову федеративну державу 
в посткримських кордонах. На 
думку російського керівництва, 
цьому може допомогти тиск За-
ходу, а також можлива рестав-
рація влади прагматичних пар-
тій, орієнтованих на співпрацю з 
РФ. Дана опція в цілому не під-
ходить колективному Заходу, 
зокрема США, однак у багатьох 
європейських колах націлені на 
відновлення торговельних від-
носин з РФ за рахунок здачі ук-
раїнських інтересів. Водночас, 
якщо «план-максимум» не вдас-
ться, Кремлю, можливо, дове-
деться піти по Донбасу на більш 
серйозні поступки.
 Другий пункт — це врегу-
лювання питання щодо стату-
су Криму. Кремль наполягає, 
що питання з Кримом закри-
те, проте в Росії все ж прекрас-
но розуміють, що тема анексії 
півострова отруюватиме процес 
нормалізації стосунків із Захо-
дом. Адже навіть у разі вико-
нання Мінських угод «кримсь-
кий компонент» санкцій ніхто 
знімати не буде, як мінімум — у 
Вашингтоні. Тут російська сто-
рона може запропонувати Києву 
спільне економічне освоєння 
Криму і навіть по двійний суве-
ренітет над півостровом, вико-
ристовуючи «прецедент Гонкон-
гу», адже для Кремля важливий 
винятково доступ до військової 
бази в Севастополі. Росіяни та-
кож намагатимуться схилити 
Захід до проведення повторного 
референдуму в Криму під нагля-
дом міжнародних спостерігачів 
або ж спробують варіант зі спла-
тою «фінансової компенсації» за 
пів острів. Але Київ на ці варіан-
ти явно не погодиться, поки в 
Україні буде існувати нинішня 
архітектура влади.
 Третій пункт переговорного 
меню є більш глобальним і сто-
сується геополітичного устрою 
Європи, де активно просуваєть-
ся концепція побудови великої 
Європи від Дубліна до Влади-
востока. Як би там не було, але 
складається розуміння того, що 
Росія вже практично до зріла до 
ведення переговорів та торгів з 
«українського питання». Яким 
буде цей торг та пропозиції від 
РФ — залежатиме від декількох 
факторів. У числі головних вка-
зуються не тільки позиції США 
і ЄС, а й те, яка конфігурація 
влади буде в Україні у найбли-
жчі 5 років. Ясно одне: російсь-
кому новому-старому керівниц-
тву потрібно докласти дуже ба-
гато зусиль для вирішення своїх 
проблем. ■

ТАКІ СУСІДИ

Путін готується піти:
сценарії розвитку подій для 
України і Росії
Навіщо Кремлю дострокові вибори президента і які завдання 
будуть поставлені наступнику Путіна

■

У Кремлі розглядають варіант примирення із Заходом шляхом проведення непопулярних реформ і готують 
нову кандидатуру президента, щоб забезпечити Путіну «план евакуації» від народного гніву.
Фото: EPA/UPG.

❙
❙
❙

Російський дрон над польським урядом
 Польські спецслужби затримали громадянина Росії, який керував безпілотним лі-
тальним апаратом, що літав над Бельведерським палацом (резиденцією президента) та 
канцелярією прем’єр-міністра Польщі. Як сказав речник столичної поліції Маріуш Мро-
зек, можливо, власнику безпілотника інкримінують звинувачення в порушенні повітря-
ного права: «Сам апарат, так званий дрон, вилучено. Розслідування, яке зараз триває, 
стосується порушення польського законодавства. 212 стаття чітко наголошує, що той, 
хто застосовує літальні апарати, а також і безпілотники в забороненій зоні, може нести 
карну відповідальність — до 5 років позбавлення волі».

Загроза цивільній авіації
 Ісландія звинуватила Росію у створенні перешкод, які є загрозою для цивільної 
авіації цієї країни. Інші країни Північної Європи також звинувачують російську військо-
ву авіацію у вчиненні подібних провокацій. Ісландське МЗС повідомило, що минулого 
четверга три російські бомбардувальники типу Ту-160 здійснювали небезпечні провока-
тивні маневри на відстані від 1800 до 2700 метрів від пасажирського літака, який вико-
нував рейс «Рейк’явік—Стокгольм». Дії російських пілотів загрожували пасажирсько-
му лайнеру та людям на його борту. Речник російського посольства у Рейк’явіку Олексій 
Кадіський заявив у відповідь, що ісландці перебільшують небезпеку.

Обережніше з ядерною кнопкою 
 Глава Пентагону Ештон Картер заявив на зустрічі з військовослужбовцями у штаті Пів-
нічна Дакота, що Росія не дотримується принципів збереження ядерної стабільності у світі, 
і вважає, що Росія і Північна Корея становлять ядерну загрозу для Сполучених Штатів. За 
його словами, США та союзники по НАТО працюють над тим, щоб утримати Росію від дум-
ки використати ядерну зброю у конфлікті з Північноатлантичним альянсом.

НОВИНИ ПЛЮС■
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Як розвивають туризм 
європейці
 У 2014 році туристи, що по-
бували в країнах ЄС, залишили 
там близько 392 млрд. євро, тоб-
то згенерували майже 3% внут-
рішнього валового продукту ЄС, 
що склав близько 13,95 трлн. 
у тому році. За сумами надхо-
джень від туризму лідерство 
впевнено отримала Німеччина, 
де осіло майже 112 млрд., на-
ступною за прибутковістю ста-
ла Франція з майже  80 млрд. 
Трійку лідерів замикає Іспанія 
з 24,4 млрд. 
 Тож створити у своїй країні 
об’єкти, які приваблюватимуть 
туристів, забезпечуватимуть 
якісний i цікавий відпочинок 
за адекватну ціну, — важлива 
справа для кожної країни.
 Європейці це добре усвідом-
люють, тому й є немало прог-
рам ЄС, які підтримують якіс-
ні проекти розвитку туристич-
ної інфраструктури та створен-
ня туристичних «родзинок». 
Європейська комісія має що-
найменше 11 великих програм 
і різних фондів, через які над-
ходить фінансова допомога ту-
ристичній галузі ЄС, що розгля-
дається як стратегічно важли-
ва і є третім за величиною сек-
тором економіки. За допомогою 
цих програм фінансування от-
римали сотні проектів у ЄС. 

Які проекти підтримує ЄС 
 Європейський фонд регіо-
нального розвитку (ERDF) на-
дав 500 тис. євро на реставрацію 
Бастіонів Сенгле  на Мальті, а та-
кож 125 тис. євро (25% від вар-
тості проекту) на допомогу в роз-
витку стагнуючого туристично-
го регіону (Oberpinzgau) в Авс-
трії. Тут місцевий університет 
дослідив цілющі функції най-
вищого водоспаду в Європі, роз-
ташованого в цьому регіоні, і на 
основі досліджень влада почала 
розробляти нові туристичні про-
дукти, пов’язані з ним.

 Дуже актуальним для Украї-
ни проектом є перетворення ста-
рої вугільної шахти на простір 
креативної економіки С-Mine у 
бельгійському місті Генк. Тут 
створили можливості для роз-
витку підприємств ігрової індус-
трії, культурний центр, турис-
тично привабливі об’єкти (по-
дорож у великій вентиляційній 
шахті), а також місце для «Ака-
демії медіа та дизайну» і Лабо-
раторію з дизайнерських інно-
вацій для малих та середніх під-
приємств, що функціонують у 
цій галузі. ЄС профінансувала  
57% цього проекту, що реалізу-
вався у 2011 році. 
 Ще одна слабкість надто ур-
банізованих туристів — скуш-
тувати натуральну їжу та спро-
бувати щось зробити власни-
ми руками. Ці тенденції теж 
прослідковуються у пріорите-
тах фінпідтримки від Євросо-
юзу. Профінансованим на 50% 
(52 тис.) проектом iз розвит-
ку сільських місцевостей ста-
ли курси з приготування страв, 
для яких використовують лише 
місцеві продукти, у регіоні Вер-
кор  у Франції. А в гірському ре-
гіоні Болгарії, провінції Ловеч,  
ремісник Хрісто Хрістов, що 
спеціалізується на виготовлен-
ні предметів зі шкіри і сідел, ви-
рішив збудувати гостьовий бу-
динок для чоти рьох гостей i від-
новити свою майстерню. Піс-
ля реалізації задуманого гості 
могли б подивитись і спробува-
ти власноруч виготовити ті чи 
інші вироби, покататись верхи 
або прогулятись гірськими вер-
шинами. Ідея отримала 30% фі-
нансування у сумі 15 тис. євро у 
2013-14 рр.

Де в Європі наймиліше
 Загальні тенденції у світі 
туризму зараз такі: загалом ту-
ристів у Європі меншає, і вони 
надають перевагу саме місько-
му відпочинку. Про це йдеться у 
звіті компанії Маркетинг євро-

пейських міст, опублікованому 
в березні цього року. Лідерами 
за привабливістю у Європі ста-
ли Лондон, Париж та Рим. Рі-
вень популярності вимірювався 
кількістю «ліжко-ночей» (ЛН) 
проведених туристами у містах. 
Лондон та Париж розділяють на 
двох 100 млн. ЛН. Париж втра-
тив 2,1% (це десятки тисяч ту-
ристів) у 2015 році через тер-
акти. Берлін розділяє з Римом 
третю сходинку, перейшовши 
позначку 30 млн. ЛН, а Мадрид 
обігнав Барселону в популяр-
ності, набравши за рік 8,7%. 
 Якщо говорити про найпри-
вабливіші для туризму краї-
ни, то Франція з її столицею 
(що приймає більш як 30 млн. 
туристів щорічно) займає пер-
ше місце з загальною кількіс-
тю туристів більш нiж 86 млн. 
за рік! Наступні — США (77,9 
млн.), Іспанія (68,1 млн.), Ки-
тай (56,9 млн.) та Італія (50,8). 
У Франції є все для привабли-
вості. І красива столиця, і різно-
планові ландшафти від пляжів 
до гірських вершин, і чудова 
кухня. Сюди слід додати велику 
кількість історичних пам’яток, 
природних цікавинок, розвине-
не мистецтво та культуру. 
 Цікаво, що світові турис-
ти, схоже, «втомилися» відві-
дувати традиційно туристичну 
частину Європи. Тому й кіль-
кість туристів у Європі щоро-
ку зменшується, а різкий і не-
сподіваний приріст їх кількості 
демонструють «екзотичні» Па-
рагвай (+97%), Таджикистан 
(+94%) та Японія (+47%), і ма-
ленька, але дуже трендова ос-
таннім часом Ісландія (+29%).

Де відпочивають українці
 А що ж із туризмом діється в 
Україні? Відпочивальні настрої 
українців не надто оптимістичні. 
Падіння гривні, зростання цін на 
енергоресурси, складна еконо-
мічна ситуація не сприяють три-
валому та частому відпочинку. 

