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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,58 грн 

1 € = 28,37 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Передплатіть «Україну молоду» на 2017 рік »СТОР. 15

Не хотілося жити 
в приниженні

З нагоди 40-ї річниці створення 

Української гельсінської групи 

«УМ» зустрілася з її учасником 

й істориком Василем Овсієнком
cтор. 6—7 »

Одеська 
сМІХОтерапія 
Саакашвілі пішов у відставку, 
бо «реформи згортають»

стор. 2 »

За чий рахунок 
банкет?

«Підвищення» мінімальної 

зарплати до 3200 гривень 

насправді зменшить 

доходи багатьох українців 
стор. 8 »

Шукати «Коли 
цвіте папороть»

Композитор Євген 

Станкович закликає 

депутатів прийняти закон 

про меценатство
стор.12 »

Саакашвiлi готовий далi вести боротьбу — тепер уже полiтичну — за реальнi реформи в Українi. ❙
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«Одеську область здають не лише корупціонерам — здають ворогам 
України. Я не збираюся про це мовчати».

Мiхеїл Саакашвілі
голова Одеської обласної державної адміністрації

УКРАЇНА МОЛОДА

ОФІЦІЙНО

Купіть 
документ 
Кабмін установив вартість 
оформлення та обміну 
паспортів
Наталя ТУРАК

 Кабінет Міністрів України ухвалив 
постанову про вартість оформлення за-
кордонного паспорта у встановлений 
термін: за 20 робочих днів — 253 грив-
ні, за три робочих дні — 506 грн. Поста-
новою уряду №770 від 2 листопада було 
визначено й вартість адміністративних 
послуг на обмін втраченого паспорта 
громадянина України та на отримання 
ID-картки.
 Згідно з постановою, оформлення та 
обмін паспорта громадянина України (у 
формі картки) з дня оформлення заяви-
анкети через 20 робочих днів коштує 87 
грн., не пізніше ніж через десять робо-
чих днів — 174 грн. Оформлення та об-
мін проїзного документа біженця в тер-
мін упродовж 15 робочих днів із дня 
звернення заявника для отримання до-
кумента коштує 156,46 грн., посвідчен-
ня особи без громадянства для виїзду за 
кордон у термін упродовж 15 робочих 
днів — також 156,46 грн. Оформлення 
та обмін посвідчення біженця, окрім 
оформлення вперше, в термін упродовж 
15 робочих днів — 116,34 грн. Також 
оформлення та обмін посвідки на про-
живання в строк упродовж 15 робочих 
днів iз дня прийняття документів, пере-
дбачених законодавством, — 253 грн., 
посвідки на тимчасове проживання — 
156,46 грн. Оформлення та обмін карт-
ки мігранта терміном упродовж десяти 
робочих днів — 137,8 грн., посвідчен-
ня особи, яка потребує додаткового за-
хисту, окрім оформлення вперше, в тер-
мін протягом 15 робочих днів — 116,34 
грн., проїзного документа особи, якій 
надано додатковий захист, у строк уп-
родовж 15 робочих днів — 156,46 грн. 
 Постанова вже викликала ажіотаж 
серед населення. «Ходила сьогодні в 
паспортний стіл. Мені давно потрібно 
поміняти паспорт. Подати документи 
сьогодні я не змогла, бо обміну паспор-
ти більше не підлягають», — розповідає 
«УМ» киянка Марина Присяжнюк. Для 
того, щоб отримати ID, потрібно зайня-
ти електронну чергу. Зробити це мож-
на через сайт або через спеціальний ав-
томат просто в паспортному столі. Щоб 
отримати квиток в автоматі, треба пос-
тояти в живій черзі. 
 «У чергу на подачу мене запропону-
вали поставити на 29 листопада або на 
наступний день, але знову ж у порядку 
живої черги, тобто приходити й чекати, 
як ми звикли. Квиток у завтрашню чер-
гу отримати сьогодні теж не можна. Пот-
рібно приїхати завтра, знову постояти в 
черзі до автомата і взяти квиток у живу 
чергу на подачу документів. До речі, 
щоб зробити пластикову карту, потріб-
но принести фото», — додає жінка. Тоб-
то замість звичних двох черг на подачу 
та отримання тепер доводиться стояти 
мінімум чотири. І це не беручи до уваги 
«любу та звичну купу довідок».
 Нагадаємо, що з 1 листопада 2016 
року всі українці можуть оформити пас-
порти громадянина України у вигляді 
ID-картки. При цьому прийом докумен-
тів для оформлення паспорта громадя-
нина України, який не містить безкон-
тактного електронного носія, з 1 листо-
пада припиняють. Водночас паспорт, 
який був оформлений до 1 листопада і 
не містить безконтактного електронно-
го носія, діє впродовж строку, на який 
він був виданий. ■

■

Наталія ЛЕБІДЬ

 На політичній сцені Ук-
раїни стає цікавіше: вчора 
стало відомо про відставку, 
наслідки якої ще треба буде 
осмислювати та аналізува-
ти. Заяву про звільнення на-
писав голова Одеської ОДА 
Міхеїл Саакашвілі, котрий, 
як ми знаємо, прибув до Ук-
раїни на особисте запрошен-
ня Президента Петра Поро-
шенка. Останньому добря-
че «дісталося на горіхи» від 
його грузинського протеже. 
«В Одеській області Прези-
дент особисто підтримує два 
клани — клан Труханова, 
бандитський, кримінальний, 
убивць з 1990-х, й ізмаїльсь-
кий корупційний клан Ур-
банського. І реально всю вла-
ду в області віддали цим двом 
і ще їхнім союзникам — сепа-
ратистам із «Нашого краю» 
Антона Кіссе», — повідав Са-
акашвілі. 
 Однак не повний пере-
лік претензій до голови де-
ржави. «Кілька днів тому 
закрився Центр обслугову-
вання громадян, який Поро-
шенко урочисто відкривав. 
Потім із подачі членів його ж 
фракції було ухвалено нор-
ми, які не дозволили цьому 
центру працювати. Я закли-
кав Президента не підписува-

ти цей закон, але він підпи-
сав — і центр закрився», — 
зазначив Саакашвілі. І до-
дав: «Якщо чесно, для мене 
останньою краплею стали 
електронні декларації. Коли 
я бачу ці знахабнілі пики — 
немає більше слова, — які й 
тут, і по всій Україні заявля-
ють нахабно, що в них є мі-
льярди лише в готівці, і ще 
вони отримують соціальну 
допомогу від держави, від 
тих пенсіонерів, які просто 
тремтячими руками остан-
ні копійки збирають, щоб не 
загинути з голоду». 

 

«І в цей час єдине, що я бачу, 
що жоден порядний чинов-
ник, який почав по-новому 
справді працювати, не отри-
мує не лише захисту — вони 
абсолютно беззахисні, бо вер-
ховна влада в Києві прямо 
напускає на них усяких там 
Пресманів, Гончаренків...», 
— сипав обвинуваченнями 
тепер уже колишній одесь-
кий «губернатор». Він під-
креслив: реформи в Україні 
згортають, а Президент здає 
область ворогам України. «Я 
не збираюся про це мовча-

ти. Мені це все справді наб-
ридло», — зазначив Саака-
швілі. 
 Звертаючись до одеситів, 
він сказав: «Я дуже закоха-
ний у цю область, ми багато 
речей iз вами почали. Мене 
досі підтримувала думка про 
те, що хоч скільки б я не їз-
див, я зустрічав дуже бага-
то простих людей — на вули-
цях, у селах, на полях, — які 
підходили й казали: «Тіль-
ки не йдіть, не залишай-
те нас на поталу цим усім 
стерв’ятникам» (...) «Я не 
хочу залишати одеситів на-
призволяще. Але я їм хочу 
сказати: ми обов’язково 
підіймемо й Одессу», — до-
дав Саакашвілі.
 Він не уточнив, як саме 
підійматиме Одесу, будучи 
поза владою. Лише зазна-
чив, що розпочинає «новий 
етап боротьби». «Я той сол-
дат, який іде стільки, скіль-
ки може, а потім стільки, 
скільки треба для повної пе-
ремоги — для того, щоб виз-
волити Україну від цієї мер-
зоти, від цього корупційного 
бруду, в якого єдина мотива-
ція — набивати собі кишені, 
посилювати свій клан і оста-
точно пограбувати Україну 
до нитки. Не дочекаєтеся», 
— пообіцяв наостанок Саа-
кашвілі. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Одеська сМІХОтерапія
Саакашвілі пішов у відставку, бо «реформи згортають»

■

«Солдат» пішов, але обіцяв повернутися.
 Для «нового етапу боротьби».

❙
❙

МІСЯЧНИК

Можна спати 
спокійно
Незаконнi мисливські 
та армійські рушниці 
вінничани здали до поліції
Катерина МАРТИЧ

 Упродовж місячника добровільної зда-
чі зброї у Вінницькій області до поліції 
принесли майже 200 одиниць зброї та по-
над 700 набоїв. Громадяни з власної волі 
віддавали незаконну зброю та боєприпа-
си, а за це отримали своєрідний бонус — їх 
звільнили від кримінальної відповідаль-
ності.
 «До територіальних відділів поліції 
принесли 116 одиниць гладкоствольної 
мисливської зброї, 15 одиниць вогнепаль-
ної зброї армійських зразків, 14 — газової 
зброї, 11 пристроїв для відстрілу гумових 
куль, 728 набоїв, 17 мін, дев’ять снарядів, 
дві гранати, два запали, вісім одиниць са-
моробної зброї, три одиниці — мисливської 
нарізної, одну — пневматичну та шість — 
інших зразків», — повідомила начальник 
відділу комунікації ГУНП у Вінницькій 
області Анна Олійник.
 Нагадаємо, носіння, зберігання, при-
дбання, передача чи збут вогнепальної 
зброї (крім гладкоствольної мисливської), 
бо йових припасів, вибухових речовин або 
вибухових пристроїв без передбаченого за-
коном дозволу вважається злочином, від-
повідно до ст. 263 КК України, та караєть-
ся позбавленням волі на строк від трьох 
до семи років. ■

■НА ФРОНТІ

Поки що без 
збройної місії 
Доки країни-члени ОБСЄ обговорюють майбутню 
збройну місію на Донбасі, окупанти 
не припиняють обстріли 

■

Іван БОЙКО

 Незважаючи на те, що російські 
окупанти досі не припинили вогонь на 
лінії розмежування й не забралися геть 
з українського Донбасу, Кремль удав-
ся до розмірковувань щодо параметрів 
можливої поліцейської місії ОБСЄ на 
Донбасі, запропонованої Президентом 
України Петром Порошенко.
 «Так, це була пропозиція Пре-
зидента Порошенка і, незважаю-
чи на досить стриману реакцію ко-
лег Путіна з Німеччини і з Франції, 
він — Путін — погодився на цю ідею, 
але при тому розумінні, що тут усе-
таки головну роль відведено самому 
ОБСЄ», — так озвучив  позицію Крем-
ля прес-секретар президента Росії 
Дмитро Пєсков.
  За його словами, поки що «ОБСЄ 
свій підхід до цієї ініціативи Поро-
шенка не формулює». І це зрозумі-
ло, адже насправді секретаріат ОБСЄ 
лише звернувся до держав-членів ор-
ганізації з проханням надати пропо-
зиції щодо мандату можливої полі-
цейської місії на Донбасі й про готов-

ність зробити внесок у її функціону-
вання.
 Поки що ворога вгамовують лише 
захисники України. Позаминулої 
доби поранень унаслідок обстрілів за-
знали п’ятеро укранських воїнів: троє 
— в Новоолександрівці та по одному 
— в Авдіївці та Новотроїцькому.
 Ще п’ятьох захисників України 
було поранено минулої суботи. Пора-
нення в голову отримав і мирний меш-
канець Мар’їнки. Це сталося, коли чо-
ловік годував на подвір’ї свого соба-
ку. 
 За даними штабу АТО, окупанти 
обстріляли позиції ЗСУ 52 рази впро-
довж минулої неділі. Поблизу Широ-
киного, що під Маріуполем, ворог га-
тив зі ствольної артилерії, а по Авдіїв-
ці, під окупованим Донецьком — iз 
танків. Так, найбільше порушень ре-
жиму тиші зафіксовано на маріуполь-
ському напрямку — 32 обстріли.
 «Приблизно двi третини епізодів 
активності російсько-окупаційних вій-
ськ припадає на маріупольський на-
прямок», — додає речник Міноборони 
з питань АТО Андрій Лисенко. ■



Олена КАПНІК

 Завтра, у День українсь-
кої писемності та мови, 
україн ці матимуть змо-
гу написати Всеукраїнсь-
кий ра діо диктант націо-
нальної єдності. Ця уні-
кальна подія відбувається 
уже вшістнадцяте і має на 
ме ті об’єднати всіх небай-
дужих навколо українсько-
го  слова. Для того щоб стати 
учасником, окрім бажання, 
 необхідно мати аркуш па-
перу, ручку, радіоприймач, 
комп’ютер, планшет або те-
лефон. До речі, цього року 
диктант можна слухати за 
допомогою додатку «Радіо 
Культура» на смартфоні. 
Тому, хто хоче взяти участь 
у щорічній події національ-
ного масштабу, потрібно за-
втра об 11-й налаштуватися 
на Перший канал Українсь-
кого радіо, де почнеться го-
динна радіопрограма, y якій 
розкажуть про історію радіо-
диктанту, його учасників та 
умови написання. A вже за 
півгодини прозвучить влас-
не текст. 
 Укотре диктант диктува-
тиме доцент Київського уні-
верситету імені Бориса Грін-
ченка, автор підручників з 
української мови та літера-
тури Олександр Аврамен-
ко. До слова, текст диктанту 
— авторський і створений 
на замовлення Українсько-
го радіо спеціально до Дня 
мови. Він налічує близько 
півтори сотні слів і складе-
ний відповідно до всіх при-
писів і норм українського 
правопису. Минулого року 
авторський текст був присвя-
чений п’ятнадцятій річниці 
Всеукраїнського  радіодик-
танту, a перед цим були текст 
про червону руту, львівсько-
го «кавовара» Юрія Кульчи-
цького і про те, як українці 
почали пити каву тощо. 
 Українське радіо запро-
шує всіх охочих не лише до-
лучитися і написати дик-
тант, а й стати своєрідними 
співорганізаторами акції: 
створити власний осередок 
диктанту — зібратися роди-

ною, колективом чи органі-
зувати написання за місцем 
роботи або навчання, адже 
мета акції — не перевір-
ка грамотності, а єднання. 
Саме так два роки тому вчи-
нили в Київському універ-
ситеті імені Бориса Грінчен-
ка. Тоді було встановлено ре-
корд — «Наймасовіший дик-
тант на одній локації», який 
одночасно і в одній аудиторії 
писали 689 людей.
 Організатори акції ка-
жуть, що щороку отриму-
ють листи з диктантами як 
iз країн колишнього Ра-
дянського Союзу, так і з Ка-

нади, Аргентини, Франції, 
Швеції, Швейцарії, Бель-
гії, Великої Британії, Ні-
меччини, а кілька років 
тому надійшов текст аж із 
Таїланду. Як географія на-
писання національного дик-
танту не має меж, не має об-
межень ні вік учасників, ні 
професія чи соціальний ста-
тус. Пишуть школярі й сту-
денти, медики та педагоги, 
військові та волонтери, де-
путати та зірки шоу-бізне-
су. 
 Так, головна редакторка 
головної редакції інформа-
ційно-пізнавальних передач 

на Українському радіо Гали-
на Дацюк пише диктант уже 
п’ятнадцять років. Пані Га-
лина каже, що українська 
мова для неї — це спосіб ду-
мання, житття і сприйнят-
тя світу. «Цей диктант — 
наче різдвяна свічка, біля 
якої об’єднуються мільйо-
ни українців по всьому сві-
ту. Сьогодні диктант — це 
обов’язок, адже у постмай-
данному суспільстві та під 
час війни кожен iз нас пови-
нен діяти на благо розбудови 
вільної та незалежної Украї-
ни», — коментує «УМ» Га-
лина Дацюк. 
 Кожен може надіслати 
диктант на перевірку на Ук-
раїнське радіо до 9-го лис-
топада або звичайною пош-
тою, або електронною. Па-
перові листи треба надси-
лати на адресу:  Хрещатик, 
26, Київ-1, 01001; елект-
ронні — rd@nrcu.gov.ua. 
Підбиття підсумків і уро-
чистий фінал акції відбу-
деться у грудні. ■

3УКРАЇНА МОЛОДА
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Кобзар 
як прапор
У Зеленій Діброві 
встановили новий  
пам’ятник Тарасу  Шевченку
Людмила НІКІТЕНКО