Крім того, відпочинок дорожчає 
і стає менш доступним для біль-
шості українців. 
 Та частка українців, яка все 
ж змогла дозволити собі відпо-
чинок за кордоном, обрала краї-
ни, де це більш-менш бюджетно. 
Трьома найпривабливішими за-
кордонними локаціями для ук-
раїнців у 2015 році за кількістю 
туристів, за даними Укр стату, 
стали Туреччина (36 271 ту-
ристів), Єгипет (22 365) та Біло-
русь (20 631). Білорусь, до сло-
ва, не є кінцевою метою турис-
тичної мандрівки, а країною, 
звідки зручно здійснити транс-
фер лоукостами на прибалтій-
ський та деякі інші напрямки. 
Загалом майже 207 тисяч гро-
мадян України відвідали інші 
країни з метою туризму в мину-
лому році. 
 Найсвіжіше ж опитування 
— просто перед початком відпо-
чинкового сезону, у травні 2016 
року, демонструє невеселі тен-
денції. За даними Київського 
міжнародного інституту, 63% 
українців відпочивати влітку 
не планували. Це на 5% менше, 
ніж минулого року. А 25% опи-
таних узагалі не мали можли-
вості виїхати на відпочинок. 
 Найпопулярнішим напрям-
ком відпочинку, за даними опи-
тування, є Карпати (8%) та за-
міські будинки і дачі (9% опи-
таних). Планували провідати 
родичів у селах 5% відповіда-
чів. До окупованого Криму, як 
і минулого року, прагнули по-
трапити менш як 1% з опита-
них, а 12% ще не визначились 
iз місцем проведення відпустки 
станом на травень. І всього 2% 
опитаних щасливчиків мали на-
мір відпочити за кордоном. 

Саморозвиток
 І хоча туристична галузь 
живе своїм життям, розвиваєть-
ся вона в Україні аж ніяк не за-
вдяки державі, а лише за раху-
нок меценатів, спонсорів та під-

приємців зі свіжими ідеями та 
активною життєвою позицією. 
За даними Мінекономрозвитку, 
у 2016 році на розвиток туризму 
коштів не виділили. Щодо 2017 
року, то «наразі здійснюються 
заходи щодо вирішення питан-
ня фінансування туризму на цей 
період». Мінекономрозвитку 
відзначає, що в рамках урядової 
програми «Ukraine.Open for U» 
у грудні 2015 року був презен-
тований промо-ролик України 
в аспекті її туристичної приваб-
ливості за 832 тисячі гривень, 
який розповсюдили серед віт-
чизняних авіакомпаній, закор-
донних дипломатичних установ 
України та в соцмережах.
 А все ж карпатські і при-
морські території активно роз-
будовуються та розвивають-
ся, процвітає зелений туризм, 
з’являються нові готелі, курор-
ти, креативні простори. Турис-
тичні послуги екстремально-
го або просто активного відпо-
чинку стають усе популярніши-
ми — рафтинг, роуп-джампінг, 
скелелазіння, мандрівки пече-
рами, походи тощо. По всій те-
риторії країни з’являються або 
продовжують життя раніше за-
сновані фестивалі, ярмарки, па-
ради, святкування, масштабні 
виставки тощо. 
 Якби до приватних ініціатив 
додати державної підтримки у 
спрощенні ведення туристично-
го бізнесу, створенні сучасних і 
зрозумілих стандартів якості, 
облаштуванні інфраструкту-
ри та наданні фінансової допо-
моги на гідні проекти, це суттє-
во зміцнило б позиції туризму в 
Україні.
 Адже тоді все більше ук-
раїнців у опитуваннях скажуть 
не «залишусь на відпустку вдо-
ма», «ніде не відпочиватиму», 
а «відпочиватиму в Україні» 
— на фестивалі, у сусідньому 
місті, на порожистих річках чи 
майстер-класі у подільському 
селі. ■

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Перетворимо шахти на креатив
Як привабити до нас європейських та українських мандрівників?

■

Світлана ЧЕРНЕЦЬКА, Віталій ГОРОБЕЦЬ

Українці через складну економічну ситуацію все частіше відмо-
вляються від відпочинку за кордоном або обирають бюджетні 
варіанти відпусток усередині країни. Відтак є сенс розвивати 
вітчизняну туристичну галузь, аби забезпечити якісний відпо-
чинок і внутрішнім, і іноземним туристам.
З іншого боку, туризм — це прибуток. Для однієї сторони — 
витрати на спорядження, харчування, проживання, сувеніри, 
супутні тематичні розваги тощо. Для іншої — прибутки від усіх 
вищевказаних аспектів. 

Туристи часто вибагливі.❙ Країни, куди їдуть.❙
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Кіш на кухні!
 Дуже добре пасує до сніданку 
кіш лорен, розповідає кулінарна 
майстриня. 
 Це — французький солоний 
відкритий пиріг. Він може бути 
з різною начинкою, але завжди 
заливається яєчно-вершковою 
сумішшю і посипається зверху 
сиром. Начинки Оксана пропонує 
різні, але каже, що традиційним 
сніданком у її родині по суботах 
є кіш лорен із броколі й італійсь-
кими травами. Ви скуштуйте цю 
смакоту! Можете бути певні, що 
і ви «запровадите» собі такі сні-
данки. 
 «Я готую кіш лорен на сніда-
нок, тому тісто роблю напередод-
ні ввечері, — ділиться покроко-
вими порадами майстриня. — 
Для тіста змішуємо 125 г мар-
гарину, пів чайної ложки солі, 
чайну ложку розпушувача, десь 
півтори склянки просіяного бо-
рошна і 2-3 столові ложки моло-
ка. Тісто має вийти, як на варе-
ники (у мене форма діаметром 29 
см). Вмикаємо духовку на 200 °С. 
Тісто розкачуємо, викладаємо у 
форму, формуючи бортики, на-
колюємо виделкою. В ідеалі, 
щоб воно не сповзло з бортиків, 
треба пом’яти пекарський па-
пір, покласти його на тісто й на-
сипати зверху квасолю, монети, 
якусь крупу. Я цього не роблю, 
бо ж не на виставку. 
 Отже, ставимо тісто в духов-
ку десь на 25 хв. (поки не почне 
трішки рум’янитися). Тим часом 
робимо начинку: броколі прива-
рюємо 2-3 хв. у підсоленій воді, 
перець і помідори нарізаємо. Го-
туємо заливку: 2 яйця, 200 г вер-
шків або сметани, дрібка солі, пе-

рець, італійські трави змішуємо 
до однорідної маси. Натираємо 
на терку грамів 50 голландсько-
го сиру. Викладаємо овочі на 
припечене тісто, зверху зали-
ваємо вершковою масою, із са-
мого верху притрушуємо тер-
тим сиром. Ставимо в духовку 
ще на 25-30 хвилин.
 Дуже смачний кіш лорен із 
кабачками і петрушкою, з чері 
й базиліком — експериментуй-
те!
 Сьогодні ми також смакува-
ли кіш лорен — із брюссельсь-
кою капустою і помідорчика-
ми. А от завтра…

Салат-бар
 Завтра буде салат. Точно не 
знаю який, мені всі подобають-
ся. Напевне, все-таки гарбузо-
вий. Він — неначе осінь на таріл-
ці. Це гарбузовий салат, який 
можна і треба готувати упро-
довж усього гарбузового сезону: 
нарізаємо очищені гарбуз, солод-
кий перець, цибулю довільними 
шматочками. Солимо, притру-
шуємо італійськими травами, 
поливаємо олією і — в духовку 
до готовності (щоб шматочки за-
лишалися цілими). Готовий са-
лат уже в салатниці посипаємо 
гарбузовими зернятами. 
 Салат зі спаржевої квасолі 
називається «смачний салат для 
стрункої фігури», але не кажіть 
про це чоловічій половині ва-
шої родини, бо вони його так 
уплітають, що аж за вухами ля-
щить. Моя фігура від того явно 
потерпає, бо мені мало дістаєть-
ся, наступного разу приготую 
більшу порцію. 
 Отож беремо спаржеву квасо-

лю, приварюємо її, потім викла-
даємо її на сковорідку разом із 
цибулею і помідорами. Страва 
готується 20 хвилин. Наприкін-
ці присмачуємо часником.
 А оця страва у Оксани Кали-
ти так і називається «Цікавий са-
латик». Головний його елемент 
— червоний (обов’язково!) бол-
гарський перець. Для цього са-
лату з перцем необхідно про-
вернути наступну маніпуляцію: 
покласти в гарячу духовку і три-
мати там до легкого почорніння 
шкірки. Після цього мордуван-
ня овоча не закінчується: його 
слід покласти на кілька хвилин 
у целофановий пакет. І перець 
здається — його шкірка відді-
ляється, а м’якоть стає приєм-
но-пружною і соковито-духмя-
ною... Далі залишилися дріб-
ниці: порізати очищений від 
шкірочки перець на довгі ремін-
ці, заправити олією (соняшни-
ковою чи оливковою — це вже 
як вам більше смакує), винним 
оцтом, додати цибулі, петрушки 
і м’яти, кмину та інших спецій, 
які підказує вам фантазія. ■

Олена ЛИТВИНОВА 

 У минулі вихідні у місті кави відшумів 10-й 
Lviv CoffeeFestival. Свято у центрі — це ярмарок, 
презентації історій та традицій напою, музика у 
стилі ретро і джазовиий концерт.
 Львів’яни та гості міста могли віддати свій го-
лос за улюблений заклад із надзвичайним напоєм: 
у соцмережах та на сайті фестивалю або ж безпосе-
редньо у кав’ярнях міста, заповнивши анкету. Ре-
зультат отримали такий. Першість серед львівсь-
ких кав’ярень отримали дев’ять закладів. Зокре-
ма, найсмачнішу «Каву у джезві» варять у кафе 
«Домініканес». У номінації «Кава з собою» пере-
можцем став Rocket espress.
 Найгостиннішою львівською кав’ярнею, за 
підрахунком голосів, є ресторація «Атляс», а у но-

мінації «Кава з історією»  перемогла кав’ярня-му-
зей «Фіксаж». Відкриттям року став «Світ кави», 
у номінації «Кава і до кави» перемогла конди-
терська «Лігумінка», а звання найбільш мистець-
кої кав’ярні 2016 року отримала «Штука».  Най-
креативнішою кав’ярнею є BlackHoney. ■

ВЛАСНИЙ ДОСВІД

Тенденції кулінарної осені
Про симбіоз красивого, смачного і корисного за родинним столом 
викладача і кулінара

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

У мене є улюблений кулінарний блог, який мені слугує і як художня книжка, і як мистецький альбом, 
і як компас у кулінарії. Його веде автор рецептів, уже приготовлених смаколиків і фото, неначе з най-
відоміших кулінарних журналів, Оксана Калита — викладач Національного педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова. 
Оксана мешкає в Бучі на Київщині, має цікаву роботу і не менш цікаве хобі. Кожне фото чергового 
кулінарного шедевра майстрині — не лише бажання це скуштувати негайно, не лише чергове рішен-
ня одягати фартушок і чимчикувати на кухню, а й ще один доказ того, що гармонію можна створити 
в усьому, за що берешся з любов’ю. Овочі, фрукти, ягоди, м’ясо, спеції і все інше на зображеннях 
приготовлених нею страв набирають довершених ліній, з’єднуються в красиві композиції, оживають 
цілою кулінарною історією. 
Із численних відгуків так само численних друзів і знайомих майстрині переконуєшся, що зовнішнє оз-
доблення її смаколиків відповідає внутрішній наповненості, і вже навіть через це сам починаєш щось 
творити за її покроковими рецептами. Так, із легкої руки Оксани Калити моя гірка морква перетвори-
лася на пухкий, ніжний і такий смачний торт, який я навіть не вірила, що можу створити. А з яблуками 
— я і досі в стані експериментів. І не думала, що духмяна осіння яблучна випічка — моя улюблена 
— може бути водночас і такою легкою, ощадною до фігури. 
Узагалі, Оксана Калита точно зробила відкриття: можна пекти найсмачніші смаколики, і їсти їх можна 
навіть власницями і претенденткам на найстрункішу талію. А ще — зефір, моя пристрасть, прив’язка, 
мана і омана — Оксана так легко і доступно розповіла, як створити той пухкий солодкий шедевр, що 
він мені дався з першого разу, і я зрозуміла, що таки не святі горщики, точніше, зефір, ліплять. Я би 
вже і почала ділитися отриманими рецептами зефіру або яблучно-морквяно-гарбузових пухких сма-
кот, але правильніше буде почати з того, з чого починається день, — зі сніданку. Господарка Оксана Калита.❙

Яблучний пиріг.❙

ДЕСЕРТ

 Вантажівка випічки
 Ну що, любителі випічки, нарешті й на нашій вулиці перекинулася вантажівка з 
пирогами, кексами, тортиками і зефіром. Бо печені яблука — смачно і корисно, пе-
чений гарбуз — те саме, морква — сюди ж, а всі разом вони — головні «герої» 
дійства на нашій кухні.
 Пора яблук — значить, пора пекти яблучні пироги», — резонно зауважує Окса-
на Калита. А хто ж їй заперечить? Швидше, попросять порадити щось смачненьке. 
 Любите яблучну випічку, але ревно бережете фігуру? Тоді вам точно підійде 
французький яблучний пиріг, у якому гора яблук і мінімум тіста — приблизно так 
відповість викладач столичного вузу і «за сумісництвом» — чудовий кулінар. 
 А рецепт такий: 2 яйця збити з 50 г цукру (можна більше, якщо любите солод-
ке), додати ванілін, дрібку солі, 20 г розтопленого масла, 100 мл молока і переміша-
ти. Потім всипати чайну ложку розпушувача і 70 г борошна, перемішати. Тісто вийде 
рідке. Далі почистити 5-6 яблук, нарізати тоненькими скибочками. Додати до тіста й 
перемішати. Тіста майже не буде видно серед яблук. Змазати форму 20х20 маслом, 
висипати в неї суміш і розрівняти. Випікати при 180°С десь 45 хвилин. Орієнтуйтеся 
на колір країв тіста — вони мають підрум’янитися, як і тісто на яблуках. Яблука ма-
ють бути м’які, пропечені (пробуємо їх зубочисткою). Витягати з форми, коли пов-
ністю охолоне. Подається холодним, бажано з холодильника. Смачного!
 Тема смачного і калорій може набути й історичного забарвлення. «Хочеться 
смачненького, але перебір у калоріях? — перепитає майстриня і розкаже про ще 
один смаколик і про історію його народження. — Ось вам підходящий лагумін — 
печиво «Гарібальді з родзинками», якому, на хвилиночку, уже більше 150 років. 
Придумав його 1861 року відомий у ті часи шотландський кухар Джон Карр і назвав 
на честь Джузеппе Гарібальді, який тоді перебував у вигнанні в північно-східній Ве-
ликобританії. Хрумке, ароматне, з кислинкою, надзвичайно просте в приготуванні, 
воно й досі популярне, випускають його в різних варіаціях у промислових масшта-
бах. Ну, а я швиденько спекла собі маленьку порцію до кави.
 У мене на випічку на одне деко пішло 110 г борошна, 25 г масла, 25 г цукру, чай-
на ложка розпушувача, 2 столові ложки молока і 50 г родзинок. Зверху змащува-
ла білком і посипала цукром. До речі, зручно родзинки не підмішувати в тісто, а на-
сипати зверху під час розкачування і накривати другою частиною розкачаного тіста. 
Різати краще сирими ножем для піци».
 Яблучний пиріг зігріє прохолодним осіннім вечором. Він — за рецептом роди-
ни Цвєтаєвих.
 Рецепт дуже простий, але результат вас точно порадує: вмикаємо духовку на 200 
оС, 4-5 бажано кислих яблук очищуємо від серединки й нарізаємо тоненькими ски-
бочками; змащуємо форму маслом чи маргарином; для тіста змішати півсклянки сме-
тани, яйце, 150 г розтопленого масла, 3/4 склянки цукру, 1/2 чайні ложки соди, гаше-
ної оцтом, 2 неповні склянки просіяного борошна. Тісто ще буде липнути до рук, але не 
розтікатиметься. Консистенція така, що розкачувати його не можна, а формувати ру-
ками можна. Отже, змоченими у воді руками розподіляємо рівномірно тісто по формі, 
формуючи бортики. На тісто викладаємо яблука (хто любить, можна притрусити кори-
цею). Готуємо заливку: змішуємо яйце, склянку сметани, 3/4 склянки цукру, 3 столові 
ложки борошна. Виливаємо масу на яблука. Запікаємо близько години.
 Поняття ніжності на кухні Оксани Калити також трансформується у смак. «Чи 
може бути щось ніжніше за традиційний угорський яблучний пиріг? Мені важ-
ко таке придумати. Складається він із цукрово-борошняно-манних шарів наперемі-
ну з тертими яблуками. Масло, яке викладається зверху, поступово просочує пиріг у 
міру його випікання. Зверху я посипала цю смакоту подрібненими волоськими горі-
хами. По-моєму, вийшов ідеальний осінній десерт». Зацікавилися? Ось рецепт.
 Вмикаємо духовку на 180 градусів. Змащуємо пекарський папір маслом, висте-
ляємо ним низ і боки форми. Змішуємо у великій мисці 130 г борошна, 160 г ман-
ки, 100 г цукру, 8 г розпушувача (за бажанням можна додати сюди з пів чайної лож-
ки кориці), умовно ділимо цю суміш на 3 частини. Чистимо від шкірки й качанчика 2 
великі або 3-4 менші яблука, натираємо їх на крупну терку. Далі проробляємо таке: 
1/3 частину сухої суміші насипаємо у форму, розрівнюємо, викладаємо на неї по-
ловину яблук, розрівнюємо, знову 1/3 сухої суміші, потім знову яблука, зверху по-
винна бути суха суміш. На все це рівномірно викладаємо дрібненько порізане мас-
ло і ставимо в духовку на 40-50 хв (до легкого підрум’янення). Коли трохи остигне і 
«схопиться», дістаємо з форми, викладаємо на красиву тарілку і посипаємо подріб-
неними волоськими горіхами. Дуже смачно виходить.  ■

■

РЕЙТИНГИ

Кава креативна
У Львові визначили найкращі 
заклади

■
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«Кривавий трилер вийшов, 
а не програма»
 ■ Наталко, як до вас прийшла ідея 
створення телепрограми? 
 — Ідея прийшла багато років 
тому. Я хотіла зробити справді ціка-
ву і яскраву програму. Є такий жарт: 
завжди цікаво дивитися на вогонь, 
воду та працюючих людей. От звід-
си і народилася сама ідея «Майстер-
класу», бо в ремеслах зазвичай є і во-
гонь, і вода, і глина або метал, але в 
будь-якому разі є працюючі люди. 
Так я задумала програму, яка була 
би культурологічною, пізнавальною 
і не поступалася розважальним про-
грамам.
 Одним із найбільших скарбів Ук-
раїни є наші традиції, які до цьо-
го часу живі. Європа це здебільшо-
го втратила.Там це вже на рівні фес-
тивалів, новорічних ярмарків. Тому 
скарб, який ми маємо, — оцю нашу 
автентичність — треба зберігати всі-
ма силами, а ми женемося за чужим. 
Для мене дуже важливо зберегти 
наше рідне. Власне, звідси — «Май-
стер-клас», «ПроОбраз» і загалом усі 
проекти, які я робила за останні 10 
років. 
 ■ Як ви знаходили героїв для своєї 
програми?
 — Я співпрацювала з відомим ет-
нографом Олексієм Долею. Він під-
казував мені багатьох героїв, а та-
кож напрями, в яких потрібно шука-
ти. Мені здавалося важливим, щоб у 
програмі був науковий консультант, 
щоб програма мала наукове підґрун-
тя. Іноді героїв шукала сама. У будь-
якому разі вони були яскравими, ці-
кавими і захоплюючими для мене і 
глядачів. 
 ■ Яка історія з «Майстер-класу» 
вам найбільше запам’яталася? Чи 
траплялися неординарні ситуації під 
час зйомок?
 — «Майстер-клас» я знімала з 
2010 по 2012 роки. Побувала в най-
віддаленіших куточках України, в 
тому числі на Луганщині, в Карпа-
тах, на півдні України та на півночі. 
Тобто справді об’їздила геть усю краї-
ну. І неординарних ситуацій було 
мільйон. 
 Напевно, найвідомішим став ви-
падок, коли я робила дерев’яну лож-
ку з майстром із Богуслава і сокирою 
вдарила собі по руцi. Тоді багато гля-
дачів ахнуло. Кривавий трилер вий-
шов, а не програма. У мене залишив-
ся шрам на руці, зате рейтинг про-
грами був найвищим за всю її історію 
(сміється).
 Я тоді вперше в житті тримала со-
киру — тому й не дивно, що так ста-
лося. Адже у кожній програмі я при-
ходила до майстра і просила навчи-
ти його ремесла. Про умовно жіночі 
ремесла все-таки маю якесь поняття, 
тому що мама навчила мене вишива-
ти, а бабуся — ткати. Але є ремесла 
суто чоловічі, пов’язані з робою з ме-
талом, з інструментами, як-от виго-

товлення дерев’яної ложки. Звичай-
но, вони були для мене набагато важ-
чими. То я собі молотком по пальцях 
вдаряла, то сокирою по руці. 

«Підростала на підмостках 
оперного театру»
 ■ Ваша матір, Зірка Мензатюк, 
свого часу працювала журналістом. 
А як і коли ви зрозуміли, що жур-
налістика — ваше покликання?
 — Я в той час вчилася в Українсь-
кому гуманітарному ліцеї і, звичай-
но, задумувалася, ким стану. Мені 
подобалося писати, подобалася жур-
налістика як така, і це дуже не подо-
балося моїй мамі. Часто так буває, що 
батьки не хочуть, аби діти обирали ту 
професію, яка є у них самих. Мама 
вже на той момент відійшла від жур-
налістики, почала писати, видава-
тися, стала письменницею. Можли-
во, найважчим було довести не прий-
мальній комісії Інституту журналіс-
тики, а саме батькам, що це те, чого я 
насправді хочу. Але потім вони мене 
підтримали і допомагали всіма сила-
ми. 
 ■ У вас дуже творчі батьки: мати 
— журналіст, а потім дитяча пись-
менниця, батько був солістом Націо-
нальної опери України. Розкажіть 
трішки про своє дитинство.
 — Справді, я росла в мистецькій 
родині. Я виростала десь там, на під-
мостках оперного театру, часто спос-
терігала за тим, як батько готуєть-
ся до вистави, розспівується. Мама 
працювала журналістом у культуро-
логічній тематиці. Потім вона стала 
письменницею. Вона казала, що по-
чала писати казки для мене, а потім 
— уже й для інших дітей, у тому чис-
лі й для внучки, коли вже я народи-
ла донечку. 
 У нашому домі часто бували люди, 
яких, без перебільшення, можна на-
звати легендами: покійний Дмитро 
Гнатюк iз дружиною Галиною Ма-
карівною, диригент Іван Гамкало, 
художник-графік і близький това-
риш мого тата Василь Лопата. Зви-
чайно, що були і батькові друзі-спі-
ваки. 
 Думаю те що я зайнялася куль-
турологічною журналістикою — це 
спроба повернутися в час мого дитинс-
тва і віддати шану тому часу, в якому 
я виростала, тій атмосфері мистець-
кості, творчості, яку я запам’ятала 
зі свого дитинства. Водночас то був 
важкий час — час радянської влади. 
Я з раннього дитинства засвоїла, що 
таке мовчати, що таке усвідомлюва-
ти відповідальність за кожне сказане 
слово, тому що за нього можуть щось 
зробити твоїй родині, батькам. Бага-
то що говорилося між рядками, ба-
гато розмов відбувалося на кухні по-
шепки. 
 Але зростала я, і зростало відчут-
тя свободи. Мені було 13, коли Ук-
раїна здобула незалежність. І був та-
кий злет, відчуття шаленої свободи. 