 У селі Зелена Діброва на Черкащині, 
звідки менше місяця тому серед ночі не-
відомі викрали пам’ятник Кобзарю, про 
що «УМ» повідомляла, відтепер є новий 
монумент.«Ми оперативно встановили 
гіпсове погруддя Шевченка, аби показати, 
що цей пам’ятник для нас, це як прапор 
для країни», — говорить «УМ» Ігор Щер-
бак, голова сільської ради Зеленої Дібро-
ви. 
 На відкриття пам’ятника зійшлися 
не лише люди з цього села, а й iз сусід-
ніх. Біля погруддя Шевченка, який у мо-
лоді літа не раз бував у Зеленій Діброві, 
де жила його улюблена сестра Катерина, 
народ заспівав «Реве та стогне Дніпр ши-
рокий» та читав поезію Тараса. До під-
ніжжя монумента також були покладені 
квіти.
 Відкриття нового пам’ятника приуро-
чили до 115-річниці з дня народження 
Дмитра Красицького, праправнука Кате-
рини — сестри Тараса Шевченка, який ра-
зом зі своїм братом Фотієм у 1961 році по-
дарував Зеленій Діброві погруддя поета, 
котре й стояло у центрі цього села, поки 
його не викрали вандали.
 До речі, поки що від правоохоронців не-
має ніяких відомостей  стосовно тих, хто 
поцупив пам’ятник Кобзарю (зроблений, 
між іншим, з кольорового металу). ■

ПАМ’ЯТЬ

Голубом 
сизокрилим 
вернись
В Одесі відкрили 
пам’ятники загиблим воїнам
Юлія АЛІМЕНКО, Наталя ТУРАК

 Голова Служби Безпеки України Ва-
силь Грицак минулої суботи, 4 листопа-
да, урочисто відкрив в Одесі Меморіал за-
гиблим воїнам в АТО. Звели його на тери-
торії відомчого санаторію «Одеса», що на 
Французькому бульварі. «Дуже важко від-
кривати такі пам’ятники, але ми повинні 
це робити», — сказав Василь Грицак.
 Автор пам’ятника — відомий одеський 
скульптор Олександр Токарів. За його сло-
вами, для нього велика честь долучитись 
до увіковічення пам’яті про людей, котрі 
поклали життя за наш спокій.
 Мати загиблого воїна Андрія Галущен-
ко Зоя прочитала вірш на згадку про сина і 
висловила надію на те, що скоро війна за-
кінчиться і більше не буде приводів стави-
ти такі пам’ятники. «На сході країни вирі-
шується доля нашої країни. Але не тільки 
там, а в кожному домі, селі, місті. Від усіх 
нас залежить, буде наша держава вільною, 
вирветься вона з пазурів імперіалістичних 
намірів Москви. Я сподіваюся, що над Лу-
ганськом і Донецьком буде світити таке ж 
тепле і спокійне сонце, як над Одесою», — 
сказала «УМ» Зоя Галущенко.
 Того ж дня, в Одесі також відкрили і 
пам’ятник полеглим в зоні АТО залізнич-
никам. Начальник регіонального філіалу 
«Одеська залізниця» Анатолій Урбансь-
кий зазначив, що «вони були не тільки лі-
дерами на трудовому фронті, а й сміливи-
ми людьми на передовій». ■

■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Співробітники з так званої МДБ 
«ЛНР» прозвітували на своєму сайті 
про проведення вдалої спецоперації. 
«Специ» цього штучного міністерства 
держбезпеки затримали ультрас ФК 
«Зоря» — 20-річного Владислава Овча-
ренка й 19-річного Артема Ахмерова. 
«ЛНРівці» інкримінують футбольним 
фанатам шпигунство й називають їх лі-
дерами радикального неонацистсько-
го «угруповання», що є нібито підпіль-
ним відділенням полку спеціального 
призначення «Азов». (Нагадаємо, що 

«Зорю» було засновано ще в 1923 році й 
базою для футболістів став Луганськ).
 «Міністерством держбезпеки 
«ЛНР» упродовж цілеспрямованої ро-
боти з протидії діяльності іноземних ра-
дикальних угруповань, які під контро-
лем спецслужб займаються пропаган-
дою ідеології крайнього націоналізму, 
розпалюють міжнаціональну ворожне-
чу і здійснюють розвідувальні операції 
на території республіки, виявлено гру-
пу фанатів футбольного клубу «Зоря» 
«Ультрас Чорно-Білі», — заявили се-
паратисти.
 Доблесні нащадки радянського КДБ 

стверджують, що, за їхньою інформа-
цією, затриманих завербував співробіт-
ник Головного управління розвідки 
міністерства оборони України з позив-
ним «Великий і Злий».
 Також стверджується, що у хлоп-
ців «знайшли» символіку батальйону 
«Азов», «Правого сектора», ФК «Зоря» 
та неонацистську літературу й листів-
ки із закликом до боротьби з сепара-
тистами. І запевняють, що Ахмеро-
ва та Овчаренка фінансували українсь-
кі спецслужби й праворадикальні ор-
ганізації.
 Тож юнаків узяли в «оборот» по 
повній: проти Владислава та Артема 
порушено кримінальну справу за стат-
тею так званої державної зради у фор-
мі шпигунства.
 Вочевидь, що молодші брати з 
«ЛНР» та «ДНР» беруть приклад зі 
старшого «брата», адже куратору та-
кож скрізь у Росії ввижаються шпи-
гуни, терористи тощо. Здається, щось 
подібне ми вже проходили в часи 
СРСР... ■

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Ультрас — не «Зоря»?
Сепаратисти звинуватили футбольних фанатів 
у шпигунстві

■

НАЦІЯ

Мовні ритуали
Ушістнадцяте українці писатимуть радіодиктант 
національної єдності

■

 До Дня української пи-
семності та мови, який від-
значається 9 листопада, про-
ект Fashion AID Фонду «Ан-
тиснід» випустив колекцію 
футболок, присвячених уні-
кальності та сексуальності 
української мови. Колекцію 
«Твоя мова» презентували 
спільно з інтернет-виданням 
«Українська правда. Жит-
тя».
 Футболки створив ди-
зайнер Святослав Кобзенко, 
який втілив свою ідею, взяв-
ши за основу українські літе-
ри та їхні сполучення.
 Усі зібрані з продажів 
кошти будуть спрямовані на 
допомогу ВІЛ-позитивним 
дітям.
 5 футболок розкрива-
ють особливості української 
мови, позиціонуючи її як су-
часну, модну, привабливу та 
сексуальну: «Є — вона чуттє-
ва, твоя мова», «ЙО — вона 
модна, твоя мова», «Ї — вона 
унікальна, твоя мова», «ЬО 
— вона м’яка, твоя мова», 
«Ґ — вона вибухова, твоя 
мова». ■

ДО ДАТИ

Говорити українською — це круто
Колекцію футболок про сексуальність української мови 
презентували до Дня писемності

■

Фото fashion-aid.in.ua❙
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«Електронне декларування доходів є важливим етапом на шляху до 
збільшення прозорості та підзвітності серед державних посадових осіб».

Заява послів країн Великої сімки

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Генеральний прокурор України 
Юрій Луценко заанонсував пере-
вірку того, які податки сплатили 
народні депутати, що задеклару-
вали понад 100 тисяч доларів США 
— а таких, за словами Луценка, 
набралася майже половина депу-
татського корпусу. Генпрокурор 
пообіцяв перевірити навіть Пре-
зидента Петра Порошенка, щоб 
переконатися, що показані ним 
статки відповідають реальності.

Є, за кого «взятися»
 Крім того, Генпрокурор по-
передив про візити представни-
ків Національного агентства iз 
запобігання корупції (НАЗК) до 
ряду декларантів з метою пере-
вірки, чи дійсно у них є зазначе-
на у звітності готівка. «ЗМІ багато 
говорили, що грошей, можливо, 
немає в наявності, що це можли-
ве прикриття для майбутніх ха-
барів. Тому НАЗК має право при-
бути до декларанта. Паралельно 
ми разом з ГФС (Державною фіс-
кальною службою. — Ред.) пере-
віримо, чи сплачені податки з цих 
сум», — зазначив Луценко.
 Завдяки процедурі е-деклару-
вання звичайні українці дізнали-
ся про масштаби багатств вітчиз-
няних політиків, чиновників і 
суддів. Так, Президент Петро По-
рошенко задекларував 104 ком-
панії у різних країнах, 26 млн. 
доларів, півмільйона гривень і 14 
тисяч євро на банківських рахун-
ках, і це без урахування готівки. 
Також у його декларації — вісім 
автомобілів представницького 
класу, шуби, годинники, жіночі 
сумки та одне шкіряне пальто.
 Однак якщо Порошенко може 
послатися на свої досягнення в біз-
несі, які дозволили йому придба-
ти всі ці речі, то багато інших де-
кларантів-мільйонерів навряд чи 
спроможні зробити це. У багать-
ох із них за плечима лише партій-
на кар’єра (або ж кар’єра «грома-
дянського активіста»), яка, здава-
лося б, не слугує інструментом зба-
гачення. 
 При цьому пояснення бага-
тьох декларантів не можуть не 
викликати подив. Депутат Воло-
димир Парасюк, наприклад, ви-
рішив недоречно пожартувати, 
вказавши, що задекларований го-
динник йому приніс святий Ми-
колай. А голові фракції «Блок 
Петра Порошенка» Ігорю Гриніву 
«Острозька Біблія», надрукова-
на в 1581 році, дісталася за «нуль 
копійок» від «одного з дуже ста-
рих євреїв, який їхав в Ізраїль». 

Дефіцит перевіряючих
 Наразі вже добіг кінця той се-
миденний термін, протягом яко-
го декларанти мають право на 
внесення змін до наданих ними 
даних. Відтак повинна початися 
перевірка декларацій. Та чи поч-
неться вона, як це обіцяє Генпро-
курор Луценко? Загалом подати 
декларації мали біля 60 тисяч чи-
новників, що, звісно, у рази біль-
ше, аніж співробітників у Націо-
нальному агентстві з запобігання 
корупції. Тому перевірятимуть 
декларації вибірково.

 Про це, приміром, говорить 
і екс-заступник Генпрокурора, 
член правління «Transparency 
International Україна» Віталій 
Касько. «Є певні категорії осіб, 
які підлягають обов’язковій, пов-
ній перевірці, а щодо решти осіб, 
то я думаю, що перевірка буде 
здійснюватися, як це здійснюєть-
ся у цивілізованих західних краї-
нах, за дзвіночком, коли надхо-
дить звернення», — каже Кась-
ко. 
 Те, що Касько ніжно називає 
«дзвіночком», на пострадянсь-
ких теренах має переважно не-
гативну конотацію та й іменуєть-
ся здебільшого іншим словом. 
На декларантів матимуть пра-
во «стукати» всі. І хоч власників 
«трильйонів» не дуже-то й шко-
да, але «доносительство» як таке 
навряд чи зірве аплодисменти. 
Краще б перевірити всі деклара-
ції, але це, звичайно, завелика ро-
бота. 
 Перевірка електронних де-
кларацій займе чимало часу, але 
не триватиме «роками», запев-
няє голова Національного агент-
ства з питань запобігання коруп-
ції Наталія Корчак. У затягуван-
ні процесу «не зацікавлене ні На-
ціональне агентство, ні інший 
орган», — зазначила вона. Утім, 
конкретних термінів Корчак не 
називає. 
 Але йдемо далі. Припустимо, 
декому вдасться інкримінувати 
незаконне придбання 95-ї квар-
тири. Що буде у такому випадку 
з корупціонером? Власне, майже 
нічого. За недостовірні відомості в 
декларації чиновника про майно 
понад 345 тис. грн. передбачено 
кримінальне покарання від штра-
фу в 43-51 тис. грн. до позбавлен-
ня волі на термін до 2 років.
 Позбавлення волі, звісно, шту-
ка неприємна, але чомусь є пере-
дчуття, що нечистий на руку де-
кларант зуміє домовитися із суд-
дею. І останній застосує штраф. 
Щодо його розмірів, то для тих, 
хто декларує одного лише «кешу» 
на мільйон доларів, розставання з 
50 тисячами гривень є таким саме 
безболісним, як втрата 5 копійок 
для пересічного українця. 

Справжня мета е-декларацій
 Тоді навіщо була потрібна 
вся ця гра з подачею декларацій? 
Можливо, для того, аби посили-
ти податковий тиск на громадян. 
Власне, деякі політики, не встиг-
нувши відійти від власного фінан-
сового ексгібіціонізму, вже зараз 

вимагають від усіх і кожного по-
дачі декларацій про доходи та 
майновий стан. 
 Власне, 67-ма стаття Консти-
туції України говорить про те, що 
кожен громадянин мусить плати-
ти податки — у розмірі, встановле-
ному законом. А згідно з Законом 
«Про державну службу», ухвале-
ним ще 16 грудня 1993 року, всі де-
ржавні службовці повинні щоріч-
но декларувати свої статки. Однак 
слід додати, що Законом «Про за-
сади запобігання і протидії коруп-
ції» перелік декларантів суттєво 
розширений. Окрім «осіб, упов-
новажених на виконання функцій 
держави або місцевого самовряду-
вання», звітувати про свої статки 
мусять й інші громадяни. 
 Йдеться, зокрема, про «керів-
ників міністерств, інших цент-
ральних органів виконавчої вла-
ди, державних, колективних чи 
приватних підприємств, установ 
і організацій, керівників струк-
турних підрозділів (начальників 
цехів, завідуючих відділами, ла-
бораторіями, кафедрами), осіб, 
які керують ділянками робіт 
(майстри, виконроби, бригадири 
тощо), завідувачів складами, ма-
газинами, майстернями, ательє, 
їхнiх заступників, відомчих реві-
зорів та контролерів тощо».
 Зрозуміло, що жодні завідую-
чі лабораторій чи ательє своїх де-
кларацій цього разу не подавали. 
Але що, як вивернути і їхні ки-
шені? Трильйонів у них, звісно, 
не знайдеш, але чим-небудь мож-
на буде розжитися. Ось вона де, 
«золота жила». Не оголошувати 

ж полювання на тих, хто будь-
якої миті може організувати 
собі чартерний рейс у далеке за-
рубіжжя й вивезти на борту літа-
ка всіх своїх Пікассо. Краще взя-
тися за «ніщєбродів», адже їм не 
вперше годувати багатих і плати-
ти за сильних світу цього. 