Я дуже добре пам’ятаю початок 90-х 
років, він був надихаючим, той пош-
товх отримала вся країна. Це була 
мрія, до якої ми йшли, йшли мої 
батьки, йшли мої бабусі й дідусі — 
причому без перебільшення. Мій ді-
дусь Захарій по матері був засудже-
ний за зв’язки з бандерівцями, від-
сидів у Воркутлагу 5 років, по бать-
кові всі мали зв’язки з бандерівцями. 
Тому для моєї родини боротьба за не-
залежність — не пусті слова. І те, що 
я зараз намагаюся робити, — це по-
чуття обов’язку перед ними і перед 
тим дитинством, яке вони мені дали, 
перед тим усім, чого вони мене навчи-
ли і на що мене надихнули. 
 ■ Та й батько ваш не залишився 
осторонь — знайшов і першим заспі-
вав заборонені тоді слова «Молит-
ви».
 — Так. «Молитва» — це арія Анд-
рія з опери «Запорожець за Дунаєм». 
Ця арія виконувалася, але слова там 
були спотворені, тому що в радянсь-
кий час співати про Бога та Україну 
було не можна. Батькові вдалося за 
кордоном, наскільки я знаю, в Аме-
риці, знайти ці слова і виконати цю 
арію. Тепер її часто виконують на різ-
них державних заходах, урочистос-
тях. Я чула її на концерті з нагоди 
інавгурації Президента і пишалася, 
бо ці слова знайшов мій батько.
 ■ Ви згадували про бабусю-тка-
лю. Які найяскравіші спогади у вас 
пов’язані з нею?
 — Ми часто не цінуємо наших ба-
бусь. Вони нас по голові гладять, по-
даруночки дарують, обіймають, цілу-
ють, аж занадто цілують. Але ми не 
задумуємося, що наші бабусі несуть 
отой скарб народної глибинної куль-
тури, в якій заховане розуміння Ук-
раїни і Всесвіту, всієї світобудови. На 
наших бабусь треба подивитися інши-
ми очима — це справжні берегині, які 
нас охороняють, захищають, молять-
ся за нас і хочуть нам передати свій 
скарб. Важливо, чи ми готові взяти і 
понести його.
 Однією з програм, яка мала най-
більше відгуків, була одна з фіналь-
них у «Майстер-класів» про мою ба-
бусю. Я довго зважувалася на цю 
програму. Нас, журналістів, учать 
абстрагуватися від теми, про яку пи-
шеш, менше висловлювати своє став-
лення. У мене перед тим було 10 років 
роботи в новинах. Вони наче створили 
рамки всередині мене. Я довго дума-
ла. Але водночас мені здавалося, що 
через свою бабусю я зможу віддати 
шану всім бабусям, які так само пере-
дають оці давні знання нам, онукам. 
І я таки зняла програму про ткацтво 
буковинських килимів. 
 Ми з бабусею ткали буковинську 
тайстру. Це така торбина, у якій не-
сли на весілля калачі або просто кла-
ли туди якісь речі. Бабуся розповіда-
ла про своє життя. І мені потім стіль-
ки людей дзвонили, дякували, були 
зворушені. ■

ПРЯМА МОВА 

Наталка Фіцич: 
Автентичність 
треба зберігати
Чому Зірці Мензатюк не подобалося, 
що її донька любить писати, і як оперний 
співак Степан Фіцич знайшов справжню 
«Молитву» зі словами про Бога і Україну
Аліна НЕБЕЛЬСЬКА

Вона народжена з пісні та казки. Її сміливо можна назвати береги-
нею народних звичаїв і традицій. Темноволоса, чорноброва, кароока 
— справжня українка. Вона — Наталка Фіцич, автор та ведуча те-
лепрограм, зокрема «Майстер-класу» — про старовинні українські 
народні ремесла.

■

ОСОБИСТЕ

Із чоловіком — завжди однодумці
 ■ Ваш чоловік, Володимир Ар’єв, у минулому ві-
домий журналіст. Ви створювали спільні проекти. Чи 
складно було поєднувати професійне з особистим? 
 — Ні, не складно, тому що ми завжди були однодум-
цями. Ми намагалися робити проекти, які були б пізна-
вальними, таку собі розумну журналістику. Тому коли є 
спільне розуміння того, куди рухатися, не здається, що це 
складно. Я б і надалі з ним працювала, просто він пішов у 
парламент, і наразі це не можливо. 
 ■ Чи є складнощі співіснування у родині політика 
та журналіста?
 — Ні, ми як були однодумцями, так і залишилися. Тим 
більше моя тематика культурологічна, і вона не перети-
нається з тим, що робить мій чоловік. Він, будучи жур-
налістом, робив багато програм, у яких висвітлював коруп-
ційні дії посадовців того часу. Він завжди був гострим і та-
ким залишається зараз. Зараз він є головою української 
делегації в ПАРЄ та очолив комітет ПАРЄ з культури, ос-
віти, науки і медіа. Це політична і міжнародна діяльність і 
не перетинається з тим, що я роблю. Інша справа, якби я 
була політичним журналістом. 
 ■ В одному з інтерв’ю Зірка Мензатюк розповідала 
про сімейну традицію вмиватися водою, де пролежала 
червона крашанка. Які ще цікаві традиції ви успадкува-
ли від матері? Чи продовжує ці традиції ваша донька?
 — Спробувала б я не поставити червону писанку у 
воду! Моя дочка б мені не вибачила. Це ж не просто тра-
диція, так робиться, щоб врода не зів’яла, щоб щічки були 
рум’яні. Наша родина дуже дотримувалася традицій. У нас 
завжди було 12 страв на Різдво, і власноруч випечені пас-
ки, і намальовані писанки. Ми і зараз щороку печемо пас-
ки, часто разом iз мамою, так само і з донечкою хай кри-
вульками, але розписуємо власноруч писанки. 
 Мені здається, дуже важливо зробити щось до свята 
особисто. Рiч не в тiм, щоб це було на високому мистець-
кому рівні, ніхто з нас не є видатним митцем. Але коли до-
класти до свята свої зусилля, свою працю, то свято від-
чувається інакше. Не обов’язково готувати 12 страв, хай 
це буде одна кутя, але приготована з душею. Коли ко-
жен спече пасочку, і люди громадою ці пасочки освячу-
ють, яка радість з’являється! Здається, що всі солов’ї нав-
коло співають у ту великодню ніч. І коли люди йдуть один 
до одного колядувати, для цього великих зусиль насправ-
ді не треба. Але з’являється відчуття спільної пісні, спіль-
но зробленої справи. І це дуже важливо в наш час — час, 
коли ми ховаємося в мобільних телефонах, сидимо в ін-
тернеті, ми закриті часто навіть для себе. Так важливо по-
вернутися до справжнього джерела народних традицій, 
які збережені до цього часу. А ми часто сприймаємо їх, як 
щось архаїчне, віджиле, немодне. Ми любимо гнатися за 
чужим, забуваючи про своє власне. ■

■

ПРО МАМУ

«Дочка троянди» досі не надрукована
 ■ Ваша мама лауреат багатьох літературних премій 
та конкурсів. У дитинстві ви були першим слухачем її 
казок. Що з них найбільше запам’яталося?
 — Найбільше мені запам’яталися її ранні казки, я тоді 
була дитиною. Пам’ятаю казку про метелика і про «Дочку 
троянди», але ця казка досі не надрукована. Видавці від 
неї відмовлялися через те, що вона складна, містить полі-
тичний підтекст. Була написана ще в радянський час і за-
лишається актуальною і досі. 
 У казках моєї мами присутнє уболівання за Україну. 
Власне, там багато України в різному виразі. То вона пише 
про українські страви і виходить книга «Зварю тобі борщи-
ку» — це одна з найпопулярніших дитячих книг, мала ве-
ликі тиражі. Моя подруга, в якої був маленький син, якось 
розповідала: «Ти знаєш, я дуже вдячна твоїй мамі за цю 
книжку, але я її вже терпіти не можу, бо коли її у трьохсо-
те перечитуєш...».Її малий відмовлявся їсти, поки йому не 
прочитають казку про борщик та вареники. 
 Мама написала повість, яка була внесена у шкіль-
ну програму, — «Таємниця козацької шаблі». Мама час-
то мені говорить, що через казку важливо прищеплювати 
дітям цінності, розуміння добра і зла, уявлення про себе і 
свою країну. 
 ■ Одна з найрезонансніших книг Зірки Мензатюк — 
порівняно недавня «Як я руйнувала імперію». Ви й досі 
залишаєтеся першим слухачем маминих нових текс-
тів?
 — Так. І мені це дуже приємно. Рукопис цієї книги 
мама надiслала мені зі словами: «Скажи мені, чи її вза-
галі викинути, чи залишити». Коли я прочитала цей руко-
пис, зрозуміла — це щось особливе. В основу покладені 
події, які передували здобуттю незалежності. Йдеться про 
дівчинку-підлітка, прообразом була я в мої 13, але ім’я 
тої дівчинки Яринка, так звати мою донечку. Така вихо-
дить суміш. Якісь спогади там справжні, якісь є художнім 
домислом, бо це все-таки художня література. Я сказала: 
«Мамо, звичайно, дописуй». І я підказала їй додати біль-
ше деталей того часу: якою була мода, що слухали підліт-
ки, про що вони говорили. 
 Мамі справді вдалося написати чудову книгу. До того 
ж це перша книга, яка дітям, підліткам розповідає про 
таку складну для них тему, як здобуття української неза-
лежності. Читачі розкупили книжку в рекордні терміни. 

■

Наталка Фіцич.
Фото з власного архіву.

❙
❙



Костянтин РОДИК

Щороку в Америці виробля-
ють під сотню телесеріалів (чи 
більше?). Загалом це доволі 
простий мистецький продукт, 
що не допускає на своєму 
ринковому полі фестивальних 
пошуків — навіть всесвітньо 
відомому Пітеру Ґрінвею не 
вдалося перевести свої три-
частинні «Валізи Тульса Лю-
пера» в 16-серійний формат. 
Це до того, що спостерігачеві 
годі пропустити чогось варто-
го уваги поза межами топ-10. 
А нинішнього року в гіт-па-
раді серіалів фігурує 8-серій-
на стрічка «11.22.63», знята за 
однойменним романом Стівена 
Кінґа (2011) та за його ж про-
дюсерства.

 Екранізацією Кінґових 
творів не здивуєш — вражен-
ня, ніби усі його книжки рані-
ше-пізніше перебираються на 
екран. Причому в більшості 
випадків письменник є про-
дюсером (у широкому розумін-
ня) тих фільмів. Усе геть не 
так, як в Умберто Еко, котрий 
відмовив у праві зафільмува-
ти «Маятник Фуко» самому 
Стенлі Кубрику.
 Еко і Кінґ сягнули світо-
вих рекордів популярності різ-
ними шляхами, хоча, на пер-
ший позір, робили одне й те 
саме: писали книжки з карко-
ломними сюжетами, оперти-
ми на добру авторську освіту 
(у випадку італійця — винят-
ково-блискучу). Для розумін-
ня двох різних, але однаково 
переможних письменницьких 
стратеґій, придивимося до роз-
біжностей обох авторів у став-
ленні до масового сприйняття.
 У.Еко жорстко розмежову-
вав читачів/глядачів на дві ка-
тегорії: «напівварвар як він є» 
— усі, кому цілком досить кон-
веєрної літератури й серіалів; 
та ерудованих споживачів, 
що залюбки втішаються й 
мистецькими жанровими тво-
рами. Приміром, він і сам за-
хоплювався Яном Флемінґом 
з його «бондіаною», а проте 
«це не означає, що Флемінґ — 
митець; він тільки пише по-
мистецьки... Він є останньою 
аватарою кітчу» (Роль чита-
ча. Дослідження з семіотики 
текстів. — Л.: Літопис, 2004). 
Професор Еко не вкладав у по-
няття «кітч» жодних негатив-
них емоцій — для нього це 
просто панівна соціо-психоло-
гічна форма попиту/пропози-
ції. Та далі теоретичної толе-
рантності не йшов — кітч не був 
його робочим інструментом.
 Екранізації своїх творів 
Ум бер то Еко розглядав як не-
минуче спрощення текстово-
го оригіналу через візуальну 
однозначність кіна. «Велика-
бо сила уяви», — каже Вільям 
Баскервільський в «Імені 
рози»; та уяву засліплює-бло-
кує майстерна гра його кіно-
втілення, Шона Коннері. 
Виходить «розпачливо-пра-
вильно», а правильний шлях 
— тобто безальтернативний — 
до істини не веде.

 Звертання Еко до читача 
— інтелектуальне. У Кінґа ж 
— емоційне. По суті справи, 
його стилістика — вербаль-
ний варіант кіномови («торба 
з сюрпризами емоцій»). Тож 
екранізації, вважай, неуникні. 
«Якщо ви здатні в це повіри-
ти, ви здатні це й побачити», 
— знаходимо в романі «Острів 
Дума» карт-бланш на кіноін-
терпретації. До всього, Кінґ, 
на відміну від Еко, вірить у пе-
ревагу мовленого слова над пи-
саним: «Промовляння вголос 
правильного слова допомагало. 
Як завжди... Розповідаючи про 
це — слухаючи, як я розповідаю 
про це, — я зрозумів набагато 
більше, ніж сподівався коли-
небудь зрозуміти» («Історія 
Лізі»). 
 Серед незліченних кіно-
версій Кінґа, можливо, й немає 
такої перлини, як єдина екрані-
зація Еко («Ім’я рози» режисе-
ра Ж.Ж.Ано), проте знамени-
тим Стівен Кінґ прокинувся не 
після публікації першого ро-
ману «Керрі», а коли вийш-
ла його екранізація Браяном 
де Пальмою півтора року по 
тому (1976). Статус же «коро-
ля жахів» остаточно закріпив-
ся за Кінґом по з’яві екраніза-
ції «Сяйва» Стенлі Кубриком 
(1980). Ще далі були «Людина, 
що біжить», «Зелена миля», 
«Втеча з Шоушенка» — стріч-
ки, що номінувалися на вищі 
кіновідзнаки, зокрема й завдя-
ки головним акторам (Джон 
Траволта, Джек Ніколсон, 
Арнольд Шварценеґґер, Том 
Генкс, Морґан Фрімен).
 Та, попри талановитість тих 

стрічок, не скажеш, що вони 
перевершили (чи бодай вичер-
пали) сенсовий рівень літера-
турної основи. Один цей про-
стий силогізм дає знати, що 
Стівен Кінґ — далеко не та-
кий одновимірний автор, як 
його зневажливо трактує ака-
демічна критика. Та й видавці 
щоразу наполегливо зіштовху-
ють його у прибуткову жанрову 
колію — король жахів і квит! 
Й невтямки, що серйозні кни-
ги — взагалі річ жахлива, по-
чинаючи з Об’явлення Іоанна.
 Давно час переглянути ма-
сову опінію цього автора як 
суто розважального (не беручи 
на віру його хитрі самооцінки: 
«Принагідні романтичні іс-
торії — моя спеціальність»). 
Перші тридцять років свого 
письменства Кінґ справді за-
надто бавився залякуванням 
читача — десь так за формулою 
Мішеля Уельбека: «Бійтеся 
мого слова» (Можливість остро-
ва.— Х.: Фоліо, 2007). Та вліт-
ку 1999-го письменник потра-
пив в автокатастрофу, довго 
лікувався й навіть оголосив про 
припинення письменницької 
кар’єри. Якийсь час справді не 
писав, а тоді ми побачили «ін-
шого» Кінґа: «Зона по криття» 
(2006), «Історія Лізі» (2007), 
«Острів Дума» (2008), «Під 
куполом» (2011) і нарешті 
«11/22/63» (2012). Частка всі-
ляких екстрасенсорних жаха-
лок у цих текстах різко змен-
шилася на користь соціальної 
психології, НФ-дискурс посту-
пився місцем футурології, ро-
ман «Під куполом» навіть явив 
зразок політичної антиутопії, а 

«11/22/63» цілком можна роз-
глядати як історичну прозу.
 Зрештою, літературні екс-
перти, уникаючи говорити про 
Кінґа як про серйозного пись-
менника першого ряду, пого-
джуються з цим «за замовчуван-
ням». Ось результати рейтинґу 
«Книжка року-2012»:

  Нижче — ще 44 перекла-
дені новинки, номіновані тоді. 
Й серед тих, кого «випере-
див» Кінґ, — Памук, ДіБіСі, 
ЛеКлезіо, Єлінек, Перес-
Реверте, Кутзеє, Агнон...
 Отже, роман «11/22/63» 
та його сьогорічна екраніза-
ція. Цифрова назва — це дата 
вбивства президента Кеннеді. 
Сюжетний трафарет, як за-
вжди у Стівена Кінґа, чіткий: 
спроба відвернути замах через 
раптову можливість потрапи-
ти в минуле крізь часовий пор-
тал. Власне, оця «діра» між 
2012-м та 1958-м, якою сно-
вигає головний герой, — єди-
на данина НФ. Решта — со-
ціореалізм, психоаналітика 
та історія повсякдення. Плюс 
своєрідний моніторинґ — «із-
середини» й «до того» — чи-
сельних майбутніх версій так і 
не розкритого злочину: «Я вже 
не просто кружляв навкруг 
карткового будиночка; я в ньо-
му жив». Колись головні пара-
нормальні козирі Кінґа лише 
глухо відлунюють у тексті (за-
гадкова «джимла» — «щось 
зле, щось погане» — лише як 
трейд-марк), а в серіалі прос-
то скасовані.
 Політики в романі, вважай, 
немає. В екранізацію дрібку 
цієї спеції вкинуто: авжеж, 
телеекран сьогодні — голо-
вний політичний інструмент. 
Джеймс Франко, популярний 
актор категорії «тридцятиріч-
ні», добре впорався з роллю ви-
писаного романістом головного 
персонажа у створенні «живого 
підручника з історії». Якоюсь 
мірою роман нагадує сесію ста-
рих фотографій, що ожили (а 
кіно геть затирає найменші па-
узи між ними). Пригадується 
Сьюзен Зонтаґ, яка порівню-
вала фотографа з антропологом 
— Стівен Кінґ постає тим і дру-
гим водночас, «документаль-
но фіксуючи приховану реаль-
ність» і творячи «презумпцію 
правдивості» (Про фотогра-
фію. — К.: Основи, 2002).
 Добре вийшло у Д.Франко 
й передати фірмову Кінґову 
атмосферу ностальґії за часа-
ми молодості у «Країні Було», 
коли зі щасливих спогадів не 
хочеться повертатися. Тут ак-
торові ефективно допомагає 
настільки ефектна канадійсь-
ка акторка Сара Ґадон, що не 
диво, коли прибулець із май-
бутнього забуває про свою 
місію і думає вже не так про 
Кеннеді, як про шкільну виста-
ву, де вони з партнеркою (бо ж 
обидва працюють у школі) ма-
ють брати участь. Коли на по-
чатку роману/серіалу він реф-
лексує на реалії 1960-х як на 
«вбогу, безкінечну мильну опе-
ру», то по зазнайомленні з ге-
роїнею Сари Ґадон плин ду-

мок змінюється кардинально: 
«Вона — мій дім».
 Тут, до речі, чимало спіль-
ного з найбільш ностальґій-
ним романом Андрія Куркова 
«Садовник из Очакова» (Х.: 
Фоліо, 2010), де персонаж так 
само потрапляє в минуле часів 
своєї юності й там «в глазах лю-
дей ему виделся какой-то осо-
бый, почти радостный блеск, 
азарт жизни, который он ни-
когда не замечал ни в Киеве, 
ни в Ирпене». Утім, і Кінґ, і 
Курков користають з одно-
го канонічного джерела — но-
вели Рея Бредбері «І гримнув 
грім...». Пам’ятаєте: турист 
у минуле наступив на мете-
лика, а по поверненні додому 
взнав, що президент у країні 
зовсім інший. Стівен Кінґ у 
бага тьох творах відштовхуєть-
ся від знахідок попередників, 
але ніколи не приховує цього й 
навіть висловлює їм подяку на 
перших же сторінках. Та голо-
вне — він завжди обмежується 
самим запозиченим імпульсом, 
розвиток сценарію в нього час-
то протилежний, сказати б — 
це незалежне дослідження про-
блеми, окресленої іншим. Як 
казав знавець механізмів літе-
ратурної конкуренції Гаролд 
Блум, «справжній винахід-
ник знає, як треба позичати» 
(Західний канон: книги на тлі 
епох. — К.: Факт, 2007).  
 В романі, ясна річ, немає 
кінцівки a la Бредбері. Автори 
ж серіалу спокусилися на ві-
домий «ефект упізнавання» — 
вставили картинки теперіш-
нього, зміненого втручанням 
у минуле. Й водночас у філь-
мі бракує кількох засадничих 
романних смислів. По-пер-
ше, немає наскрізних, з рома-
ну в роман, Кінґових роздумів 
над природою пам’яті, як-от: 
«Втрата пам‘яті не завжди 
є проблемою, іноді, ба навіть 
часто, — це є вирішенням про-
блеми... Забування не завжди є 
вимушеним. Іноді воно бажа-
не... Коли йдеться про пам’ять, 
ми всі займаємося підтасов-
кою» («Острів Дума»). Або так: 
«Той спосіб, у який старі спо-
гади з бульканням пробивали-
ся на поверхню в теперішньо-
му часі, вселяв їй тривогу. Це 
було так, ніби минуле ніко-
ли не вмирало... Минуле досі 
відбувається. Завжди відбу-
вається» («Історія Лізі»). Аж 
до геть несподіваного ракурсу 
в «11/22/63»: «Я сягаю до своєї 
пам’яті, але пам’яті на місці 
нема».
 По-друге, у кіноверсії від-
сутній блок романних розмір-
ковувань такого штибу: без 
знання минулого неможли-
ве прогнозування майбутньо-
го, а отже, — й теперішнього. 
А неможливість знати майбут-
нє тягне за собою висновок про 
неможливість ідей (ідеологій) 
узагалі — залишається лише 
абсурд як норма, «автобусна 
зупинка на дорозі в нікуди». 
Та й чи можливо це висловити 
кіномовою?
 Й нарешті, в серіалі від-
сутній головний месидж рома-
ну: як воно, бути суддею? а ян-
голом-охоронцем? Чи справді 
— «позбавишся одного покидь-
ка — і ти врятуєш мільйони 
життів»? Ширше — як воно 
бути Богом? До цієї трансцен-
денції Стівен Кінґ підбираєть-
ся давно. Але найближче під-
ступиться у пізнішому романі: 
«Відродження» (Х.: Клуб сі-
мейного дозвілля, 2015). ■
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УКРАЇНА МОЛОДА

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Іконографія ностальґії,
проекція пам’яті

■

1. Умберто ЕКО. Празький 
цвинтар. — Х.: Фоліо

32,06

2. Мішель УЕЛЬБЕК. Карта 
і територія. — Х.: Фоліо

31,71 

3. Стівен КІНГ. 11/22/63. 
— Х.: Клуб сімейного 
дозвілля

26,65
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«Мій вплив на гравців полягає в тому, що я вимагаю від них дисципліни, 
зосередженості, акуратності, пунктуальності. В принципі, ці елементи 
поведінки можуть допомогти уникнути агресії на полі».