Як це робиться в інших країнах
 Зовсім інакше склалася б 
доля українських мільйонерів 
та мільярдерів, якби вони жили 
у Китаї. Лише протягом 2015 
року в Китаї притягли до від-
повідальності за корупцію близь-
ко 300 000 чиновників. У Підне-
бесній під роздачу потрапляють 
усі — від екс-міністра громадсь-
кої безпеки Чжоу Юнкана, не так 
давно засудженого до довічного 
ув’язнення, до дрібних чинуш, 
які в момент арешту могли бути 
всього лише підозрюваними в ко-
рупції.
 У період з 2000-го по 2010-й 
роки, коли кампанія з боротьби 
з хабарництвом у Китаї тільки 
стартувала, місцеві суди засуди-
ли до розстрілу 10 тисяч чинов-
ників, ще 120 тисяч загриміли 
до в’язниці на термін від десяти 
до двадцяти років. При цьому 
майно підсудних конфіскуєть-
ся, а сім’ям корупціонерів виси-

лають рахунок на 8 юанів (при-
близно 1,2 долара): за дві кулі. 
До вищої міри засудили навіть 
віце-мера Пекіна Лю Чжіхуа, 
який отримав хабар у 2 млн. до-
ларів.
 Загалом є 13 країн, де саме 
за корупцію передбачена смерт-
на кара. З них 80% вироків при-
падає на Іран, Ірак, Китай, Па-
кистан, Північну Корею та Су-
дан. Однак не тільки. Напри-
клад, в Таїланді, згідно з новою 
поправкою до закону про коруп-
цію, яка була прийнята 13 лип-
ня 2015 року, передбачена смер-
тна кара за корупцію в особливо 
великому розмірі як для грома-
дян Таїланду, так і для громадян 
іноземних держав. 
 Поправка ця стосується осіб, 
«які зажадали або прийняли чи 
погодилися взяти активи або 
будь-які інші блага для себе осо-
бисто або від імені інших осіб в 
обмін на дію чи бездіяльність при 
виконанні службового обов’язку, 
незалежно від законності чи не-
законності зазначених дій або 
бездіяльності». Вони караються 
тюремним ув’язненням від п’яти 
до двадцяти років і штрафом у 
розмірі від 100 тисяч до 400 ти-
сяч таїландських бат (близько 13 
тисяч доларів), а в разі вчинення 
тих же злочинів в особливо вели-
кому розмірі, їх засуджують до 
довічного ув’язнення або стра-
ти.
 Широко застосовують смерт-
ну кару і в найбільш закритій де-
ржаві світу — КНДР. Дані щодо 
кількості смертних вироків там 

засекречені, і все ж деяка інфор-
мація проривається у зовнішній 
світ. Так, 10 лютого 2016 року 
стало відомо, що глава геншта-
бу Народної армії КНДР Рі Йон 
Гіл був страчений у зв’язку зі 
звинуваченнями в корупції. Про 
це повідомив Yonhap iз посилан-
ням на джерело в КНДР. Відзна-
чається, що генерала Рі Йон Гіла 
також звинувачували в переслі-
дуванні корисливих інтересів.
 Однак не скрізь із корупцією 
борються саме кривавими мето-
дами. Розташований поруч iз Ки-
таєм Гонконг теж може похвали-
тися заслугами в області бороть-
би з корупцією. Перемогти ха-
барництво гонконгiвській владі 
вдалося завдяки кільком ефек-
тивним заходам: по-перше, де-
ржслужбовцям довелося доводи-
ти, що вся нерухомість, розкішні 
автомобілі та інші дорогі предме-
ти були куплені на чесно зароб-
лені кошти. 
 По-друге, в державі створи-
ли незалежну комісію з бороть-
би з корупцією, працівникам 
якої спочатку призначили висо-
кі зарплати, щоб ті уникали спо-
кус брати хабарі. І, нарешті, жи-
телям Гонконгу і представникам 
ЗМІ дали реальну можливість 
скаржитися на хабарників — 
звичайним громадянам дозво-
лили допомагати антикорупцій-
нiй комісії, а журналістів допус-
тили до справ будь-яких держ-
службовців. 
 Жорстко підійшли до спра-
ви у Сінгапурі — якщо там чи-
новник-високопосадовець по-
падався на хабарі, його справу 
розглядали в особливому поряд-
ку. У країні навіть був введений 
особливий юридичний термін 
— презумпція корумпованос-
ті. Іншими словами, якщо де-
ржслужбовець підозрюється у 
зловживанні посадовими пов-
новаженнями, він умовно ви-
нен, і буде таким вважатися до 
того моменту, поки не зможе до-
вести свою непричетність до ко-
рупційних справ.
 Пильна увага питанню ко-
рупції приділена і у Сполучених 
Штатах — американське законо-
давство передбачає серйозне по-
карання за хабарництво у виг-
ляді штрафу, а в деяких випад-
ках і позбавлення волі строком 
до 15 років. Варто зазначити, що 
в законодавстві США прописана 
окрема стаття про кримінальну 
відповідальність, що загрожує 
керівництву банків, які надали 
позики або грошові «подарунки» 
представникам інспекторської 
комісії, що займається перевір-
кою фінансових установ.
 Тим часом, за версією 
Transparency International, краї-
ною з найнижчим рівнем коруп-
ції є Голландія. Для того щоб до-
сягти подібного успіху, нідер-
ландськiй владі довелося про-
вести кілька антикорупційних 
заходів. Так, місцевим чиновни-
кам, спійманим на хабарі, забо-
роняється працювати в держав-
них органах, також вони позбав-
ляються всіх соціальних пільг і 
гарантій.
 Крім того, у великих відомс-
твах, співробітники яких мог-
ли б зловживати своїми повнова-
женнями, існують служби внут-
рішньої безпеки, які стежать за 
діями чиновників і виявляють 
їхнi помилки. А тих голландсь-
ких чиновників, на яких не впала 
тінь підозри в корупційних діян-
нях або якi повідомили про зло-
вживання посадовими повнова-
женнями своїх колег, матеріаль-
но заохочують. ■

МОРАЛЬ І ВЛАДА

Е-декларування: що далі?
Після оприлюднення чиновниками майнових та фінансових звітів найбільш актуальним 
питанням є те, чи будуть покарані власники сумнівно нажитих статків?

■

У Китаї за корупцію передбачена смертна кара.❙

Депутат Володимир Парасюк, наприклад, вирішив 
недоречно пожартувати, вказавши, що задекларований 
годинник йому приніс святий Миколай.
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Папа молиться, 
в’язні бунтують
Заколот у британській в’язниці 
вдалося опанувати
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Позавчора в’язні карного закладу в місті Бедфорд у 
центральній частині Англії вчинили бунт. Близько 230 
засудженим удалося вийти зі своїх камер і захопити 
два крила в’язниці. Бунтівникам не вдалося взяти в 
заручники тюремний персонал. Із відеозаписів, які 
були зроблені стільниковими телефонами і передані 
назовні, було видно, що у в’язниці панує повний хаос. 
Цікаво, що частина в’язнів не побажала приєднуватися 
до бунтівників і забарикадувалася у своїх камерах. 
 Бунтівники повикидали на центральний плац 
тюрми меблі та папери зi службових приміщень та 
вчинили кілька пожеж у різних місцях в’язниці. 
Також на території останньої періодично лунали 
вибухи. У запалі нищення всього на своєму шляху 
бунтівники навіть не висунули якихось конкретних 
вимог до влади. 
 Охорона карного закладу разом із місцевою 
поліцією були не спроможні приборкати бунт. Це 
вдалося лише вчора, коли на підмогу прибула поліція 
з різних кінців Британії. Правоохоронці оцінили 
ситуацію на території закладу з допомогою дронів, а 
потім розпочали штурм із застосуванням гелікоптерів. 
При придушенні бунту ніхто з правоохоронців не 
постраждав, а двоє бунтівників отримали поранення, 
які не загрожують їхньому життю. 
 Бі-Бі-Сі нагадує, що в’язниця розташована в 
будинку ХІХ століття, є переповненою і перебуває 
в незадовільному стані. Водночас британські ЗМІ 
свідчать, що в цій в’язниці отримати наркотики ззовні 
було легше, ніж їжу чи одяг. Міністерство юстиції 
Великої Британії минулої п’ятниці анонсувало реформу 
пенітенціарної системи, в рамках якої створять 2,5 
тисячі нових робочих місць у службі охорони в’язниць. 
Уряд також пообіцяв виділяти на цю систему 112 млн. 
фунтів стерлінгів щороку та боротися з наркотиками у 
карних закладах. 
 Цікаво, що бунт у в’яниці Бредфорд розпочався 
у неділю приблизно о 17:00 за місцевим часом, а 
кількома годинами раніше Папа Франциск провів 
у Ватикані службу Божу для однієї тисячі в’язнів 
італійських в’язниць. Під час такої спільної молитви 
понтифік закликав влади країн світу поліпшити умови 
утримання засуджених у в’язницях та амністувати тих 
в’язнів, хто на це заслуговує. «Важливо задуматися 
над необхідністю такої карної юстиції, яка не буде 
виключно каральною, — наголосив Папа, — а 
відкритою на надію та на перспективу повернення 
злочинця у суспільство». ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Сирійські демокра-
тичні сили (СДС) та союз 
курдських і арабських 
зброй них угруповань 
оголосили в неділю поча-
ток операції, метою якої є 
відбиття в «Ісламської де-
ржави» її головного бас-
тіону в сирійському місті 
Ракка. 30 тисяч солдатів 
коаліції тепер прямують 
до цього міста на півночі 
Сирії. Операція отримала 
назву «Гнівний Євфрат» 
— від назви найбільшої 
ріки в Західній Азії, яка 
протікає територіями Ту-
реччини, Сирії та Іраку, 
на північному березі якої 
власне й стоїть Ракка. Ця 
цитадель ісламських те-
рористів розташована за 
160 кілометрів на захід 
від багатостраждального 
міста Алеппо, яке завер-
шує зрівнювати iз землею 
російська авіація. Спіль-
ний виступ Сирійських 
демократичних сил про-
ти «Ісламської держави» 
спростовує російське про-
пагандистське тверджен-
ня, що вони є союзника-
ми «Ісламської держави» 
і на цій підставі здійсню-
ють бомбардування Алеп-
по. Насправді Москва 
бомбардує осередки Си-
рійських демократичних 
сил тому, що вони є голо-
вним ворогом сирійсько-
го диктатора Башара Ас-
сада, союзника Кремля. 
 Підтримку опера-
ції «Гнівний Євфрат» з 
повітря здійснює амери-

канська авіація. Всі бо-
йові дії будуть коорди-
нувати через спеціально 
створені командні пунк-
ти. СДС звернулося iз за-
кликом до цивільного на-
селення Ракки триматися 
подалі від місць, де розта-
шовані бойові підрозділи 
«Ісламської держави». 
Операція відбиття столи-
ці «ІД» у Сирії відбувати-
меться у дві фази, повідо-
мив Талал Селло, один iз 
речників СДС. Спочатку 
війська сирійсько-курд-
сько-арабської коаліції 
займуть позиції навко-
ло Ракки, щоб повністю 
ізолювати ісламістів, а 
потім займуть місто. 
 Глава Пентагону 
Ештон Картер ще 26 

жовтня в інтерв’ю теле-
мережі Ен-Бі-Сі анонсу-
вав початок «найближ-
чим часом» операції зі 
звільнення Ракки від те-
рористів «Ісламської де-
ржави». Глава військово-
го відомства США пояс-
нив, що Вашингтон вихо-
див iз того, що спочатку 
варто почати операцію 
проти «ІД» у Мосулі, сто-
лиці джихадистів в Іра-
ку, а вже після цього роз-
почати операцію в Раккі. 
Відповідаючи на запитан-
ня, чи буде американсь-
кий спецназ задіяний у 
Мосулі та Раккі, міністр 
оборони США пояснив, 
що на цей час військові 
США супроводжують 
іракських військових та 

ополченців, але не пере-
бувають на лінії фронту. 
 Кілька днів тому ко-
мандуючий американсь-
кими військами в Сирії 
та Іраку генерал Стівен 
Таунсенд повідомив, що 
в операції «Гнівний Євф-
рат» не братимуть участі 
регулярні турецькі вій-
ська, оскільки на це не 
погоджуються Сирійсь-
кі демократичні сили. 
Вiд початку 2015 року 
Сирійські демократичні 
сили відбили в «Ісламсь-
кої держави» великі те-
риторії вздовж сирійсь-
ко-турецького кордону 
і змусили сили джиха-
дистів відійти від міста 
Ракка в радіусі 30 кіло-
метрів. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У першому турі виборів пре-
зидента Болгарії, який відбувся 
у неділю, 6 листопада, перемогу 
здобув кандидат від Болгарської 
соціалістичної партії Румен Ра-
дев. Про це повідомила Цент-
ральна виборча комісія країни. 
Соціаліст Румен Радев здобув у 
першому турі президентських 
виборів у Болгарії 25,9 відсотка 
голосів. Цього відставного гене-
рала авіації вважають проросій-
ським політиком. Він підтримує 
платформу опозиційної Соціаліс-
тичної партії та виступає за збли-
ження з Росією. Його конкурент-
ку Цецку Цачеву підтримали 21,6 
відсотка виборців. Радев більш 
ніж на чотири відсотки випередив 
свою конкурентку. Цецка Цачева 
є висуванкою від правлячої пра-
воцентристської проєвропейської 
партії ГЕРБ. 
 Таким чином обидва кандида-
ти вийшли у другий тур виборів 
глави держави, який має відбути-
ся у наступну неділю, 13 листопа-
да. Цецка Цачева — перша жін-
ка-спікер болгарського парламен-
ту та кандидат влади. Утім аналі-
тики передбачають, що їй навряд 
чи вдасться перемогти в другому 
турі. Тріумф опозиційного канди-
дата означатиме щонайменше іс-
тотні перестановки в уряді Бой-
ка Борисова, а також, імовірно, і 
відставку. Румен Радев прагне не 
лише зміни зовнішньополітич-
ного курсу Софії, а й виступає за 
скасування економічних санкцій 
проти Росії, запроваджених піс-

ля анексії Криму, які Болгарія, 
як член Євросоюзу, підтримує. 
Після оголошення попередніх 
результатів Радев також заявив, 
що одним із його ключових пріо-
ритетів на посаді президента буде 
обмеження нелегальної міграції.
 Участь у президентських 
виборах у Болгарії для грома-
дян країни цьогоріч уперше є 
обов’язковою. Водночас iз пре-

зидентськими виборами у країні 
відбувся референдум щодо змін у 
виборчому законодавстві країни. 
За попередніми даними ви борчої 
комісії, на ньому виборці схва-
лили всі зміни, зокрема, запро-
вадження мажоритарної систе-
ми, обов’язкову участь громадян 
у виборах, а також різке знижен-
ня державних субвенцій політич-
ним партіям. ■

Перші підрозділи США будуть розміщені в Польщі 
2017 року
 На початку 2017 року в Польщі будуть розміщені перші амери-
канські підрозділи, які мають зміцнити східний фланг НАТО — пові-
домляє у комюніке Міністерство національної оборони Польщі. Це на-
слідок рішень, прийнятих під час саміту НАТО у Варшаві. МНО інфор-
мує, що від часу саміту польська влада вела інтенсивні перемовини 
щодо детальних умов присутності США на території Польщі. «Підроз-
діли американської бригади розташовуватимуться у західній частині 
Польщі, але діятимуть на східному кордоні країни», — наголосив 
міністр національної оборони Антоні Мацєревич. Як подає Міністерс-
тво національної оборони Польщі, американські танкісти, які прибудуть 
до Польщі, згодом братимуть участь у навчаннях у Болгарії, Румунії та 
балтійських країнах. У червні навчання танкової бригади відбудуться 
в Польщі та країнах Балтії, а згодом — у Болгарії і Румунії, потім — у 
Грузії.

У США одночасно голосують за президента і за 
марихуану
 Сьогодні одночасно з президентськими виборами у дев’яти шта-
тах США відбудеться голосування щодо лібералізації законодавства, 
яке стосується використання марихуани. Каліфорнія, Арізона, Невада, 
Массачусетс і Мен голосуватимуть за легалізацію марихуани в рекреа-
ційних цілях, що зробить доступним для дорослих осіб володіння, при-
дбання та споживання наркотику. Ще в чотирьох штатах відбудеться го-
лосування щодо розширення медичного використання марихуани для 
певних категорій пацієнтів, яке вже діє в інших 25 штатах.

196 країн зібрались на кліматичній конференції 
 У понеділок у марокканському місті Марракеш розпочалася кон-
ференція з метою обговорення дорожньої карти втілення Паризької 
кліматичної угоди, яка набула чинності 4 листопада. Для участі у пере-
говорах під егідою Організації Об’єднаних Нації, які триватимуть до 18 
листопада, прибули близько 15 тисяч представників iз 196 країн, пові-
домляє агенція «Франс пресс». ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

ЇХНІЙ ВИБІР

Між Заходом і Росією
У другому турі президентських виборів 
болгари будуть обирати між проросійським та 
проєвропейським кандидатами

■

Румен Радев чи Цецка Цацева: кому дістанеться перемога?❙

ВІЙНА

Коли Євфрат гнівається 
У Сирії розпочалася операція з наступу на «Ісламську державу»

■

Іракські підрозділи у передмістях Мосула.❙



6 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 8 ЛИСТОПАДА 2016 МИНУЛЕ І ДУМИ

Проти натури не підеш
 ■ Пане Василю, от ви — хло-
пець із поліського села, такого 
далекого від культурних цент-
рів, — потрапляєте в Київський 
університет і раптом долучає-
теся до «антирадянської діяль-
ності». З якого дива?
 — Не знаю, така натура, ма-
буть. До речі, мій райцентр Ра-
домишль на той час був зов сім 
не глухим містечком. У тамтеш-
ній районній газеті тоді працю-
вав Василь Скуратівський, він 
створив літературну студію, 
яку я відвідував. Саме від нього 
я вперше почув про Івана Дзюбу 
і його статтю «Інтернаціоналізм 
чи русифікація?». Після школи 
працював у Народичах у «район-
ці», увесь той район пішки обій-
шов, шукав позитив про щасли-
вих колгоспників, а там такі вбо-
гі села — я ж те все бачив, те все 
якось пробуджувало свідомість. 
І ще були хлопці, котрі думали 
і були з дечим обізнані. Сам ре-
дактор газети Дмитро Федоро-
вич Баранчук досить прогресив-
ною людиною був. 
 Знаєте, було якесь  прагнен-
ня справедливості. А тут ти при-
їздиш у цей Київ і відчуваєш 
себе чужим. У магазині спи-
таєш сірників, а тобі — сирні-
ков здєсь нєт. Бичий язик, ка-
зали, калхознік. То душа муси-
ла повставати. Тобто в універ-
ситеті все було не раптом. Там у 
студентському середовищі були 
активні хлопці. Якось ми роз-
пізнали одне одного. Говорили 
про те, що існує самвидав, дещо 
ходило по руках. Хтось мені дав 
прочитати щоденник Василя 
Симоненка з віршами, хтось дав 
працю Михайла Брайчевсько-
го «Возз’єднання чи приєднан-
ня». Якось воно так усе само со-
бою пішло. 
 ■ Ви розповсюджували сам-
видав серед студентів, і ніхто на 
вас не доніс?
 — Ніхто. Тест був дуже про-
стий: якщо людина морально в 
побуті поводиться, то їй можна 
довіритись. Але якщо вона до-
пускає якісь відхилення від за-
гальнолюдської моралі, то кра-
ще не давати такій людині сам-
видаву. Я самвидав давав де-
сятку, може, півтора десятку 
людей, і ніхто на мене не доніс.