Андрій Шевченко
головний тренер національної збірної України з футболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Віталій МОХНАЧ

 Нинішній стан речей в ук-
раїнському жіночому ганд-
болі змушує команду-володар-
ку чемпіонського титулу біль-
ше розмірковувати не над тим, 
як захистити чільну позицію 
в національному чемпіонаті, а 
де взяти конкурентів для свого 
подальшого ігрового прогресу.
 Пригадується, як, привівши 
кілька років тому ужгородські 
«Карпати» до виграшу золотих 
нагород, головний тренер за-
карпатських гандболісток Бо-
рис Петровський будував пла-
ни щодо участі своєї команди в 
чемпіонаті Словаччини. Утім 
реалізувати в 2013 році амбіт-
ні плани керівництву «Карпат» 
не вдалося. До сусідньої країни 
поїхав лише Петровський. А 
ужгородки втратили фінансо-
ву опору й попрощалися з чем-
піонством. «Золоту естафету» 
«Карпати» передали львівсь-
кій «Галичанці», котра в ми-
нулому сезоні вдруге поспіль 
ви грала національний чемпіо-
нат.
 Як і команда-попередниця 
з Ужгорода, котра впродовж 
трьох років поспіль перебувала 
на вершині українського жіно-
чого гандболу, «Галичанка» зі-
штовхнулася з проблемою від-
сутності реальної конкуренції 
в чемпіонаті. Суперліга — го-
ловний клубний турнір краї-
ни — має лише гучну назву, не 
зміст. Приміром, екс-настав-
ник вітчизняної жіночої збір-
ної Леонід Євтушенко кілька 
років тому сказав, що елітна 
жіноча першість поступово пе-
ретворюється на «студентські 
змагання», адже в ній грають 

зовсім юні недосвідчені ганд-
болістки. 
 З огляду на те, що в новому 
сезоні чинний чемпіон країни 
заявився до Балтійської ліги, 
де змагаються білоруські та 
литовські клуби, конкуренто-

здатним наш внутрішній тур-
нір не став. Можна сказа-
ти, що ЧУ нині — це турнір 
двох колективів. Утiм реш-
та ж команд — «Університет-
Дніпрянка», «Реал», «Спар-
так», «Універ-Економ» — 

конкурувати з чинним та ко-
лишнім чемпіоном узагалі не 
можуть.
 Щоправда, й істинної чем-
піонської боротьби в суперлізі 
в минулі роки також не було. 
«У команди є потенціал, по-

трібно додавати, зокрема й за 
рахунок організації. Ми має-
мо проблеми з технікою та ре-
алізацією моментів. Іще дуже 
багато роботи, а на це потрібен 
ще час. Нашу реальну готов-
ність покаже матч із «Галичан-
кою». Вони грають єврокубки, 
Балтійську лігу, це команда, у 
якої є 20 осіб на лаві запасних 
— тренеру є з кого обирати», 
— наставник «Карпат» Борис 
Петровський об’єктивно оці-
нює внутрішні реалії й, схоже, 
з певним побоюванням очікує 
побачення з лідером українсь-
кого гандболу. На старті ж су-
перліги «Карпати» упевне-
но вдома розібралися з мико-
лаївським «Реалом» (37:20, 
30:15) та в гостях не залишили 
шансів тернопільському «Еко-
ном-Універу» (19:43, 15:30).
 А «Галичанка» черговий 
захист чемпіонського титулу 
розпочала з легкої прогулянки 
«містом корабелів», де двічі пе-
ремогла місцевих «реалісток» 
— 39:19, 33:25.
 Після цього підопічні Тетя-
ни Штефан та Анжели Савчен-
ко отримали негативний до-
свід у кваліфікації Кубка ЄГФ, 
програвши за сумою двох мат-
чів польській «Погоні», й ви-
рушили до білоруського Грод-
но на дебют у Балтійській лізі. 
У першому з’їзному турі ново-
го для себе турніру львів’янки 
отримали 100% результат. Уп-
родовж минулого тижня чем-
піонки країни по черзі здола-
ли три білоруські команди — 
«БНТУ-Бєлаз» (20:18), «Го-
мель» (17:14), «Городнічанку» 
(26:14) та два литовські клуби 
— «Жальгіріс» (25:20) та «Гар-
ляву» (24:18). ■

ГАНДБОЛ

Нажити конкурентів
Найсильніша жіноча гандбольна команда України переможно 
стартувала в Балтійській лізі

■

Свої виступи в новому міжнародному сезоні «Галичанка» розпочала з невдачі в кваліфікації Кубка ЄГФ.
Фото УНІАН.

❙
❙

Теніс
 Українська тенісистка Марина 
Заневська вирішила змінити гро-
мадянство. Провівши не один нав-
чальний рік у Бельгії в тенісній ака-
демії екс-першої ракетки планети 
Жюстін Енен, наша співвітчизни-
ця — наразі 151-ша ракетка світу 
— прийняла рішення міцніше пус-
тити корені в цій країні. «Я назавж-
ди залишуся українською бельгій-
кою», — заявила Заневська.

* * *
 Турнір WTA «Прем’єр» у 
Китаї (призовий фонд — 2,6 
млн. доларів). Друге коло. Кві-
това (Чехія) — Світоліна (Україна) 
— 6:3, 6:1. Перше коло. Світолі-
на — Маттек-Сендс (США) — 4:6, 
6:3, 6:4. ■

Григорій ХАТА

 У роздумах над причинами непереконли-
вих результатів української національної збір-
ної в поєдинках проти рейтингових команд Ста-
рого світу вітчизняні експерти провели не один 
вечір. Шукаючи корінь цієї проблеми, найчасті-
шим її джерелом знавці футбольної справи на-
зивали малий відсоток «легіонерів» у складі 
«синьо-жовтих». В останні роки кількість 
представників іноземних чемпіонатів, які одя-
гали форму нашої національної команди, вза-
галі була мізерною. Довгий час тим єдиним ук-
раїнським збірником, якому вдалося близько 
познайомитися з європейською футбольною 
ідеологією, був Анатолій Тимощук. Він, на-
гадаємо, разом iз мюнхенською «Баварією» у 
сезоні 2012/2013 виграв Лігу чемпіонів. А на 
провальному для «синьо-жовтих» Євро-2016 
статус «легіонера» з «топового» чемпіонату 
мав лише Євген Коноплянка. 
 У своєму першому офіційному поєдинку на 
посту керманича збірної України Андрій Шев-
ченко теж був змушений зробити ставку на 
«місцевих» виконавців. Ядро української збір-
ної в поєдинку проти Ісландії у відборі на ЧС-
2018 складали семеро представників «Шахта-
ря». Були, щоправда, й «легіонери», утім і Єв-
ген Коноплянка, і Олександр Зінченко грали за 
«синьо-жовтих», не маючи на той момент абсо-
лютно ніякої ігрової практики.

 Водночас у наступних двох поєдинках від-
бору ЧС-2018 — проти Туреччини (6 жовтня) 
та Косова (9 жовтня) — не виключено, Андрій 
Шевченко переорієнтується на «іноземний ле-
гіон». Відколи в Європі розпочався новий сезон, 
у полі зору помічників Шевченка постійно пере-
бувала ціла низка українських футболістів. Іще 
не так давно переважна більшість наших ново-
спечених «легіонерів» грала за «Дніпро», проте 
після його «оптимізації» всі ключові виконавці 
дніпровського клубу опинилася за кордоном.
 Попри те, що остаточної заявки на матчі 
проти турків та косоварів Андрій Шевченко 
ще не оголосив, прізвища «легіонерів» уже 
стали надбанням футбольної громади Украї-
ни. Вочевидь поява окремого листа викли-
ку для «іноземців» була обумовлена складнi-
шою процедурою виклику футболістів на мат-
чі своєї національної збірної. 
 Хай там як, а вже найближчим часом до Кози-
на прибудуть Денис Бойко («Малага», Іспанія), 
Артем Федецький («Дармштадт», Німеччина), 
Євген Шахов (ПАОК, Греція), Євген Коноплян-
ка («Шальке», Німеччина), Олександр Зінчен-
ко (ПСВ, Голландія), Роман Зозуля («Бетіс», Іс-
панія), Артем Кравець («Гранада», Іспанія). До 
слова, в понеділок Кравець забив за свій новий 
клуб уже другий м’яч, щоправда, влучний удар 
українського форварда знову не допоміг «Гра-
наді» здобути залікові очки в прімері. 
 Варто зауважити, що більшість представ-

ників цього легіонерського десанту наразі про-
водить зовсім мало часу на футбольному полі. 
Утім, з огляду на те, що в п’яти останніх офіцій-
них поєдинках збірна України не здобула жод-
ної перемоги, в найближчих поєдинках тре-
нерський штаб «синьо-жовтих» буде змушений 
грати на результат. У «топових» чемпіонатах Єв-
ропи альтернативи такій філософії взагалі не іс-
нує, тож не виключено, що в матчах проти Туреч-
чини та Косова Шевченко зробить ставку саме 
на «легіонерів». «Попереду дуже важливі поє-
динки, в яких гравцям знадобляться оптималь-
ні кондиції. Ротації в складі збірної не уникну-
ти, тому ми дуже відповідально підійшли до ви-
бору гравців на майбутній збір», — заявив голо-
вний тренер української збірної.
 До речі, «домашній» поєдинок проти ко-
манди Косова «синьо-жовті» зіграють у Кра-
кові на стадіоні «Краковія». ■

ФУТБОЛ

Відповідальна 
ротація
У наступних поєдинках відбору ЧС-2018 Андрій Шевченко 
розраховує на «легіонерів»

■

Перед приїздом до національної збірної Артем 
Кравець забив свій другий гол в іспанській 
прімері.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙
❙ ХРОНІКА■
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Футбол, баскетбол і 
фехтування
 ■ Андрію, до фехтуван-
ня ви займалися футболом. 
Це було професійно?
 — Професійно мені не 
вдалося займатися. Хоча я 
дуже мріяв про це. У мене 
проблема, мені не ампуту-
вали ногу просто так. Була 
хвороба з народження. Тоб-
то я ніколи не був здоро-
вим. Одна стопа була біль-
ша за іншу, візуальна різ-
ниця була суттєвою. Я міг 
ходити лише у взутті, яке 
мені шили на протезному 
заводі: влітку це сандалі, 
взимку — якісь череви-
ки. На праву ногу потріб-
но було мінімум на два роз-
міри більше взуття, плюс 
вона була ширша. 
 Я рік відвідував фут-
больну секцію. Найбільша 
проблема була в тому, що 
без бутсів грати у футбол 
нереально. Спочатку мене 
ставили на ворота, а потім 
я зрозумів, що, в принципі, 
діла не буде. Потім я запи-
сався у школу з баскетболу. 
Тому що, «а може, в баскет-
болі вдасться, у баскетболі 
достатньо кросівок». 
 Якщо чесно, то я до 
14 років не знав, що я ін-
валід. Тобто знали, що є 
якась проблема, але ніхто 
не думав ніколи, що роби-
ти. Жив, лікарі перевіряли 
мій стан, хоча ще в дитинс-
тві мамі сказали, що рано 
чи пізно ви ампутуєте ногу, 
бо «він росте, вона росте, і 
тиск на серце також, і на-
вантаження нерівномір-
не». Але до 14 років я собі 
жив — не тужив. 
 ■ Коли вирішили, що 
фехтування — це ваш вид 
спорту?
 — Та вибору не було. 
Прийшов я у спортклуб і 
кажу: «Слухайте, я зай-
мався баскетболом, я та-
кий класний чувак, я чув, 
що є баскетбол на візках». 
Вони подивилися, послуха-
ли і кажуть: «Ти молодець, 
що хочеш. Ну і «хоти» собі 
далi. Баскетболу нема, тому 
що немає команди. Можемо 
запропонувати тобі з твоїм 
рівнем травми стрільбу з 
лука, теніс настільний або 
фехтування».
 Я подумав: яка стрільба 
з лука? Це треба мати нерви 
спокійні, а я, знаєте, такий 
експресивний, вибуховий. 

Настільний теніс — ну, 
можливо. Хай буде настіль-
ний теніс. Мені кажуть: «Із 
вересня приходь». А я при-
йшов десь третього червня. 
Чому пам’ятаю? Тому що з 
наступного дня пішов уже 
на фехтування.
 Уявляв собі: люди в бі-
лому одязі бігають чогось 
там один навпроти одного 
і колють одне одного. Ну 
все. А я прийшов, дивлю-
ся: хлопці, дівчина ще тоді 
була одна, фехтують, ще й 
на візках. Думаю, чого на 
візках, якщо я ходжу. А 
потім я зрозумів, що на віз-
ках для того, щоб не було 
цієї різниці в травмах. Тоб-
то є люди з ампутаціями 
двох ніг, і в нас один із та-
ких найсправедливіших па-
ралімпійських видів спор-
ту, тому що в нас лише два 
класи спортсменів: А-клас 
— це такі, як і я, це ампута-
ція нижніх кінцівок і лег-
ка форма ДЦП, а В-клас — 
це ті, в кого зламана спина, 
оці, що на візках пересува-
ються. 
 ■ Якими були перші ус-
піхи?
 — Мені подобається мій 
вид спорту, тому що в нас я 
не знаю, щоб були такі якісь 
несправедливості. Для мене 
це приємно. Я спробував 
фехтування, мені дуже спо-
добалося, потім пішли пер-
ші успіхи: я одразу на чем-
піонаті через чотири міся-
ці взяв «бронзу» на шпазі. 
Це був дуже вагомий успіх, 
інші побачили, що я досить 
високий і спортивний. Мені 
тоді було 19 років. 
 Мене вiдразу почали на 
збори збірної кликати, тому 
що я був перспективний. 
У 2009 році мене вже взя-
ли в збірну, і там я відразу 
на других змаганнях став 
чемпіоном Європи в особис-
тих змаганнях, що було шо-
ком для всіх. А на наступ-
них змаганнях уже відразу 
я виграв чемпіонат Європи, 
а через день повинні були 
бути змагання в команді на 
шпазі. Нас їхало четверо, і 
вже була визначена коман-
да тренером, і я їхав як но-
вачок, спробувати. Я виграв 
чемпіонат Європи і всіх своїх 
обіграв. Тоді це було част-
ково везіння, але все одно, 
просто так не виграєш. Я 
просто був четвертим, навіть 
не запасним. 

 Це було так кумедно, бо 
виступає команда Украї-
ни, а я просто сиджу в залі 
як уболівальник. Так ста-
лося: ніхто не вірив у мене. 
І я тепер дуже тішуся, що 
не було в мене там зіркової 
хвороби. Тому що воно мог-
ло б сильно «кинути». Сла-
ва Богу, що такого не стало-
ся. Як вискочиш швидко, 
так можна швидко і заско-
чити, в колектор кудись. 

Атмосфера Ріо
 ■ Як відчували підтрим-
ку в Ріо? Усе ж таки океан і 
великі відстані розділяли.
 — Якщо чесно, дуже від-
чувається, особливо тепер, 
коли соціальні мережі та iн-
тернет. Звичайно, відчу-
вається, що всі поруч, усі тобі 
бажають успіху, після вда-
лих виступів вітають, якщо 
невдалий — заспокоюють, 
підтримують. Навіть там. 
 Сушкевич — це наш 
президент Паралімпійсь-
кого комітету, — як у нас 
були проводи в Києві, на-
голошував на тому, що він 
дуже хоче, щоб про нас го-
ворили. І дійсно, люди ма-
сово спостерігали за Па-
ралімпіадою. І в нас 117 
медалей! Це дуже круто! 
Ми третє місце зайняли у 
світі. 
 Усі бразильці були в 
шоці. Звідки? Як? Чому? 
Тих чуваків удома рве вій-
на, купа проблем, грошей 
немає, МВФ там капає їм 
якісь допомоги, а тут та-
кий результат. Плюс, дій-
сно, багато спортсменів-
паралімпійців розуміють, 
що зараз відбувається в 
країні. 
 ■ Чи відчували конку-
ренцію, заздрість?
 — Знаєте, ніхто, зви-
чайно, не зiзнається. Я 
можу по собі сказати, 
коли був у Лондоні. Зви-
чайно, що, дивлячись на 
свого друга, який заробив 
тоді «срібло», я теж хотів. 
Не можна сказати, що я 
йому заздрив, я йому по-
доброму заздрив, бо я теж 
хотів здобути медаль, не 
вдалось. Але в нас є така 
львівська традиція, яку 
ми самі собі придумали, 
що людина, яка зі Львова 

їде на Паралімпіаду, вона 
не бере на перших змаган-
нях зразу медаль. Вона му-
сить на першу поїхати, а на 
другій брати медаль. Нас 
цього разу їхало троє: Ан-
тон, я і Наталя. Антон Дац-
ко їхав на третю Паралім-
піаду, він уже мав медаль 
iз Лондона, я їхав на дру-
гу, а Наталя Морквич їха-
ла на першу. То Наталя не 
взяла, на жаль, медаль. 
Хоча вона була в топ-ліде-
рах і була фаворитом. Але 
ми віримо, що ще чотири 
роки ми будемо готувати-
ся, щоб наш оцей львівсь-
кий потрійний кулак — 
ми спробуємо в Токіо по-
казати ще кращий резуль-
тат, хоча це вже буде дуже 
важко, тому що відстоюва-
ти чемпіонство завжди ва-
жче. Але ми будемо боро-
тися. Це стимул. 

Львівська Політехніка
 ■ Хотілося б трішки 
розпитати про вашу робо-
ту викладача. Кожна робо-
та має свої плюси і мінуси. 
Можете їх перелічити? 
 — Звичайно, що в Полі-
техніці є мінуси. Ну, папе-
рова звітність — це, напев-
не, найбільше, що дратує. 
Тому що ти за все повинен 
звітувати. Ти маєш викла-
дати, готуватися до пар. А 
коли ти починаєш займа-
тися якоюсь такою робо-
тою… Звичайно, що це мі-
нус. 
 Але є величезні плюси, 
які це перекривають: це ко-
лектив викладачів, це ко-
лектив студентів, з якими 
приємно. Я дуже кайфую 
від того, коли я викладаю 
на парах. І тому я задово-
лений. Коли я можу хоча б 
трішки якоїсь інформації 
донести до студентів і коли 
ці студенти ще потім при-
ходять на наступні пари, 
— це вже показник доб-
рий. Я дійсно отримую за-
доволення від цього, якби  
я його не отримував — я б 
кинув. В мене якось так 
по життю, якщо мені не 
подобається — я  змінюю 
вид діяльності. Через те я 
і люблю фехтування. Воно 
мені приносить дійсно за-
доволення.  ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Андрій Демчук:  Тішуся, що не було 
зіркової хвороби

■ ЖИТТЄВІ ПРИНЦИПИ

 ■ А у вас багато друзів? Широке коло? Чи ви в 
своє близьке оточення не допускаєте багатьох лю-
дей? Що вас поєднує з друзями: близькість інтересів, 
спільне хобі чи з кожним по-різному?
 — Друзів я не вважаю, що може бути багато. Друзі — 
це ті, кого я відчуваю душею і хто відчуває душею мене. 
Тобто мені має бути і їм має бути комфортно, нам повинно 
бути комфортно спілкуватися між собою, сім’ями відвідува-
ти одне одного, відвідувати, коли все погано, коли все доб-
ре теж. В мене їх, можливо, декілька. Це дійсно такі друзі, з 
якими я нерозлийвода. Це найближчі люди. Змінюється си-
туація: школа переходить в універ, універ переходить у піс-
ляуніверний період, ти одружився — додались друзі дружи-
ни. Це все змінює твій певний погляд на життя. 
 Я постійно у від’їздах, тому не пам’ятаю, коли остан-
ній раз зі своїми друзями зустрічався. Маю багато друзів по 
якихось напрямах: я дуже люблю футбол, тому я ходжу зі 
своїми друзями переглядати футбол, але я наймолодший iз 
них. Мені з ними комфортно на футболі. 
 ■ Про що ви взагалі мрієте? Вже є такий значний 
здобуток, але можна сказати, що він уже позаду і те-
пер — майбутнє. 
 — 12 вересня я виступав, а 13-го зранку я прокинувся і 
спав десь лише півтори години. Зранку я вже побіг зі свої-
ми колегами, які мали фехтувати в той день на іншому виді 
зброї. Я пішов iз ними розминатись. Тому що я такий, грубо 
кажучи, найсильніший iз тих, хто був на Паралімпіаді від ук-
раїнської команди. Я допомагав їм. І мене питають: «Що ти, 
дурний? Чого ти не спиш? Чого ти йдеш?». Та все, я вчора 
виграв, а сьогодні я вже ніхто. Я вважаю, що це правильно. 
Ти переміг — ти сьогодні герой і чемпіон. Але завтра ти по-
винен знову це доводити.
 Кожен день ми працюємо на результат. Я хочу залікувати 
руки і вже починати готуватися до Токіо, тому що в 2020 році 
треба відстоювати свій титул, треба туди відібратися. Це буде 
вже важко, тому що я старію, навантаження не хочу зменшу-
вати, треба себе тримати теж у формі. 
 Ще місяць тому в мене мрія перша, вона є і буде, і була, 
— вона така розтягнута в часі на років сто з чимось як міні-
мум. Мої бабусі, дідусі, батьки завжди були задоволені. Я би 
хотів, щоб це життя було таке щасливе, поменше тривог. В 
мене, до речі, є дуже зараз така секретна мрія — своїх бать-
ків кудись відправити. В мене мама, наприклад, у житті ще 
не літала. Я не знаю, чи вона погодиться.  Я просто хочу їх 
відправити кудись. Я їм куплю тур, і хай далі розбираються. 
Це моя дитяча мрія. І вона продовжується автоматично і на 
моїх бажаних дітей. 
 Ми з дружиною хотіли б народити діток, я хочу багато ді-
тей, хочу дівчаток. Імена знаю і на хлопців, і на дівчат на всяк 
випадок. Це мрія теж, щоб ті діти жили здорові, народилися 
здорові, щоб у них не було таких дитячих проблем, як у мене. 
Щоб довго і щасливо ми жили, чогось досягли і в кар’єрному 
зростанні. І були такі мрії, пов’язані зі спортом, iз роботою, 
це заробляти принаймні стільки, скільки необхідно. В кож-
ного свій достаток. Ти маєш тисячу гривень на місяць, ти ви-
живаєш на них, але ти живеш. Коли ти маєш дві тисячі — ти 
вважаєш, що ти вже «супергуляєш». Коли ти стабільно по 
тисячі на місяць тратиш, а потім у тебе дві, то ти губишся, не 
знаєш, що зробити. Коли ти живеш на сто тисяч на місяць, на 
мільйон, то коли зменшити, хоча б на половину — людина в 
шоці. 
 Я не звик до багатого життя. Живемо, як проста львівсь-
ка сім’я. Думаєм, що купити, там дешевше, в іншому супер-
маркеті дорожче. Мрія моя — щоб було все добре вдома. 
Це основне і це дає крутий вплив на спортивне життя, тому 
що коли все добре вдома — все добре й у спорті. І була мрія 
маленька — виграти Паралімпійські ігри.
 Звичайно, мати своє житло — це теж мрія. Бути тріш-
ки незалежним у тому напрямку. Банальні мрії. Банальні, але 
вони цілком природні. Я не хочу мріяти про те, що я матиму 
заміський будинок iз басейном. Я вважаю, що достатньо того 
місця, скільки тобі потрібно. 
 ■ Ви освічена людина, маєте дві вищі освіти, люби-
те читати. Яка книга надихає, може, їх кілька?
 — Напевно, таких книг багато, але те, що мене надихає, 
просто читаю історії українців TheUkrainians. Це дійсно книж-
ка, в якій кожна історія мотивує просто шалено. Різні галузі, 
різні види діяльності, кожна людина, одна займається фех-
туванням, друга програмуванням, третя — волонтерською 
роботою, але там такі історії, які показують, що в будь-якій 
діяльності, якщо ти робиш, то буде результат. Книги, швид-
ше за все, мотивуючі, вони не дають рецепта, як це зробити. 
Вони дають поштовх щось робити, а життя і Бог тобі підка-
жуть, як це зробити, в якому напрямку йти.
 ■ Яке ваше кредо?
 — Кредо — то важко сказати. Напевне, більше схиляюся 
до того, що «під лежачий камінь вода не тече». Вірю і бачу 
по інших людях, що ті, хто рухається, вони можуть десь про-
грати, а десь виграти. Десь поставити все і все програти, але 
вони принаймні спробували. Я вважаю, що якщо ти живеш за 
Божими законами, то все буде добре. Нікуди від тебе не ді-
неться твій життєвий шлях, а де ти повинен працювати, жити 
— воно теж нікуди не дінеться. Ти автоматично заслуговуєш 
на те, що досягнув своєю працею.
  Не вірю, що людина живе, і все відбувається якось. Я 
вірю, що є в людини написана історія. Вона або її підтвер-
джує, або вона все псує. Я впевнений, що історія в кожної 
людини вже є, але я і вірю, що людина, роблячи щось добре, 
робить добру історію. Я вірю, що в мене добра історія напи-
сана, і я стараюсь робити добрі справи.