Прагнули людського обличчя
 ■ От після навчання ви пот-
рапили в школу, ваші переко-
нання розходяться з тими, які 
ви повинні були дітям втовкма-
чувати. Як із цим роздвоєнням 
жити?
 — Бачите, мало хто з нас, із 
так званих дисидентів, був від-
вертим противником соціаліз-
му. Більшість була прихильни-
ками «соціалізму з людським 
обличчям». Ми прагнули поліп-
шення того суспільства. А не 
руйнації.
 ■ Тобто спочатку не йшлося 
про українську незалежність?
 — Це малося на увазі, але, як 
правило, не проговорювалося. 
Йшлося про пробудження націо-
нальної свідомості, про демокра-

тизацію суспільства. Спираю-
чись на офіційну ідеологію, ми 
прагнули ревізувати її і в такий 
спосіб добитися пом’якшення ре-
жиму. Усім уявлялося, що неза-
лежна Україна може бути гаран-
том демократії. Бо національна 
держава може бути більшою чи 
меншою мірою демократичною, 
але колонія ніколи не може бути 
демократичною. Тому, мовляв, 
треба вивільнятися з цього ста-
ну. До речі, дивилися на сусід-
ні країни, які теж були нібито 
соціалістичні, але режим у них 
був значно м’якший. Чехосло-
ваччина, Польща. Польщу на-
зивали «найвеселіший барак у 
соціалістичному концтаборі».
 ■ Ви до першого арешту бага-
то встигли нашкодити радянсь-
кій владі чи вас посадили задля 
профілактики?
 — Перший свій термін я за-
робив чесно. На першому курсі 
в мене були тільки вірші — Си-
моненка, Холодного. Це ще не 
такий кримінал. А вже на дру-
гому курсі нам викладав логіку 
Василь Лісовий. Він придивляв-
ся до нас і якось визначив мене. 
У розмові сам на сам з’ясував, 
що я вже Дзюбу прочитав і на-
віть декілька фотовідбитків зро-
бив влітку 1968 року і розповсю-
див. Він почав давати мені різні 
доручення із розповсюдження 
самвидаву. 
 ■ Цікаво, що КДБ дав вам 
можливість закінчити універ-
ситет...
 — Я одержав диплом 2 лип-
ня 1972 року, але вже був «за-
світлений». Бо ще 26 червня я 
повіз у Немішаєве до друкар-
ки Раї текст «Українського віс-
ника» №6, київського (був іще 
львівський, теж № 6). І тільки в 
2010 році в архіві СБУ я дізнав-
ся, що та Рая відразу ж подзво-
нила в КДБ і сказала, що ось 
прийшов такий хлопець від Лі-
сового і Пронюка і дав друку-
вати таке-от. Їй скомандували: 
друкуй. Це щоб згодом вико-
ристати «Вісник» як речовий 
доказ. Ця Рая раніше в Інсти-
туті філософії працювала, там 
Пронюк iз нею й познайомився. 
Вона не за ідею, за гроші дру-
кувала. Тобто в КДБ вже знали 
моє ім’я, але чомусь дозволили 
диплом одержати. І встанови-
ли стеження. А в школу я прий-
шов викладати українську мову 
і літературу, так одному своєму 

учневі довірився. Дав йому про-
читати «Відкритого листа» Лі-
сового до членів ЦК КПУ й ЦК 
КПРС. А він його показав заву-
чеві, а той доніс у КДБ. 
 ■ Навіщо ж ви так необереж-
но вчинили?
 — Хотілося ж готувати нове 
покоління. Я порівнював його 
із собою, яким я був у його віці 
— я був «крамольником» уже в 
школі.

Хто був на допиті — зрозуміє
 ■ Тобто, з одного боку — Рая, 
а з іншого — ваш учень, і погорів 
Василь Овсієнко?
 — Формально 3 листопада 
1972 року Василь Лісовий на-
звав моє ім’я на допиті. Так що 
гачок уже був. 
 ■ Він же міг не назвати ваше 
ім’я у такому контексті...
 — Він обмовився. Під час до-
питів до такого стану можуть до-
вести, що обмовишся. Він вва-
жав за можливе розказувати, 
як створювався його «Лист», не 
називаючи імен. І обмовився. 
Є протокол. А взагалі, це тепер 
нам легко розмірковувати. Але 
я вам скажу: ми не вміли бреха-
ти. Лісовий не вмів брехати, і я 
не вмів брехати. 
 ■ Вам теж довелося побувати 
в подібній ситуації?
 — Мене після арешту поста-
вили перед вибором. Я десь пів-
тора місяця не давав серйозних 
показань. Тоді слідчий Мико-
ла Цімох сказав таку сакрамен-
тальну для мене фразу: «Людині 
властиво захищатися, а ви не за-
хищаєтеся. Це викликає сумнів 
у вашій психічній повносправ-
ності. Доведеться проводити 
психіатричну експертизу».
 Для мене це було страшні-
ше смерті, я вам скажу. Бо я 
вже тоді знав, що таке караль-
на психіатрія. Як із людини ро-
били препаратами людиноподіб-
ну худобину. І ти сидиш там без 
строку. Страхіття. 
 Словом, я почав дещо роз-
повідати. Це мій гріх, і в моїй 
книжці «Світло людей» чесно 
написано: якщо я відсидів тих 
13 років iз половиною, то це, 
очевидно, була мені кара за цей 
мій гріх. Але я не знаю: може, за 
цей свій гріх я буду ще мільйон 
років у чистилищі. 
 Скажу, як Василь Стус спри-

ймав такі речі. От приходить у 
зону журнал «Вітчизна». Там 
стаття Івана Дзюби про літера-
туру народів СРСР. Йому ж про 
українську літературу нічого не 
дозволяли писати. Стус гортає 
той журнал і каже: «Бідний Іва-
не, що з тебе зробили! Крейсер 
у калюжі». А коли в’язні дуже 
критикували ту покаянну заяву 
Дзюби, то Стус казав: «Не знає-
те ви, що цей бідний Іван витри-
мав, пережив, який на нього ша-
лений тиск був. А той, хто тут не 
був, хай узагалі мовчить».

Одна дорога — в Групу
 ■  Батьки болісно  відреагува-
ли на ваш арешт у 1973-му? 
 — Нічого не сказали. Вже у 
1974 році батько приїхав у Мор-
довію на побачення, саме в ті дні 
Жуков помер. У кімнаті було 
радіо. Ми трошки послухали 
той похорон. Батько ж на війні 
був, він сказав таку фразу: «От 
ми воювали, а ви...» А я кажу: «І 
що ви мені завоювали? Оцю тюр-
му?». І більше розмови про це не 
було.
 ■ Як ви про створення УГГ 
дізналися?
 — Та Група була створена 9 
листопада 1976 року. Ми в табо-
рах чули про це, але дуже мало. 
Про Московську трошки біль-
ше. 5 лютого 1977 року Руденка 
і Тихого заарештували. А мене в 
той час із табору повезли етапом 
у Житомир — щоб не заїжджав у 
Москву і не злив інформацію про 
табірне життя Сахарову й закор-
донним журналістам. З Жито-
мира мене — в Радомишль, там 
сказали про встановлення наді 
мною адміністративного нагля-
ду. Я знав телефон дружини Лі-
сового, подзвонив їй. Сказав, що 
повернувся. І до мене в село при-
їхали Микола Матусевич, спів-
засновник УГГ, і Ольга Гейко, 
його дружина. І ще кілька лю-
дей було. Привезли мені коро-
вай, калину і рушник кроле-
вецький. І заспівали «многая 
літа». Аж мати моя просльози-
лася. Бо ж я такий злочинець, 
а тут приїздять люди, котрі від-
крито вшановують цього зло-
чинця... Так я познайомився з 
активістами УГГ.
 ■ Тобто «ставати на шлях 
виправлення» ви не хотіли?
 — Та де, яке виправлення, 

я в Мордовії з такими людьми 
познайомився — повстанці, По-
падюк, Стус... До того ж, як я 
міг полишити цю справу, якщо 
йдеться про якусь нормаль-
ну людську позицію. Скажімо, 
я подаю заяву, щоб мене взяли 
вчителем школи, місце є, а мені 
його не дають, пишуть з обл вно: 
«Ви допустилися аморально-
го вчинку». Мусив стати колго-
спним художником-оформлю-
вачем при клубі. А за порушен-
ня режиму могли дати два роки 
криміналу. Я о 9-й вечора мусив 
уже бути в хаті, і до 6-ї ранку. У 
матері корова була, влітку ще до 
6-ї ранку її в череду треба було 
виганяти, по черзі худобу пасти. 
Так мати йде, а я вже після 6-ї 
виходжу. Бо могли ж перевіри-
ти, і приходили, перевіряли. Су-
цільні приниження. Як iз ними 
змиритися?.. Треба було елемен-
тарно захищати свою гідність. 
Крім того, ти ж знаєш, що ти не 
сам по собі. За тобою стоїть щось 
значно більше, стоїть українсь-
ка справа, твої підписи під доку-
ментами УГГ поставлені.
 До речі, ті люди, які намага-
лися відійти від боротьби, — їх 
кадебісти все одно переслідува-

ДІЙОВІ ОСОБИ

Ганна БЕЗКОРОВАЙНА

Василь Васильович записав кілька сотень спогадів українських 
політв’язнів, упорядкував і видав чимало книжок про роботу УГГ, 
написав довідки про членів цієї організації. «УМ» часто друкує 
його матеріали про визначних діячів правозахисного і національ-
но-визвольного руху. Сьогодні ж ми вирішили розповісти про са-
мого Овсієнка.
У його київській квартирі ні розвернутися, ні повернутися — скрізь 
книги, документи, журнали, фотографії. У них життя людей, з яки-
ми Василь Васильович iз юнацьких років іде однією дорогою. Він 
хотів бути вчителем, писав вірші, мріяв про будучину письменника. 
Склалося інакше. Сьогодні він думає, що доля, можливо, навмисне 
звела його з найвизначнішими людьми його покоління, аби саме 
він написав про їхній страдницький шлях.

■

Не хотілося жити 
Василь Овсієнко.
Фото Юрія ТИМОФЄЄВА.

❙
❙

З нагоди 40-ї річниці створення Української гельсінської групи 
«УМ» зустрілася з її учасником й істориком Василем Овсієнком

ЩИРО

 — Стус написав: «Голови гнути я 
не збирався, бодай що б там не було. 
За мною стояла Україна, мій пригноб-
лений народ, за честь якого мушу об-
ставати до загину». Я обмірковував 
його слова і подумав, що честь на-
роду складається з гідності кожно-
го з нас. І коли величезні «маси на-
сєлєнія» похилилися, опустилися ни-
жче плінтуса у своїй громадянській, 
людській, національній гідності, то 
хтось же  мусить робити надзусилля, 
закладати свою голову, бо інакше всі 
разом підемо на дно. А моя голова не 
цінніша за інші, щоб її надто берегти.  

■

ДОВІДКА «УМ»

 Василь Овсієнко народився 8 квіт-
ня 1949 року в селі Ставки Радоми-
шльського району Житомирської об-
ласті.
 5 березня 1973 року заарештова-
ний за звинуваченням у проведенні 
антирадянської агітації та пропаганди. 
Вирок: 4 роки позбавлення волі в та-
борах суворого режиму.
 8 лютого 1979 року засуджений до 
3 років позбавлення волі «за спротив 
міліції». Його текст «Замість остан-
нього слова» став відомим на Заході.
 26 серпня 1981 року засуджений 
за антирадянську агітацію й пропа-
ганду. 
 У листопаді 1989 року — учасник 
експедиції у Пермські табори з пере-
поховання Василя Стуса, Олекси Тихо-
го, Юрія Литвина.
 З червня 1998 року — координа-
тор програми Харківської правозахис-
ної групи. 
 Нагороди: орден «За заслуги» ІІІ 
ступеня, орден «За мужність» І ступе-
ня, орден Князя Ярослава Мудрого V  
ступеня.

■
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ли. Залишалося хіба що пока-
янну заяву написати. От кум Ва-
силя Стуса, Василь Захарченко, 
написав. А перед тим — декіль-
ка доносів на тих, хто з ним у та-
борі сидів. У «Літературній Ук-
раїні» його покаянна стаття була 
опублікована. Стус був у заслан-
ні на Магадані. Він телеграму 
дав: «Фе, Василю». Стали Захар-
ченка видавати, Шевченківську 
премію йому дали, але в нашому 
колі його ніхто не приймав і не 
приймає.
 Олесь Бердник, член-заснов-
ник УГГ, теж покаянну напи-
сав. Причому дуже погано напи-
сав, сказав, що УГГ — це творін-
ня ЦРУ. Розказав, як через аме-
риканського консула документи 
на Захід передавав. Лук’яненко 
називає це зрадою. 
 ■ А членом Групи ви коли ста-
ли?
 — А членом УГГ, я вважаю, 
став тоді, коли до мене приїхала 
Оксана Яківна Мешко — 18 лис-

топада 1978 року. Я пообіцяв, 
що напишу інформацію про ста-
новище засланців по сибірах і 
про становище випущених на 
волю політв’язнів, які під на-
глядом перебували. Я це напи-
сав і передав. Мої дописи справ-
ді були потім використані в бю-
летенях Групи. Тоді я сказав Ок-
сані Яківні, що можете вважати 
мене членом Групи, я робитиму, 
що треба, але поки що не підпи-
суйте моє ім’я під документами. 
А якщо ж буду заарештований, 
тоді пишіть, що я член Групи. 
Тоді так робили. Тому що ого-
лошений член групи не тримав-
ся на волі більше кількох тиж-
нів чи місяців. Я на волі побув 
від 5 березня 1977 року до 8 лю-
того 1979 року. Навіть купив 
друкарську машинку і написав 
спогад «Світло людей». Видру-
кував на маленьких аркушиках, 
може, 3-4 примiрники. На жаль, 
жоден з них не зберігся. Фактич-
но, дуже мало я встиг зробити 
перед другим арештом. Мене й 
арештовувати було ні за що. Але 
влада не хотіла лишати людей, 
пов’язаних із УГГ, на волі.

Фабриковані справи
 ■ Але ж другий ваш арешт 
був не політичний, а криміналь-
ний...
 — Тоді пішла мода фабри-

кувати недавнім політв’язням 
кримінальні справи. Ну, мені 
сфабрикували майже шляхетну 
справу — опір міліції. Он Чорно-
волу тоді пришили спробу зґвал-
тування. Мені, до речі, теж на-
магалися таку сфабрикувати. 
Але, очевидно, та жінка пев-
ною мірою співчувала мені. Я 
ж працював художником у кол-
госпі, лозунги малював, якесь 
соціалістичне змагання офор-
мляв. А вона завклубом була. 
Якось покликала мене в кабі-
нет, щоб я зайшов подивитися 
якийсь там альбом. А я став на 
порозі з брудними малярськи-
ми щітками в руках i кажу: «Це 
мені нецікаво». І повернувся 
до своїх малюнків. А поруч, до 
речі, сидів один чоловік і вдавав 
п’яного. Це мав бути свідок. 
 ■ Зі зґвалтуванням не вийш-
ло, то ви їм самі допомогли: по-
дали в суд на міліціонера. На-
віщо? Знали ж, чим закінчить-
ся?

 — Знаєте, є ж якась людська 
гідність, якась честь. Крім того, 
образили не тільки мене. Той 
міліціонер Славинський мене 
обматюкав, такою ж мовою гово-
рили з Оксаною Яківною і її под-
ругою, які якраз до мене приїха-
ли, і обшук у них влаштували. 
Образили жінок у моїй присут-
ності. Ну то я вважав за потріб-
не це викласти на папері і пода-
ти до прокуратури. Звичайно, 
наслідок був один — криміналь-
на справа. Три роки дістав. Хоча 
адвокат Сергій Макарович Мар-
тиш сказав, що мене треба звіль-
нити за відсутностi складу зло-
чину і порушити справу проти 
міліціонерів. Бачите, були по-
рядні люди й серед адвокатів. 
Але мене б усе одно на волі не ли-
шили: всіх причетних до Групи 
арештовували.
 До речі, скоро стало ясно, че-
рез що мене арештували: допиту-
вали про Лук’яненка, про Стуса, 
Матусевича. Я показів не давав. 
У них проти мене нічого не було, 
що тягнуло на нове політичне 
звинувачення. Мучили мене, му-
чили, а за 8 місяців до кінця тер-
міну ув’язнення таки порушили 
проти мене нову політичну спра-
ву. Тоді з усіма так робили, щоб 
членів Групи на волю не випус-
кати. Скажімо, Микола Горбаль 
завтра має звільнитися, дружи-

на по нього приїхала, його об 11-
й вечора викликають до слідчо-
го й оголошують про порушення 
нової справи. Або Ольга Гейко — 
вона 3 роки відсиділа в Одесі, її 
звільняють, два кроки ступила 
на волі, її —  у воронок, везуть у 
прокуратуру і оголошують про 
порушення нової справи.
 ■ А що це за історія, коли ви 
хотіли виїхати з Союзу, а вас не 
пустили?
 — Це була безнадійна спра-
ва, після першого арешту. Я ро-
зумів, що мої дні на волі порахо-
вані. Я 1978 року на Різдво по-
дав заяву до ВВІРу. Мовляв, ос-
кільки я тут не маю роботи за 
фахом, мені постійно погрожу-
ють новим ув’язненням, ніяких 
життєвих перспектив, то ви-
пустіть мене за кордон. До речі, 
професор Чинченко з канадсь-
кої діаспори декільком людям 
робив виклики, і мені теж зро-
бив. Тільки не мені той виклик 
прийшов, а у КДБ.

 ■ І ви б справді поїхали?
 — Вибір був у мене такий: або 
бути на чужині, але на волі, або 
на чужині, в Росії, але в неволі. 
Вибір був однозначний. Хоча 
Стус писав: «За кордон україн-
ців не випускають, та не дуже й 
кортіло за той кордон, бо хто ж 
тут, на великій Україні, стане 
горлом обурення і протесту? Це 
вже доля. А долі не обирають. Її 
приймають, яка вона вже не є, 
або вона силоміць обирає нас...»
 ■ Ви коли вдруге стали 
політв’язнем, щось писали для 
УГГ? Дев’ять років же відсиді-
ли. 
 — Я таких спроб навіть не ро-
бив. Що я міг такого вартісно-
го  написати? Я не був таким ве-
ликим інтелектуалом. А тут ще 
таке: якщо, скажімо, родичі ін-
ших ув’язнених були люди сві-
домі, брали ті капсули з написа-
ним, ковтали. Ризикували і со-
бою, і ув’язненим. Я собою міг би 
ризикувати, або людиною, яка 
свідомо до цього ставилася. А 
чи мав я право свою неписьмен-
ну матір у це вплутувати? Сест-
ра приїздила до мене, співчува-
ла, але я не зважувався писати 
щось, щоб просити їх вивезти.

Нецензурована робота  
 ■ У 1988-му вас випускають, 
коли УГГ переформатовується 
вже у Спілку. І що, ви відразу по-
вернулися до політики?
 — Я 21 серпня 1988 року ви-
пущений, а ще 7 липня Чор-
новіл і два Горині на мітин-
гу в Львові оголосили, що УГГ 
трансформується в Українську 
гельсінську спілку. 23 серпня я 
вже поїхав у Київ і був на зібран-
ні Українського культурологіч-
ного клубу. І вже дещо про себе 
розказав. А 3 вересня, у четвер-
ту річницю загибелі Юрія Лит-
вина і п’яту річницю загибелі 
Василя Стуса я мав перший пуб-
лічний нецензурований виступ, 
розповідав про загибель Стуса і 
Литвина. І читав вірші Стуса. 
 Ще в серпні написав заяву до 
райвно. А мені: «Як ми можемо 
вас допустити до виховання ді-
тей, коли ви закликали різати і 
вішати комуністів?». Я мав iз со-
бою вироки: нічого такого в них 
не було. Словом, я знов у кол госп 
художником пішов. А декому ж 
узагалі ніякої роботи не давали. 
Я художником працював до 1990 
року, до створення Української 
республіканської партії, коли 
мене запросили працювати в її 

секретаріаті. Цю партію на три 
чверті склали члени УГС.
 ■ Тоді, в перебудовні часи, 
стосунки з односельцями зміни-
лися? Вони вже з розумінням до 
вас ставилися?
 — Якось із Радомишля в село 
10 км пішки йшов. Пального на 
автостанціях не було. Якийсь 
сусід мені з-за паркану: «А що, 
за самостійної України пішки 
ходиш?». Кажу: «Краще мені за 
самостійної України ходити піш-
ки, куди хочу, ніж у «воронку» 
їхати, куди не хотів».
 Я з односельцями не дуже 
й у розмови вступав. Коли у 
1989-му треба було знайти трьох 
чоловікiв, щоб створити в селі 
осередок української мови, вчи-
телі сахалися мене. У Житомирі 
в тому ж 1989 році створювали 
філію УГС, то назбирали лише 
11 чоловік з усієї області. Однак 
згодом у нас на місцевих вибо-
рах були непогані результати. Я 
третє місце, наприклад, взяв.

Відмова від влади — 
то помилка
 ■ Хто на вас мав найбільший 
вплив з УГГ?
 — Василь Стус, Юрко Литвин 
і Олекса Тихий. Коли я з Литви-
ном чи зі Стусом спілкувався, то 
мені часом здавалося, що я ореол 
навколо них бачив.
 ■ Може, це ви просто екзаль-
товані були.
 — Може, й так. Але це справді 
святі люди. Зі Стусом я був кіль-
ка місяців у Мордовії, в 1976 — 
на початку 1977-го, до його виїз-
ду на заслання. З Литвином на 
пересилці в Лук’янівській тюр-
мі зустрілися у 1980-му. В одній 
камері сиділи десь десять днів. 
Він мені вірші читав, це енцик-
лопедія світової поезії. З Тихим 
десь рік разом були. Мені потала-
нило: я знав, може, найкращих 
людей свого часу. До речі, люди, 
які ведуть шляхетний спосіб 
життя — вони красиві до смерті. 
Подивіться, ось Григоренко, За-
ливаха, Горині, Мешко. Це були 
самовіддані люди. Для них голо-
вне було—служіння народові. 
Стус казав: «Мало нас. Дрібне-
сенька щопта. Лише для молитов 
і всечекання». Але ми були. А от  
білорусів, наприклад, не було. І 
яка нині Білорусь? Микола Ру-
денко казав: «Якби ще одне по-
коління, ще років 15-20, то Ук-
раїну не було б кому і не було б 
для кого рятувати. Господь нас 
вихопив з-над самісінької прір-
ви».
 ■ Чому ці красиві люди не 
змогли взяти владу, здійснити 
справжні демократичні перетво-
рення у країні ще на початку не-
залежності?
 — Багато причин. От я зга-
дую, як щойно обраний Прези-
дент Кравчук у лютому 1992 р. 
прийшов на з’їзд Руху, каже: 
«Йдіть у владу». А в залі — 
свист. Чорновіл каже: «Ми в 
конструктивній опозиції, ми з 
комуністами не будемо співпра-
цювати». Це була наша страте-
гічна помилка: відмова від вла-
ди. Певно, що в нашому середо-
вищі не так багато було людей, 
здатних здійснювати владу, ми 
були більш ідеологи, ніж прак-
тики. Комуністи були практи-
ками. Ми рівень громадянської 
свідомості в суспільстві підня-
ли. Може, саме завдяки тому, 
що ми були не лукавими, ми 
мали авторитет. А що ми не при-
йшли до влади — то завжди так 
було: революцію роблять одні, 
а владарюють інші. Ми забез-
печували ідеологічний фронт. І 
ми перемогли — Україна неза-
лежна.

Щоб люди знали
 ■ На вашу думку, що те най-

краще, що ви зробили в житті?
 — Написав про своїх то-
варишів. Оце купа їхніх кни-
жок, які я готував до друку. 
Більшість із довідок в «Між-
народному словнику дисиден-
тів країн Центральної Європи і 
колишнього СРСР» — мої. Три 
томи вже є. А ще інтерв’ю з ко-
лишніми політв’язнями і диси-
дентами — до 200 записав, бага-
то надруковано в «Україні мо-
лодій». Виставлено в iнтернеті 
176. Більшість iз них уже помер-
ла. Ці люди розповідали правду, 
бо в матеріалах слідства не завж-
ди була правда. А мені вони роз-
повідали так, як було. Книжки 
Гориня Михайла впорядкову-
вав, Оксани Мешко. Дві книжки 
Лук’яненка готував, двотомник 
родини Січків, книжку «Юна-
ки з огненної печі» про Росоха-
цьку групу, котра жовто-бла-
китні прапори вивісила в Чор-
ткові 21 січня 1973 року. Цього 
року мені було дано завдання від 
Харківської правозахисної гру-
пи переглянути всі біографічні 
довідки політв’язнів і глосарій 
і подописувати, що змінилося. 
Я це все переглянув, і тепер це 
все англійською перекладаєть-
ся. Ми перевидали чотиритом-
ник матеріалів УГГ — це знову 
моя робота. Плюс усі ці довідки 
— 350 штук — є в iнтернеті. Я 
їх теж зараз редагую. Думаю, до 
кінця року дороблю. 
 Думаю, що певною мірою я 
свою місію в цьому світі вико-
нав.
 ■ Ви зараз живете з онуком 
свого брата. Чого не одружили-
ся?
 — З ким?
 ■ Ну не знаю. Там же були дів-
чата у цих групах, сестри чи доч-
ки товаришів...
 — Я ж не міг кроку ступити. 
Я нікуди не ходив, крім як на ро-
боту. Навіть кіно тільки дитячі 
сеанси міг подивитися. І кому 
був потрібен піднаглядний, про 
котрого в селі говорили всяке, 
котрого відверто ворогом назива-
ли? І ясно мені було, що мене зно-
ву посадять. А зв’язувати комусь 
руки — це було б аморально. А 
після 1988 року, коли звільнив-
ся остаточно, мав уже 39 років — 
проворніші хлопці порозбирали 
найкращих дівчат, поки я по та-
борах козакував. Та й не трап-
лявся мені ніхто.
 ■ Яка у вас пенсія?
 — У мене як у політв’язня 
стаж великий, бо ж рахується 
рік за три. Отже, маю 2150 грн. 
Ще безплатний проїзд у місько-
му транспорті, пільги на кварт-
плату 50%.  Компенсацію я не 
одержував. За прем’єрства Мар-
чука встановлено було, що ком-
пенсація виплачується за 75 мі-
сяців перебування в ув’язненні. 
А якщо Юрко Шухевич 32 роки 
сидів? 7,5 гривні за місяць ком-
пенсація, тобто 20 копійок за та-
бірну чи карцерну добу. Щоб ти 
довго жив, Марчук. А дехто з нас 
ще сподівався, що Марчук буде 
українським Шарлем де Голлем! 
А він же у КДБ якраз «буржуаз-
ними націоналістами» займав-
ся, тобто нас якраз і запроторю-
вав у неволю. Я 1999 року напи-
сав статтю проти Марчука, коли 
він висувався у президенти, не 
міг змовчати. 
 ■ Вам не нудно жити? Біля 
вас уже нема людей такого мас-
штабу, з якими ви спілкувалися 
у таборах.
 — Людей для спілкування 
вистачає, але від декого я відби-
ваюся. Як Руденко казав: «Мене 
вже обтяжують люди. Я не хочу 
нових знайомств». То були взір-
цеві люди, хочеться бути схожи-
ми на них. Мені достатньо спіл-
кування з покійними, яких я за-
писував і про кого пишу. ■

в приниженні

«ДРІБНЕСЕНЬКА ЩОПТА»

 «Усього в Групу вступила 41 особа. Крім того, 1982 року УГГ поповнилася 
двома іноземними членами (естонець Март Ніклус та литовець Вікторас Пяткус), 
а наприкінці 1987 року в неї було кооптовано ще шістьох. 24 особи були засуджені 
у зв’язку з членством у Групі. Вони відбули в концтаборах, в’язницях, психіатрич-
ках, на засланні понад 170 років. Загалом же на страсному рахунку членів Групи 
— понад 550 років неволі. Група розплатилася п’ятьма життями: Михайло Мель-
ник наклав на себе руки напередодні неминучого арешту 9 березня 1979 року. Чо-
тири в’язні табору особливого режиму ВС-389/36 загинули у неволі: Олекса Ти-
хий 5 травня 1984, Юрій Литвин 4 вересня 1984, Валерій Марченко 7 жовтня 1984 
і Василь Стус 4 вересня 1985»

■

Це стилізація під табірну робу. А от ключі від камер справжні, пермські.❙
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Приступ щедрості і як з ним 
боротися
 Підвищення зарплат, тоб-
то «підвищення» зарплат в Ук-
раїні таки буде. У доопрацьовано-
му проекті Держбюджету-2017, 
який невдовзі має розглянути у 
другому читанні Верховна Рада, 
цифра «3200» вже фігурує. При 
цьому міністр соціальної політи-
ки Андрій Рева повідомив: для 
підвищення розміру мінімаль-
ної зарплати у державний бюд-
жет треба додатково залучити 38 
млрд. гривень. І це щонайменше. 
Адже, окрім підвищення зарплат, 
уряд піднімає і розмір пенсій. Але 
він, тобто Рева, ні про що не шко-
дує — зарплати треба підвищува-
ти, бо таким є прожитковий міні-
мум. Таким чином влада майстер-
но вибила табурет у тих представ-
ників опозиції, які вже почали 
вживати слово «геноцид». 
 Тим часом Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман був макси-
мально чесним перед українсь-
ким народом: уряд працює над 
підвищенням соціальних стандар-
тів, але грошей на цю ідею у вла-
ди немає. Міністр фінансів Олек-
сандр Данилюк спростував і пер-
шого, і другого. Тобто, жодних до-
даткових мільярдів витрачати не 
доведеться. «Рішення щодо підви-
щення мінімальної зарплати є зба-
лансованим і не передбачає додат-
кових витрат із державного бюд-
жету», — сказав Данилюк. 
 За його задумом, кошти має 
дати детінізація. Тобто, частина 
зарплат виходить з тіні, із них біз-
нес починає платити більші подат-
ки — ці податки йдуть до бюдже-
ту, а уряд використовує їх на підви-
щення зарплат. «Ми підрахували 
і підійшли доволі консервативно, 
розуміючи, що заходи з детінізації 
не завжди на сто відсотків можуть 
бути ефективними», — самокри-
тично відзначив чиновник. 
  Міністр Данилюк міркує гло-
бально. За його підрахунками, із 
тіні вийдуть 2,5 мільйона найма-
них працівників. «Ці люди у при-
ватному секторі отримають збіль-
шену зарплату, відтак збільшені 
податки скеровуватимуться до 
державного і місцевих бюджетів, 
Пенсійного фонду, що дозволить 
підняти зарплати для лікарів і 
вчителів», — сказав головний фі-
нансист держави. 

Податок на «тінь»
 А тепер, як ідея Мінфіну виг-
лядає під іншим кутом зору — 
якщо дивитися на ситуацію зни-
зу, з робочого місця директора 
малого підприємства, а не з Пе-
черських пагорбів. 
 В Україні і справді дуже ве-
лика частка тіньового сектору 
економіки. За офіційними дани-
ми, близько 50%, за неофіційни-
ми — у залежності від сектору. У 
деяких — понад 80%. З одного 
боку, це погано, оскільки страж-
дають Держбюджет, Пенсійний 
фот тощо. З іншого, економісти 
вважають, що саме «тінь» доз-
волила українській економіці 
краще пережити кризові часи. 
Зрештою, причинами появи ті-
ньової економіки є — і держав-
ні чиновники це не заперечують 

— неефективна податкова полі-
тика, складність в адміністру-
ванні податків, відсутність про-
зорих правил гри на ринку, від-
сутність реальної судової систе-
ми. Тобто всі елементи — сфера 
відповідальності держави. 
 Тож насправді дуже мало хто 
нині заробляє в Україні 1600 
гривень у місяць. «Не є таємни-
цею, що працедавці часто пла-
тять людям мінімальну зарпла-
ту, а решту доплачують у конвер-
ті», — погоджується економіст 
Андрій Блінов. Деякі підприєм-
ці таким чином і справді заробля-
ють на «Лексуси» і «Рейнджро-
вери», а деякі — особливо ма-
лий і середній бізнес — вижива-
ють у скрутний для держави час. 
Скільки є одних і скільки інших 
— питання складне, але, тре-
ба думати, що міністр фінансів 
Олександр Данилюк знає від-
повідь. Якщо вирішив, що всім 
без винятку підприємцям буде 
ну зовсім неважко заплатити у 
бюджет податки з 3200 гривень. 
 «Так, уряду сьогодні треба 
компенсувати зниження став-
ки єдиного соціального внеску 
із 37,5 до 22%, яке ми отрима-
ли на початку нинішнього року, 
— продовжує Блінов. — Адже з 
мінімальної зарплати і виплачу-
ються всі нарахування. Втім тре-
ба розуміти, що реальні доходи 
населення удвічі не зростуть». 