■

Андрій Демчук. 
Фото з власного архіву.

❙
❙

Паралімпієць, що отримав «золото» 
з фехтування у Ріо, готується 
до змагань у Токіо
Вероніка КУРИЛО

Літні Паралімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро запам’ятаються 
українцям і цілому світові. Наші спортсмени показали чу-
дові результати, виборовши аж 117 медалей. Україна в за-
гальному рейтингу посіла третє місце. 
Фехтувальник зі Львова Андрій Демчук став одним із тих 
чемпіонів, хто здобув «золото». В обраний спорт він при-
йшов у 19 років після ампутації однієї кінцівки і за 9 років 
досягнув значних результатів. Серед іншого: в 2009 році 
він потрапив у збірну України і вже на других змаганнях 
став чемпіоном Європи в особистих змаганнях, чим шо-
кував усіх. 
Поспілкувавшись із чемпіоном, вдалось детальніше з’ясу-
ва ти про його спорт та багато іншого.
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 — Дав оголошення «Шукаю 
подругу життя», відгукнулися чо-
ловікiв двадцять.
 — Що пишуть?
 — Усi як один написали: «Візь-
ми мою».

* * *
 Умова завдання:
 — У басейн затікає 500 літрів 
води, а витікає 505.
 Питання:
 — Чи є совість у тих, хто купають-
ся?

* * *
 — Сходив в аптеку, подивився на 
ціни і вирішив, що дешевше померти.
 — Ти ще не бачив ціни на риту-

альні послуги.

* * *
 Чоловік сидить за комп’ютером, 
працює. Дружина миє вікно.
 Чоловік:
 — Дивись, не випади. Але якщо 
падатимеш, кричи голосніше, щоб усі 
баби знали, що я тепер вільний.

* * *
 Дві молоді жінки розмовляють 
про своїх дітей.
 — Як тільки мій син починає пла-
кати, я йому відразу співаю колиско-
ву.
 — Я раніше теж так робила, — 
зітхає інша. — Але сусіди сказали: 
«Нехай краще він кричить»

По горизонталі:
 1. Місто на Львівщині. 4. Відо-
мий оперний співак, частину архіву 
якого знайшли на смітнику. 9. При-
родний цукор, що міститься молоці. 
10. Почесне звання, що передаєть-
ся у спадок. 11. Районний центр на 
Чернігівщині. 12. Великий залізнич-
ний вузол на Вінниччині. 14. Міфіч-
на річка мертвих у давніх греків.  
15. Гуртожиток для бідних студен-
тів при середньовічних університе-
тах. 20. Порода службових собак. 
22. Узбецька національна страва. 
24. «Скрипка грає, ... крає, наше літо 
догорає» (пісня). 25. Ім’я українсь-
кого композитора, автора духовних 
гімнів Веделя. 26. Давня назва міс-
та Бендери. 27. Бідна людина, гос-
подар без майна. 
По вертикалі:
 1. Гетьман нереєстрових за-
порізьких козаків. А також — Пе-
реяславський полковник. 2. Елек-
троізоляційний матеріал зі слюди 
для виробництва електронагріваль-
них приладів. 3. Невелике місто у 
графстві Беркшир, на північний за-
хід від Лондона, відоме своїм при-
ватним коледжем для хлопчиків. 5. 
Особа, яка від імені держави посвід-
чує документи. 6. «А позаду Сагай-
дачний, що проміняв жінку на ... та 
люльку, необачний» (народна піс-
ня). 7. Трав’яниста рослина, корінь 
якої використовують для лікуван-

ня шлункових хвороб або кладуть у 
горілку, щоб зробити її запашною. 8. 
Латвійська співачка, що тісно спів-
працювала з Раймондом Паулсом. 
13. Музичний інструмент, на яко-
му грає Ян Табачник. 16. Ім’я видат-
ної української оперної співачки, яка 
«врятувала» оперу «Чіо-Чіо-Сан». 
17. Леонід Утьосов, Михайло Жва-
нецький, Ісаак Бабель. 18. Українсь-
кий письменник, автор роману «Во-
рошиловград». 19. Відомий архео-
лог, першовідкривач Трипільської 
культури. 21. «... любові в далекім 
тумані. А допливеш, коли тільки уд-
вох» (пісня). 23. «Рідні діти, діти не 
чужі. ... наш, почуй їх щирий глас. 
Боже, Україну збережи! Господи, 
помилуй  нас» (Тарас Петриненко). 

Кросворд №115
від 27 вересня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +7…+12

 +17…+22

Північ +7…+12

 +12…+17

Центр +7…+12

 +12…+17

Схід +2…+7

 +10…+15

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +7…+12

 +17…+22

28 вересня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ, мiсцями гроза. 
Вiтер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +9...+11; 
удень  +15...+17.

Миргород: невеликий дощ. Уночi +7...+9; удень  
+12...+14.
Вiнниця: невеликий дощ. Уночi +9...+11; удень  
+18...+20.
Одеса: без опадiв. Уночi +9...+11; удень +20...+22.
Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. 
Трускавець: уночi +9...+11; удень  +19...+21. Моршин: 
уночi +9...+11; удень +18...+20.
27 вересня температура води в Чорному та Азовському 
морях бiля берегiв України становила 15-19 градусiв, у 
Днiпрi бiля Києва — 15.

Ната НЕТУДИХАТА

 Добре відомо, що всі вчені — трішечки 
диваки. Утім деякі у своїх дивацтвах, які вва-
жають геніальними винаходами, перевершу-
ють самі себе. Що вкотре підтвердила 26-та 
церемонія вручення у Гарварді нагород «За 
сумнівні досягнення в науці», що є пародією 
на знамениту Нобелівську премію.

 

Для того, щоб отримати таку премію, теж вар-
то постаратися. Наприклад цьогорічні лауреа-
ти «Шнобеля» в галузі біології Том Твейтс та 
Чарльз Фостер спробували розібратися, що 
відчувають тварини. Так, Твейтс три дні про-
жив із козлами на пасовиську, припасував-
ши собі козлячі ноги, які замовив у експерта 
з протезування Салфордського університету 
Глена Гіта. А Чарльз Фостер лазив по сміт-

никах, наслідуючи поведінку лисиці, жив, як 
видра, борсук, олень.
 Премію з літератури здобув шведський 
ентомолог Фредрік Шеберг, який у трьох то-
мах детально описав способи, як зловити муху. 
Психологи Евелін Дебей і колеги спілкувалися 
з брехунами і намагалися з’ясувати, як часто 
ті брешуть і чи варто вірити результатам таких 
своїх досліджень. Японці Ацукі Хігашіяма і Ко-
хеі Адачі довели, що, коли дивитися на пред-
мети не прямо, а нахилившись, між ніг, то вони 
сприйматимуться по-іншому.
 Але найбільше оплесків зібрала Шно-
белівська премія Миру. Її присудили групі 
фахівців зi США та Канади, які написали фун-
даментальну працю «Про сприйняття і вияв-
лення псевдофундаментальної ахінеї». Цю 
роботу було визнано ахінеєю фундаменталь-
ною. ■

БУВАЄ

Справжній Шнобель!
У Гарварді вручили премії за найбезглуздіші 
досягнення в галузі науки

■

Аліса КВАЧ

 Українська вишиванка все 
більше припадає до смаку гол-
лівудським зіркам. І не лише 
на модних показах, а й у пов-
сякденному житті. Днями па-
параці підловили Мілу Куніс 
на прогулянці з дочкою — ак-
триса була вдягнена у стильну 
білу вишиванку з блакитним 
орнаментом. Як відомо, Куніс 
зараз нечасто з’являється на 
публіці, оскільки зі своїм чо-
ловіком Ештоном Катчером 
очікує на другу дитину. Живіт 
у неї видається чималеньким, 
тож дехто запідозрив, чи не ви-
ношує актриса двійню. Виши-
ванка у цьому випадку — іде-
альний варіант: і гарно, і стиль-
но, і практично.
 До речі, це не єдина ви-
шиванка в гардеробі Міли 
Куніс. Влітку вона побувала на 
прем’єрі фільму «Дуже погані 
мами», де зіграла одну з мам, 
які втомилися бути прекрасни-
ми дружинами, ідеальними ма-
мами і гарними господарками з 

успішними кар’єрами і 
вирішили побути сами-
ми собою. На прем’єру 
вона вдягла чорний 
комбінезон-виши-
ванку та класичні 
рожеві туфлі.
 Утiм така при-
страсть Міли 
Куніс до ук-
р а ї н с ь к о г о 
вбрання — не 
дивина, адже 
народилася актри-
са у Чернівцях і до вось-
ми років жила там. А 
пізніше разом з батька-
ми переїхала до Лос-Ан-
джелеса, де і розпоча-
ла кар’єру актриси. Ук-
раїнське коріння мають і 
Міла Йовович, Девід Ду-
ховни, Вайнона Райдер, 
Наталі Вуд, Дастін Хоф-
фман, Стівен Спілберг і 
навіть Сильвестр Стало-
не, Леонардо Ді Капріо та 
Джонні Депп. Як-то ка-
жуть: нашого цвіту по всьо-
му світу! ■

СТИЛЬ

Мила україночка Міла
Голлівудська зірка Міла Куніс 
полюбляє вишиванки

■

Міла 
Куніс.

❙
❙
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