Зарплати зменшать, субсидії 
також
 І, треба розуміти, не зростуть 
узагалі. Ось як описує схему до 
і після «підвищення» економіст 
Юрій Романенко. «Уявимо, що 
працівник отримує 5 тис. гри-
вень, з яких 1200 офіційно, а 
3800 — у конверті. Після ре-
форми на руки цей працівник 
отримає вже 4500 гривень. Де-
ржава отримає більше податків, 
а працівник — менше зарпла-
ти. Потім цей працівник піде 

по субсидію до держави, і вона 
дасть йому ці кошти, які щой-
но викачала з його кишені через 
працедавця», — сказав він. 
 Із ним погоджується еконо-
мічний експерт Мар’ян Заблоць-
кий. «Справді, згідно з даними 
Держстату, 40% працівників от-
римують заробітну плату менше 
3200 гривень. Але більшість із 
них отримує її неофіційно. Тож 
підняття «мінімалки» — це спро-
ба змусити людей заплатити по-
датки до бюджету. Це стосується 
4 млн. українців. Також близько 
6 млн. громадян отримують суб-
сидії на комунальні послуги. Ре-
ально значна частина їх не отри-
мувала б, якщо би показувала 
свої доходи офіційно, — пояснив 
аналітик. — Натомість зарплату 
треба підняти для 100 тис. чинов-
ників і силовиків плюс близько 
мільйона вчителів, лікарів та ін-
ших бюджетників, які нині отри-
мують менше 3200 гривень». 
 Отже, за його словами, з точ-
ки зору бюджету, пропонується 
обкласти податком 4 мільйони 
українців і забрати частину суб-
сидій із 6 мільйонів сімей. За ці 
кошти підвищити оплату праці 
трохи більше 1 мільйона людей. 

Закриття дрібного бізнесу, 
звільнення і перерозподіл ринку
 На думку аналітиків, «антиті-
ньова» активність уряду — ініціа-
тива, яку можна було би тільки 
вітати. Якби влада розпочала з 
себе. Тобто створила умови для 
бізнесу, у яких він міг би розви-
ватися і поступово легалізувати-
ся. І лише після того включила би 
каральну машину. Навіть у тако-
му м’якому вигляді як збільшен-
ня відрахувань. 
 У нинішніх умовах працедав-
ці — з числа тих, котрі оплачують 
життя 4 мільйонів українців, — 
опиняться перед непростим виб-
ором. «Підприємець буде змуше-
ний або компенсувати свої втрати 

за рахунок найманого працівни-
ка, або звільнить його», — каже 
Юрій Романенко. 
 Аналітики прогнозують ма-
сові скорочення працівників, зай-
нятих у малому бізнесі. Або їх то-
тальний перехід у тінь. Й обража-
тися на дрібних бізнесменів тут не 
варто. На думку Андрія Приходь-
ка із UniCredit, рівень зарплат у 
такому бізнесі є нижчим, ніж у ве-
ликому. «Нові витрати малий біз-
нес буде змушений компенсувати 
за рахунок власного прибутку або 
ж перекласти їх на кінцевого спо-
живача. Обидва варіанти так чи 
інакше призведуть до збільшен-
ня частки ринку великих мере-
жевих компаній, для яких зрос-
тання «мінімалки» буде не таким 
болючим, як для дрібного бізне-
су. Залишається і третій варіант: 
піти в тінь і не оформляти праців-
ників із низькою заробітною пла-
тою», — стверджує той. 
 Таким чином, «Велика детіні-
зація», про яку так довго говорив 
Данилюк, радше за все, відкла-
дається до кращих часів. Нато-
мість по всій Україні аналітики 
очікують хвилі банкрутств дріб-
них фірм. «Особливо не в Києві, 
а там, де доходи набагато нижчі, 
де навіть зарплата у 3 тис. гривень 
вважається нормальною», — каже 
економіст Олександр Жолудь. 
 Відтак, очікуємо зростання 
безробіття і збільшення наван-
таження на службу зайнятості. 
Особливо можуть постражда-
ти низько кваліфіковані праців-
ники, для захисту яких урядов-
ці і влаштували цю реформу. «У 
секторі поштових перевезень по-
над 70% працівників отримують 
менше 3 тис. гривень. Що буде з 
цими людьми? Можливо, їх прос-
то звільнять», — каже економіст 
Дмитро Боярчук. 
 Деякі працедавці, особливо 
у сфері громадського харчуван-
ня, вже нині діляться планами: 
оформлятимуть працівників на 

пів, четвертину ставки або ж по-
годинно... 

Удвічі зростуть штрафи, збори 
і податки. Також інфляція і 
курс долара... 
 Але зменшення зарплати — 
це ще не всі проблеми, які очіку-
ють українця унаслідок «підви-
щення» мінімалки. «Деякі нор-
ми в українському законодавстві 
прив’язані до мінімальної заробіт-
ної плати, — каже юрист Михай-
ло Юмашев. — Наприклад, роз-
мір щорічного податку на нерухо-
мість: за кожен зайвий квадратний 
метр платять відсоток мінімальної 
зарплати». Відтак квартирний по-
даток буде для українців удвічі ви-
щим. І не лише він. 
 «Зростуть штрафи за пору-
шення будівельних норм і тру-
дового законодавства, подорож-
чають ліцензії (наприклад буді-
вельні), зросте мінімальний роз-
мір судового збору — у тому числі 
й щодо дрібних справ», — каже 
юрист Владислав Бєлоцький. 
 На думку видатного українсь-
кого економіста Олександра Пас-
хавера, рішення про збільшен-
ня мінімальної зарплати є більше 
політичним кроком, ніж еконо-
мічним. Якщо ж раптом не спра-
цює ідея Порошенка—Гройсма-
на про те, що бізнес раптом вийде 
з тіні й зробить усім добре, країну 
чекають неприємності. «Інфляція 
може вийти за звичні для України 
межі», — сказав Пасхавер, додав-
ши, що особисто він очікує зростан-
ня цін на продукти харчування. 
 «Оскільки зростання ВВП у 
наступному році планується на 
рівні 1-1,5%, можна прогнозува-
ти, що зарплата зросте за рахунок 
збільшення гривневої маси. Тобто 
увімкнення друкарського верста-
та», — сказав аналітик «Альпарі» 
Антон Козюра. На його думку, це 
може призвести до падіння курсу 
гривні. «Пані Гонтарева спрогно-
зувала курс долара на 2017 рік на 
рівні 27,2 гривні. Оскільки її про-
гноз на 2016 становив 24,7 грн., 
можна очікувати, що реальний 
показник становитиме 30 гривень 
за долар», — додав він. 
 За словами економіста Андрія 
Новака, збільшену заробітну пла-
ту Кабмін фінансуватиме з трьох 
джерел: скорочення працівни-
ків державного сектору, інфля-
ції, яка може перевищити 8%, та 
зростання державного боргу. ■

НАШІ ГРОШІ

За чий рахунок банкет?
«Підвищення» мінімальної зарплати до 3200 гривень насправді 
зменшить доходи багатьох українців. Натомість зросте розмір 
штрафів, подорожчають продукти, закриватимуться малі 
підприємства та падатиме курс гривні

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Пенсіонери, готуйте кишені! 
 Український уряд готується підня-
ти не тільки мінімальну заробітну пла-
ту, а й пенсії. У середньому, як пояс-
нили в КМ, на 300 гривень. За слова-
ми віце-прем’єра Павла Розенка, влада 
вирішила «осучаснити» виплати для 5 
мільйонів українців. Тих, що отримують 
від 1400 до 4000 тисяч гривень пенсії. 
Всього, як відомо, в Україні налічуєть-
ся 12,3 мільйона пенсіонерів. 
 За роз’ясненням Мінсоцполітики, 
осучаснення пенсії — це її перераху-
нок з урахуванням середньої зарпла-
ти за останні три роки. Розмір зарпла-
ти потім помножать на особистий тру-
довий коефіцієнт пенсіонера, що вра-
ховує заробіток і стаж. Найбільше від 
перерахунку виграють ті, хто пішов на 
пенсію чотири і більше років тому.

■

Гроші на реалізацію небаченої щедрості влади намагатимуться взяти у малого і середнього бізнесу.❙

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Пересічні українці, які не мають ні власного бізнесу, ні пристой-
них е-декларацій, все ж готуються з нового року витрачати значно 
більше грошей. Цілих 3200 гривень! Саме такою, як відомо, буде 
їхня мінімальна зарплата з 1 січня 2017 — завдяки невтомній і ско-
ординованій роботі особисто Президента України Петра Олексійо-
вича Порошенка і очільника Кабінету Міністрів пана Володимира 
Гройсмана. 
Сьогодні, як заведено вважати, наймані працівники отримують 
лише 1600 гривень. А оскільки українська економіка нині, треба 
розуміти, дозволяє, то їхня зарплата зросте вдвічі! Причому рвуч-
ко й одномоментно — на заздрість ворогам. Утiм економісти, які 
міркують не гаслами, а цифрами, задаються цікавими питаннями. 
Точнiше, двома: з чиїх кишень гроші, хто від цього виграє, а хто 
насправді програє? 
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«Після будівництва ГАЕС 
держава економитиме 100 млн. 
доларів щорічно» 
 Аби вивчити доцільність та-
кого будівництва, його вплив на 
довкілля та почути громадсь-
ку думку, при Черкаській обл-
держадміністрації створили ро-
бочу групу з чиновників різних 
рівнів та представників громад-
ськості. 
 На одному з перших засі-
дань iшлося про те, що зведен-
ня Канівської гідроакумулюю-
чої електростанції, замовником 
будівництва якої є ПАТ «Укр-
гідроенерго», має розпочатися 
вже наступного року і тривати-
ме до 2022-го. Серед підготовчих 
робіт з будівництва — розчистка 
лісу, захист пам’яток археології, 
укріплення берегів Дніпра, про-
кладення доріг i ліній електро-
постачання. Інвесторами будови 
називають Міжнародний банк 
реконструкції і розвитку та Єв-
ропейський інвестиційний банк, 
загальна вартість будівництва 
— 1,2 млрд. доларів. Свої кош-
ти вкладе у будівництво і «Укр-
гідроенерго».
 «Спорудження чотирьох гід-
роагрегатів Канівської ГАЕС, зi 
щорічним виробітком трохи біль-
ше 1 млрд. кВт годин на рік, — це 
енергетична безпека країни. Вве-
дення станції в дію дозволить де-
ржаві зменшити використання 
газу та вугілля, підтримає роз-
виток вітряної та сонячної енер-
гетики», — переконаний заступ-
ник генерального директора ПАТ 
«Укргідроенерго» Юрій Литви-
ненко.
 Він запевняє, що Канівська 
ГАЕС — це сучасні світові тех-
нології, тож під час будівниц-
тва буде дотримано всіх необ-
хідних екологічних стандар-
тів. А розмови про те, що тех-
нологія будівництва застаріла, 
не мають нічого спільного з ре-
альністю. Як і екологічні міфи, 
які розповсюджуються, та тех-
ногенні катастрофи, якими ля-
кають. Оскільки станція матиме 
чотири рівні захисту не лише від 
аварійних ситуацій, а й від ди-
версій чи терактів, зможе вит-
римати навіть семибальний зем-
летрус.
 «Ніякого радіоактивного за-
бруднення води, як дехто вва-
жає, не буде. Адже радіоактивні 
речовини у мулі Канівського во-
досховища не перевищують пів-
тора-три відсотки від норми й 
такими залишаться після почат-
ку роботи станції», — зазначає 
пан Литвиненко. І додає, навпа-
ки, з введенням у експлуатацію 
ГАЕС у Дніпрі покращиться во-
дообмін, адже вода збагачувати-
меться киснем. Більше того, у во-
дойму щорічно випускатимуть 
близько 3 тонн малька риби, там 
можна хоч сріблясту форель ви-
рощувати. 
 За його словами, завдяки 
Канівській ГАЕС Україна еконо-
митиме 100 млн. доларів щоріч-
но. Під час будівництва створять 
2 тисячі робочих місць та про-
мислово-будівельну інфраструк-

туру. Окрім цього, 300 млн. грн. 
інвестицій буде вкладено у роз-
виток Канівського району — по-
будують дороги, відремонтують 
школи, лікарні, зведуть жит-
ло. Після введення в експлуата-
цію електростанції на ній пра-
цюватиме майже 250 осіб, а це — 
нові робочі місця для мешканців 
району. 
 Не постраждає, каже пан 
Литвиненко, й природоохорон-
на територія, всі пам’ятки, які 
будуть там виявлені, збережуть. 
І хоча в зону фактичної забудо-
ви попадає гора Лисуха, зараз 
її досліджують науковці. Якщо 
там буде виявлено археологіч-
ні та історичні пам’ятки, кош-
том «Укр гідроенерго» їх перене-
суть у музей. Це контролювати-
ме екологічна експедиція, котра 
працюватиме протягом усього 
будівництва.
 «Незалежні експерти вже 
розробили кілька документів 
щодо екологічних, соціальних 
та безпекових аспектів будівниц-
тва Канівської ГАЕС. Ці матеріа-
ли нині проходять погодження 
у міжнародних організаціях, а 
потім ми їх оприлюднимо», — 
запевняє Юрій Литвиненко. І 
обіцяє: — «Укргідроенерго» до-
кладе зусиль, щоб відновити лан-
дшафт та укріпити природним 

камінням береги, і сподівається, 
що після завершення будівниц-
тва зросте й туристична приваб-
ливість регіону, як це є в Чехії, 
де працює така ГАЕС. 

Громадські активісти не вірять 
чиновникам
 Не так уже й оптимістич-
но щодо майбутнього будівниц-
тва налаштовані громадські ак-
тивісти Канівщини. Вони проти 
ГАЕС і не вірять обіцянкам чи-
новників. Переконані, що на-
роду знову, як повелося з ра-
дянських часів, багато чого не-
договорюють. Аби привернути 
увагу до ризиків, які, на їхню 

думку, приховує у собі побудова 
Канівської ГАЕС, вони приходи-
ли з протестом на сесію Черкась-
кої обласної ради та на засідання 
робочої групи облдержадмініст-
рації. 
 Канівчани вважають будову 
збитковою й небезпечною для 
довкілля. Люди переповідають 
спогади своїх батьків, як після 
будівництва Канівської ГЕС пе-
репади води під час повені сяга-
ли двох метрів, а риба, яка ви-
ходила на нерест на мілковод-
дя, тоннами лежала там і ги-

нула. Тож, переконані, як і в 
минулому, так і тепер, ніхто не 
прораховує ризики майбутньо-
го будівництва. А вони, кажуть, 
величезні. Людей непокоїть, що 
Зміїні острови, розташованi нав-
проти села Бучача, де унікаль-
ний рослинний і тваринний світ, 
вже за кілька років після зведен-
ня ГАЕС будуть затоплені через 
переміщення великої маси води. 
Турбує й те, що ГАЕС буде зведе-
но на глинистих материнських 
породах, тож ніхто не може за-
страхувати від селевих потоків. 
Жителі Канівського району та-
кож побоюються, що ударна 
хвиля води, якщо, не дай Боже, 

станеться НП, може знести все 
на своєму шляху.
 «Ми ні слова не почули про 
питання доцільності Канівсь-
кої ГАЕС. Чого саме технологія 
ГАЕС потрібна для об’єднання 
енергетичної системи України? 
І чому саме в цьому місці? І яка 
вартість виробленого кіловата 
електроенергії буде?» — обурю-
вався на засіданні робочої групи 
Дмитро Іванов, представник На-
ціонального екологічного центру 
України.
 Він пояснює: треба розуміти, 
що ми маємо справу з величезним 
будівництвом вартістю 1,2 млрд. 
євро. Треба розуміти, чи варто ви-
кидати такі гроші на об’єкт, який 
у майбутньому може бути абсо-
лютно недоцільним. Є науковці 
та енергетики, які ствер джують, 
що вже сьогодні існують набага-
то ефективніші альтернативні 
варіанти з точки зору економіки, 
ніж будівництво ГАЕС. Еколог 
пояснює: у світі є великі акуму-
лятори, які задовольняють пот-
реби у регулюванні пікових на-
вантажень, замість таких небез-
печних об’єктів, якою може ста-
ти Канівська ГАЕС. 
 Він також констатує, що 
цивілізовані країни вже сьогод-
ні переорієнтовуються і надають 
перевагу альтернативним дже-
релам енергій. Водночас будів-
ництво електростанції тривати-
ме ледве не десять років поспіль, 
і ніхто наразі не може сказати, як 
за цей час зміниться енергетична 

ситуація на планеті та в Україні 
зокрема. Чи не краще і дешевше, 
стверджує, навести лад у енерге-
тиці, яка є нині, та почати еконо-
мити там, де маємо великі втра-
ти. До того ж на користь справі 
пішло б активне запровадження 
сонячної та вітрової енергетики. 
 «І ще таке. Обіцяють нові ро-
бочі місця. Кажуть, що вони бу-
дуть закріплені саме за праців-
никами Канівського району. 
Але сучасні будівельники мають 
пройти серйозний курс навчан-
ня, тож така обіцянка абсолют-
но безпідставна», — веде далі 
пан Дмитро.
 Дивується він і обіцяним 300 
млн. гривень інвестицій. Каже, 
вони не входять у кошторис 
будівництва. І незрозуміло, чи 
є такі кошти, чи вони тільки на 
папері.

«Радіоактивну воду питиме 40 
мільйонів населення»
 Але найбільше, зізнається 
еколог, його непокоїть те, що з 
реалізацією цього будівництва 
існує небезпека радіаційного за-
бруднення. Адже вчені-гідрологи 
стверджують, що на дні Канівсь-
кого водосховища, яке в найшир-
шій його частині дуже мілке — 
всього якихось 2-3 метри глиби-
ни, є залишки радіоактивного 
осаду, який 30 років законсерво-
ваний там після аварії на Чорно-
бильській АЕС. Також там міс-
тяться шкідливі отруйні речови-
ни. А води новозбудованої ГАЕС 
усе те скаламутять, і тоді біда не-
минуча. Бо розпочнеться інтен-
сивна міграція радіонуклідів — 
вниз по Дніпру до самісінького 
Чорного моря. Тож наш Дніпро 
стане знову радіоактивним, пере-
конаний еколог. 
 «І ту радіоактивну воду пи-
тиме 40 мільйонів населення 
України, котре живе по обидва 
боки Дніпра», — обурюється на-
уковець. І додає, 18 жовтня за-
кінчився термін дії висновку 
державної екологічної експер-
тизи стосовно впливу Канівсь-
кої ГАЕС на довкілля. І, що ці-
каво, підкреслює, поки його не 
продовжують.
 Дмитро Іванов називає засі-
дання робочої групи у Черкась-
кій ОДА недієвим, бо не визна-
чені повноваження та план дій 
цієї групи. До того ж у вирішенні 
питання будівництва Канівської 
ГАЕС облдержадміністрація не 
має повноваження. Є вони лише 
в уряду.
 Проте заступник генераль-
ного директора ПАТ «Укргідро-
енерго» Юрій Литвиненко за-
являє: громадськість така ка-
тегорична, бо лише 25% добре 
обізнані з проектом цього будів-
ництва. Тому, наголошує, знову 
проводитимемо ознайомчу і про-
світницьку роботу. Бо цей проект 
потрібен канівській громаді.
 Тим часом представники 
канівської громади та громад-
ські організації Черкащини 
вже об’єдналися, аби не допус-
тити, як вони кажуть, сумнів-
ного будівництва і оператив-
но інформувати про це людей. 
Вони створили коаліцію гро-
мадських організацій «Проти 
ГАЕС», куди увійшли Черкась-
ка організація Українського то-
вариства охорони природи, ГО 
«Шевченків край» Канева, а 
також відокремлений підроз-
діл Національного екологічно-
го центру України «НЕЦУ-Бу-
чак», і закликали приєднувати-
ся до цієї коаліції інші громад-
ські організації. 
 Додам, що досвід боротьби за 
довкілля у канівчан уже є: кіль-
ка років тому своїми протестами 
вони зупинили у Каневі зведення 
терміналів агрохолдингу «Нібу-
лон». ■

ЗА І ПРОТИ

Заговорити воду
Будівництво Канівської ГАЕС — енергетична безпека України чи 
небезпека для українців?

■Людмила НІКІТЕНКО

На Черкащині тривають дискусії 
щодо будівництва Канівської 
гідроакумулюючої електростан-
ції. Її прихильники стверджують, 
що такий проект потрібний Ук-
раїні, бо він — велике благо для 
держави та області. Громадські 
активісти називають його вели-
кою небезпекою. Кажуть, вона 
може стати масштабнішою від 
тієї, яку маємо після створення 
Кременчуцького водосховища, 
яке нагадує нині застояну ка-
люжу і перебуває на грані еко-
логічної катастрофи («УМ» про 
це розповідала).

Будівництво електростанції триватиме ледве не десять 
років, і ніхто не може сказати, як за цей час зміниться 
енергетична ситуація на планеті та в Україні зокрема. 

Еколог Дмитро Іванов: «Світ уже сьогодні надає перевагу альтернативним 
джерелам енергій».
Фото автора.

❙
❙
❙

Днями в Каневі молодь iз плакатами «Стоп Канівська ГАЕС!» та «Ні — будівництву ГАЕС на пам’ятках історії 
та природи!» провела протестний флеш-моб.
Фото з сайта kanos.com.ua.
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Марія СУЛИМА

Нещодавно у Києві відбулася міжнародна 
конференція «Безпека журналістів в Ук-
раїні. Припинення безкарності». Приуро-
чили її до Міжнародного дня припинення 
безкарності за злочини проти журналістів, 
який відзначають 2 листопада. Серед ін-
шого було порушено й питання акредитації 
медійників у зоні АТО, зокрема те, що че-
рез надмірні бюрократизацію й контроль 
журналісти відмовляються від атовських 
прес-карт. Нині Міністерство оборони має 
намір ще більше ускладнити процедуру 
отримання акредитації, запровадивши так 
звану дворівневу акредитацію. 
У ході  конференції фотожурналіст, фри-
лансер міжнародного агентства Reuters 
Макс Левін започаткував дискусію з реч-
ником Міноборони з питань АТО Олексан-
дром Мотузяником щодо непотрібності 
атовської прес-карти, яка журналістам 
лише заважає, а не допомагає працювати. 
Чи є насправді переваги прес-карти АТО 
і чому важливо, щоб історію писали не 
за фотографіями Дмитра Муравського, 
— про це говоримо з Максом Левіним.
«Я на сході почав працювати десь із квіт-
ня 2014-го. До Слов’янська я вже поїхав 
з окупованого Донецька. Там, а потім і 
в Краматорську, знімав захоплення ад-
міністративних будівель. Коли після Май-
дану почалися події у Криму, то декілька 
разів їздив туди», — каже фотожурналіст 
Макс Левін.

Безпека  журналістів — досвід Reuters
 ■ Максе, вам дивом удалося вирва-
тися з Іловайського пекла. Повертаю-
чись на війну після тих подій, відчува-
ли страх?
 — Це насправді складна тема... Моя 
дружина, звісно, хвилюється, але вона 
довіряє мені й підтримує. Я вважаю, що 
в час війни в Україні журналіст не може 
не бути там. Це подія світового рівня, що 
відбувається в центрі Європи. Іноземці 
їдуть за тисячі кілометрів, щоб позніма-
ти. А ми сидимо в Києві, хоча нам лише 
сім годин потягом. 
 Багато проблем практичних вини-
кає, коли я їду: у нас троє дітей — за-
везти, забрати зі школи, а ще на роботу, 
хтось захворів, приготувати їсти. Але я 
відчуваю, що маю їхати на схід. Після 
Іловайська ми поїхали у вересні знову. 
Звісно, коли тоді вибиралися, то дума-
ли — ніколи більше. Коли ти розумієш, 
що ця черга наближається до тебе і от-
от тобі кінець, то страшно. Але людина 
ж звикає до всього, ви розумієте…
 ■ Коли ви поїхали вже на схід під час 
бойових дій, перед тим проходили якісь 
тренінги?
 — Ще після Майдану Reuters про-
водив 3-денний тренінг для своїх спів-
робітників і фрилансерів. Тоді одним iз 
тренерів був ірландець, колишній полі-
цейський, тепер консультант з безпеки 
Reuters. Він їздить із командою Reuters 
в гарячі точки і стежить за безпекою: ре-
комендує, як поводитися за різних умов. 
Наприклад, журналісти часто захоплю-
ються, щоб зняти ще те й те, от він і ка-
зав, що все, треба відходити, бо зараз 
буде відповідь. Опісля я ще був на психо-
логічному тренінгу, також від Reuters. 
Думаю, поки що того, що маю, — досить, 
та й досвід на фронті вже значний. 
 ■ Ви казали, що скористалися прес-
картою АТО лише раз. Чому?
 — Бо той досвід був невдалим. Так, 
2015 року з прес-картою АТО нам удало-
ся потрапити на військовий об’єкт. Ми пи-
сали листа, що хочемо потрапити у Дзер-
жинськ, познімати, телефонували прес-
офіцерам, вони казали: так, добре. На-
ступного дня нам дозволили знімати лише 

півгодини. Що можна зняти за цей час? 
 Проте в зоні АТО не лише військові 
об’єкти. Бліндаж, військова частина — 
так. Але ж місто Авдіївка — це не вій-
ськовий об’єкт, або Коксохім тамтеш-
ній, ТЕЦ у місті Щастя — їх охороняють 
військові, і туди я теж не можу потрапи-
ти як журналіст. Чому? Нас не захоті-
ли пускати в селище Гранітне позніма-
ти місцеве населення, але це ж незакон-
но. Тож тепер ми домовляємося або че-
рез волонтерів, або особисто. 
 Прес-карта не дає нічого — жодних 
додаткових прав, тому від неї відмовля-
ються. Водночас на конференції ОБСЄ з 
питань свободи медіа і свободи вислов-
лювань 27-28 жовтня у Відні, у якій я 
брав участь, керівник Департаменту ін-
формаційного суспільства Ради Європи 
Патрик Пеннінкс назвав ситуацію, коли 
журналісти працюють на лінії фронту 
без прес-карт, дуже небезпечною, бо в та-
кому разі вони позбуваються своїх прав. 
Хоча водночас ми дотримуємося всіх ви-
мог — ми не у військовому одязі, маємо 
написи «преса» тощо.

Редакція відповідає лише морально
 ■ Але ж від редакції ви їдете як жур-
наліст?
 — У нас немає договорів із редакцією, 
страховки теж немає, редакція відпові-
дає лише морально. Я впевнений, що моя 
редакція про мене подбає — але це усні 
домовленості. Якщо ж їхати в зону АТО 
зі страховкою на тиждень, то це в сумі 
коштуватиме тисяч 10 гривень, включа-
ючи витрати на транспорт, проживання, 
зв’язок, ви розумієте, не кожна редакція 
може собі дозволити такі кошти.
 ■ А військові ставлять умови, коли ви 

з ними домовляєтеся?
 — Командири зазвичай жодних умов 
не ставлять. Лише щоб не було на кадрах 
прив’язки до місця і щоб не можна було 
його вирахувати.
 ■ Що передбачає дворівнева акреди-
тація, яку нині хочуть запровадити для 
журналістів в АТО?
 — Зі слів Мотузяника, що я почув, то 
людина має отримати прес-карту АТО — 
це перший рівень, а другий рівень — прой-
ти тренінг із безпеки від Міноборони. І це 
стосується всіх, навіть тих, хто вже пра-
цював на фронті. Тобто, починаючи від 
якоїсь певної дати, ми, журналісти, не 
зможемо потрапити в АТО без проходжен-
ня тренінгу і без прес-карти. І що важли-
во, навіть після дворівневої акредитації не 
можна буде знімати в темний час доби. А 
саме тоді зазвичай відбувається все най-
важливіше, саме тоді, зокрема, бойовики 
і порушують Мінські домовленості. 
 ■ На вашу думку, навіщо хочуть за-
провадити таку систему?
 — Справді, були випадки, коли жур-
налісти розкривали позиції військових 
і люди гинули. Але не можна ставити-
ся до всіх журналістів однаково. Люди, 
які їздять на фронт, мають дотримува-
тися правил, щоб не ставити під загрозу 
життя військових, розкривати позиції. 
До мене за ці 2 з половиною роки не було 
жодних претензій. Зазвичай, коли я не 
знаю, чи можна це показувати, я зверта-
юся до військових, і ми погоджуємо, що 
я можу показати, а що ні. А ці вимоги з 
дворівневою акредитацією… 
 Можливо, журналісти щось показу-
ють, що не подобається Міністерству обо-
рони. Чи то економічні мотиви, щоб жур-
налісти не побачили контрабанду, чи щоб 

не писали про алкоголь у війську, чи не 
писали про помилки керівництва, як 
було в Іловайську. Насправді, мети я не 
розумію. Зазвичай у тоталітарних краї-
нах журналісти мають менший вплив, 
побутує думка, що всі вони брешуть. На 
жаль, ми рухаємося в цьому напрямi. За 
останні два роки я бачу системну кам-
панію з дискредитації журналістів уза-
галі. Із часів Майдану, як свідчать соціо-
логічні дослідження, — рівень довіри до 
журналістів дуже впав. 
 ■ Можливо, на це є й об’єктивні при-
чини?
 — Я погоджуюся, що нам зі свого 
боку треба підвищувати професійний 
рівень, орієнтуватися не лише на ук-
раїнську, а й на закордонну аудиторію. 
Я, наприклад, хочу писати про пияти-
ку у військах, бо насправді це систем-
на проблема: за два роки не змінили за-
конодавства, мобілізованого, що п’є, не 
можуть нормально покарати, тому він і 
далі п’є, особливо якщо це не контрак-
тник. Страждає командир — він пише 
записки, йому оголошують догану, але 
законодавчо цього ніяк не вирішують, у 
нас статут ще старий, радянський, і це 
треба показувати, про це треба казати. 
Є проблеми, яким журналісти приділя-
ють мало уваги, я от ще знімаю для ООН 
про гуманітарні проблеми в Україні. Пе-
реселенці — так, але нині актуальніше 
військові, люди, що повернулися з вій-
ни і які часто не можуть знайти собі міс-
ця, про це потрібно писати. 

«Розповів, що нині не можна 
проводити вибори на Донбасі»
 ■ Ви казали, що були на конференції 
ОБСЄ з питань свободи медіа і свободи 
вираження думки у Відні. Розкажіть до-
кладніше. 
 — Це була сесія, присвячена само-
регуляції у ЗМІ. Я мав п’ятихвилинний 
виступ: розповів про те, що нині не мож-
на проводити вибори на Донбасі, бо бага-
то людей не має змоги повернутися туди 
через проукраїнську позицію. І прове-
дення виборів за таких умов означати-
ме легітимізацію воєнного режиму. Бо 
ж головною умовою прозорого і чесного 
волевиявлення є дотримання прав люди-
ни — на протест, свободу висловлюван-
ня, зрештою на свободу поширення ін-
формації. А за це на територіях так зва-
них «ЛНР» і «ДНР» нині можна запла-
тити життям. 
 А ще розповів про наш український 
випадок iз Дмитром Муравським, як цю 
пропаганду не пропустили і як ми пово-
дилися. Бо ж якби ми тоді не відреагува-
ли, то у Washington Post вийшла б зовсім 
інша стаття — була б критика, що жур-
налісти роблять постановки, а так усе 
вийшло дуже зважено. Багато говори-
ли про ситуацію в Криму — були ті жур-
налісти, що звідти виїхали, тепер боять-
ся повертатися у світлі останніх подій, 
затримання Миколи Семени наприклад. 
Десь відсотків 80 усіх виступів були при-
свячені конфлікту в Україні. 
 ■ До речі, найближчим часом планує-
те фотовиставки за матеріалами зі схо-
ду?
 — Нині наша виставка «Точка схо-
ду» у Запоріжжі, потім знову плануємо 
повезти її до Маріуполя. Часто ми зні-
маємо — і 80 % зйомки нікуди не йде, 
бо цього не можна ще показувати :міс-
ця, обличчя людей. Але от нещодавно 
до нас звернувся Музей історії України 
у Другій світовій війні з проханням дати 
фотографії для експозицій. 
 Ця війна — це все історія. Іловайськ, 
Дебальцеве — це все історія, яку ми має-
мо фіксувати. На жаль, багато хто цього 
не розуміє. ■

ПРОФЕСІЯ

Макс Левін: Бачу системну кампанію 
з дискредитації журналістів 
Чому медійники у зону АТО їздять без страховки, а  фотографа не пустили в селище Гранітне знімати місцеве населення?

■

ГУЧНА СПРАВА

 Резонансною стала ДТП за участі машин  Макса Левіна і чиновника з «Укрзалізниці» Івана Федорка.  
Уже після розмови  фотожурналіста з «УМ» став відомим вирок Іванові Федорку: 8.5 тис. грн. штрафу і 
1.5 року позбавлення водійських прав. 
 «Суд не побачив обтяжуючих обставин у справі. Суд не врахував свідчення очевидців на місці ДТП, які 
засвідчили — у Федорка були ознаки алкогольного сп’яніння, — написав Макс Левін на своїй сторінці у 
Facebook. — Суд не визнав документом протокол про обстеження Федорка на алкоголь в Боярській лікар-
ні — в ньому зазначено, що Федорко був з ознаками сп’яніння і втік, уникнувши обстеження. Федорко не 
визнав, що перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прокуратура не викликала у суд лікарів, що обсте-
жували Федорка, не добилася виклику всіх необхідних свідків у суд. Це значить поки що нічого не зміни-
лося. Як і раніше, за п’янство за кермом, навіть за скоєння ДТП, винуватець може відкупитися або на міс-
ці, або штрафом і виплатами. П’яний за кермом може втекти з місця ДТП або з лікарні, і тоді факт вживан-
ня алкоголю не буде зафіксовано. Наступного разу, коли черговий п’яний «Федорко» буде сідати за кермо 
2.5-тонної машини, яка може вбити не одну людину, у нього не буде стоп-фактора. Це потрібно змінювати. 
Буде апеляція, або від прокуратури, або від нас. Будемо вимагати більш сурового покарання (умовний тер-
мін) хоча б у межах цієї статті. Потрібно змінювати законодавство, посилювати відповідальність, виписати 
механізми примусового обстеження на алкоголь на місці ДТП».

■

Макс Левін.
Фото автора.

❙
❙



11УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 8 ЛИСТОПАДА 2016ЗДОРОВ’Я

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Мати гарну, свіжу, молоду 
шкіру — природне бажання лю-
дини. Як цього досягти? Адже 
не тільки правильний зовніш-
ній догляд багато важить для 
того, аби шкіра сяяла здоров’ям. 
Дуже важливо ще й «живити» її 
зсередини. Лікар-дієтолог Окса-
на Скиталінська радить організу-
вати правильну детоксикацію ор-
ганізму. Для цього в раціоні має 
бути більше харчових волокон. 
 Де шукати ці волокна? В ово-
чевих пюре, м’якоті фруктів, 
овочево-фруктових салатах, за-
піканках із додаванням вівся-
них та, особливо, пшеничних 
висівок. 
 — Додавайте до вівсяної 
каші, яку вживаєте на сніданок, 
півчашки різноманітних ягід 
(можна заморожених). Напри-
клад, малини, смородини, порі-
заних слив. А також чайну лож-
ку тонко мелених пшеничних 
висівок, чайну ложку меленого 
насіння льону і половину чайної 

ложки меду, — рекомендує пані 
Оксана. — Така каша, як губка, 
всмоктуватиме токсичні речови-
ни, що утворюються у кишечни-
ку, в результаті чого зменшува-
тиметься навантаження на пе-
чінку, яка повинна знешкодити 
ці токсини. 
 Лікар нагадує про те, що важ-
ливо випивати хоча б 5 склянок 
чистої води, склянку зеленого 
чаю та склянку імбирного чаю 
в день — це дуже корисно для 
здоров’я шкіри.
 За словами фахівця, через 28 
днів вживання такої детокс-каші 
ви будете задоволені власним ві-
дображенням у дзеркалі — шкі-
ра стане м’якшою, гладкішою та 
свіжою, як наливне яблучко.
 Другим кроком до свіжої шкі-
ри, за словами дієтолога, є нор-
малізація мікрофлори кишечни-
ку. Тут важливо дотримуватися 
кількох правил:
1. Уникайте важкотравних про-
дуктів (смаженого-копченого-
«хімічного»-занадто солоного та 
солодкого), одноманітного хар-

чування.
2. Регулярно вживайте кисломо-
лочні продукти, і не просто ке-
фір, а кефір із лактулозою, аци-
дофілін, симбівіт або симбілакт, 
наріне.
3. Додавайте до них куркуму на 
кінчику ножа — вона має проти-
запальні властивості: поступо-
во зникатимуть почервоніння, 
мікрозапалення.
 — Спробуйте кожен сніданок 
доповнювати декількома ложка-
ми одного з цих кисломолочних 
напоїв, а також вживати склян-
ку напою безпосередньо перед 
сном, — наголошує пані Оксана. 
— Регулярне «підживлення» ки-
шечнику корисною мікрофлорою 
покращить перетравлювання їжі 
та зміцнить кишковий імунітет, 

у результаті чого хвороботвор-
них бактерій стане менше, від-
повідно, стінки кишечнику ста-
нуть менш проникними для різ-
них вірусів та бактерій.
 Важливий крок для здорової 
шкіри: покращення стану пе-
чінки та жовчного міхура. Для 
цього, за словами Оксани Ски-
талінської, треба:
1. Виключити  з меню алкоголь 
та смажені страви. 
2. Їжу вживати невеликими пор-
ціями, щоб процес вироблення 
та виділення жовчі відбувався 
м’яко. 
3. Включати до раціону продук-
ти, що мають холеретичні влас-
тивості, тобто стимулюють утво-
рення та виділення жовчі — са-
лати з оливковою олією та ли-

монним соком, яйця, зварені 
нам’яко, чай із вершками (за 
умови, що у вас немає каменів у 
жовчному міхурі).
 Якщо не маєте протипоказань 
(того ж таки каміння у жовчно-
му міхурі), то для заправки са-
латів готуйте смачну, корисну 
та низькокалорійну суміш: змі-
шайте столову ложку нерафіно-
ваної оливкової олії Extravirgin 
(ідеально, якщо вона має вира-
жений зелений колір та гіркува-
тий смак — це ознака олії висо-
кої якості), чайну ложку лимон-
ного соку, столову ложку нежир-
ного кефіру, дрібку солі та одну 
четверту чайної ложки порошку 
куркуми.
 Така заправка, переконана 
лікар, краща від будь-якого «слі-
пого зондування», покращує ут-
ворення та якість жовчі (а жовч 
сприяє кращому засвоєнню ко-
рисних жирів). А куркума має 
виражені протизапальні власти-
вості. 
 Особливо корисно вживати 
салати з такою заправкою тим, 
хто має сірий, жовтуватий, зем-
листий колір шкіри. 
 «А у кого немає, то також 
вживайте, бо наше тіло — то як 
вишукане авто, — зауважує лі-
кар-дієтолог. — Будете годувати 
хорошим пальним — буде слу-
жити довго і приємно. А залива-
тимете якимось дизелем-майоне-
зом, то потім не нарікайте, що все 
пропало!»■

Мирослава КРУК

Створіть захисний бар’єр
 У холодну погоду і вдягатися праг-
немо тепліше. Але обличчя залишаєть-
ся відкрите «всім вітрам». Шкіра потер-
пає від низьких температур, від різких ко-
ливань атмосферного тиску, як це часто 
трапляється восени. Відтак обличчя пот-
ребує особливого захисту, адже холод су-
шить шкіру навіть більше, ніж спекотне 
повітря влітку. 
 «В осінній і зимовий період шкіра 
впадає в міні-сплячку, всі процеси в клі-
тинах уповільнюються, — пояснює сто-
личний лікар-косметолог Олена Влащен-
ко. — Життя клітини, як відомо, корот-
ке, тому маємо подбати про відновлення 
шкіри, допомогти їй у протистоянні з не-
годою. Якщо влітку сальні залози працю-
ють справно, відтак на шкірі утворюєть-
ся природна захисна плівка, яка запобі-
гає втраті вологи, то в холодну погоду цей 
процес припиняється, обличчя не отри-
мує захисту і потрібних корисних речо-
вин. Через це й виникає відчуття сухості 
й жару. Тож мусимо самотужки створити 
собі захисний бар’єр: зволожувати шкіру, 
використовувати жирніші засоби й вдава-
тися до живлення і масажу, зокрема у кос-
метолога.
 Якщо ви зібралися на прогулянку, 
подбайте про захист шкіри і не виходьте 
без використання спеціальних захисних 
засобів. Головне правило — накладати за-
сіб за 30 хвилин до виходу, інакше вода, 
що міститься в будь-якому кремі, в холод-
ну погоду погано впливатиме на шкіру».
 У холодну пору косметолог радить до-
давати до традиційних засобів догляду 
спеціальні креми від негоди. Вони захис-
тять від перепадів температури й воло-
гості повітря, поновлять захисні власти-
вості шкіри, підтримають її функції.

Оливкова олія — замість дорогого 
крему
 У цей холодний осінній період ми час-
то стикаємося ще й з проблемою судинних 
«зірочок» на обличчі. Це також «витів-
ки» негоди. Щоб попередити утворення 

цих прикрих «візерунків», розпочинай-
те зміцнення судин. Робіть це з допомогою 
фітнесу і масажу, який дуже корисний не 
лише для тіла, а й для обличчя. Аби кон-
такт обличчя з низькою температурою не 
став стресом для шкіри, зміцнюйте суди-
ни зсередини. Лікарі рекомендують  пре-
парати на основі водоростей, фрукти й 
овочі, що містять вітамін С. Наприклад, 
включіть до щоденного раціону салати з 
морської капусти, зелений чай з лимоном, 
гарячий журавлиновий напій. Вживання 
аскорутину (за рецептом лікаря)  допомо-
же позбутися неприємностей із розшире-
ними судинами або судинками, які лопну-
ли.
 Надійними помічниками у боротьбі 
за красиву шкіру стануть вітамінні комп-

лекси, свіжі фрукти, соки. Наш стіл нині 
повинен бути, як аптека. Брак вітаміну Д 
(він виникає через недостатню кількість 
сонця) спробуйте надолужити рибою, яй-
цями та вершковим маслом. Дефіцит ві-
таміну А можна поновити печінкою тріс-
ки, нестачу вітаміну Е — висівковим хлі-
бом та крупами. І майте на увазі — сідати 
на дієти восени не варто. Від обмежень у 
харчуванні більше шкоди, ніж користі.
 — Незамінними натуральними ре-
човинами для цієї пори є мед і оливкова 
олія, — додає Олена Влащенко. — Їх мож-
на не лише вживати з продуктами харчу-
вання, а й сміливо накладати на обличчя 
як разом, так і окремо. Оливкова олія усу-
ває навіть найсильніше лущення шкіри, 
проти якого безсилі всі дорогі засоби.

Мокрий компрес і живильний крем
 Обмінні й відновлювальні процеси у 
шкірі в холодний осінній період уповіль-
нюються.  Допомогти шкірі звільнитися 
від мертвих ороговілих клітин і повернути 
яскравий колір зможе пілінг, скажімо, на 
основі грейпфрута.  Фрукти, що містять 
вітамін С та кислоти (грейпфрут, лимон) 
відлущують ороговілі клітини та сприя-
ють росту нових. 
 — Виходячи надвір, прикрийте облич-
чя на декілька секунд руками, щоб шкіра 
трохи адаптувалася до холодної темпера-
тури, — радить косметолог.—Але не зату-
ляйте обличчя шарфом: він може натерти 
шкіру, а також затримати вологу, яка виді-
ляється під час дихання, а це недобре для 
шкіри.
 Якщо після тривалого перебування 
на повітрі в холодну погоду шкіра облич-
чя стягнута, суха і навіть починає лущи-
тися, зробіть удома гарячий компрес або 
припарки. Лікар радить змочити рушник 
чи серветку гарячою водою із содою або 
відваром ромашки та м’яти, відтиснути і 
накласти на обличчя на 2-3 хвилини. Піс-
ля цього бажано зробити маску з яєчного 
жовтка, змішаного з чайною ложкою ві-
таміну А (концентрату), рициновою олією 
та додатково будь-якою олією (кукуруд-
зяною, оливковою, рафінованою соняш-
никовою). Усі складники мають бути в 
рівних пропорціях. Через 15-20 хвилин 
змийте маску теплою водою, ополосніть 
холодною і накладіть живильний крем.
 У холодний, вологий, вітряний день ко-
рисно, перебуваючи на свіжому повітрі, пе-
ріодично масувати ніс та щоки: злегка по-
щипуйте, натискайте вглиб. Або зробіть 
таку вправу: вдихніть повітря, затримайте 
видих, напружтеся, доки не виникне від-
чуття, що кров приплинула до обличчя.■

ВАЖЛИВО!

Як наливне яблучко
Хочете мати красиву і здорову шкіру? 
Подбайте про детоксикацію організму

■

Від якості харчування залежать наше здоров’я і краса.
Фото з сайта silazdorovya.ru.

❙
❙

НА ЧАСІ

І обличчя — без «зірочок»...
Як допомогти шкірі пережити випробування холодом і негодою

■ РЕЦЕПТИ

«Маскарад» для шкіри
 Освіжити шкіру обличчя, зробити її світлі-
шою допоможе сирна маска. Візьміть 2 ст. лож-
ки свіжого кисломолочного сиру, розітріть із си-
рим жовтком і кількома краплями перекису вод-
ню. Маса має бути без грудок і не дуже густою. 
Накладіть її на обличчя та шию. За 10-15 хвилин 
змийте маску холодною водою.
Підлікувати шкіру в зимовий період, наситити її 
вітамінами і освіжити колір можна з допомогою 
маски зі шпинату. Дрібно наріжте листя цієї рос-
лини і зваріть у несолоній воді або молоці. Потім 
викладіть на марлю й охолодіть. Після цього на-
кладіть маску на обличчя й залиште на 20 хвилин. 
Змийте теплою водою.

■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

 У холодну погоду шкіра обличчя і так потерпає від низьких температур, тож умивання кубиками льоду 
краще відкласти до весни. Умивайтеся теплою водою, а після ополіскуйте обличчя відваром хвоща, липи, 
шавлії, які пом’якшують і заспокоюють шкіру.

■

Скраби дуже корисні для шкіри обличчя. Але в холодну пору косметологи не радять робити їх часто.
Фото з сайта zsz.pp.ua.

❙
❙
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Марія СУЛИМА

У Національній опері України  від-
булася світова прем’єра Другого 
концерту для віолончелі з оркест-
ром українського композитора Єв-
гена Станковича в рамках проекту 
«Три «С»: Скорик — Станкович 
— Сильвестров». Розплановані на 
два роки музичні заходи, що про-
ходять під такою назвою, без пере-
більшення унікальні, адже проект 
об’єднав трьох видатних компози-
торів сучасності. Другий його етап, 
що стартував наприкінці жовтня у 
Чернівцях, — особистість Євген 
Станкович та його творчість. 

Музика для Марточки
 «Євген Станкович — один зі 
стовпів сучасної української му-
зики, якого ще за життя назва-
ли генієм. Ми ще раз у цьому 
переконаємося, коли побачимо 
паралелі з легендарним Дмит-
ром Шостаковичем», —каже 
віолончеліст Олександр Пірієв, 
який став ініціатором проведен-
ня «Три «С». 
 Глядачі у Києві стали свідка-
ми такого собі діалогу двох ком-
позиторів: у виконанні Заслуже-
ного академічного симфонічно-
го оркестру Українського радіо 
під диригуванням Володимира 
Шейка прозвучала Симфонія 
№9 Дмитра Шостаковича та 
твори Євгена Станковича, серед 
яких соло для оркестру з балету 
«Прометей», «Страсті за Тара-
сом» і Концерт №2 для віолон-
челі з оркестром. 
 45 років — саме стільки ми-
нуло відтоді, як Станкович напи-
сав свій перший Концерт для віо-
лончелі, тож поява другого стала 
неабиякою подією для сучасної 
української класичної музики. 
Колись Мстислав Ростропович 
просив українського композито-
ра написати і йому віолончель-
ний концерт, утім тоді не скла-
лося. Нині «індикатором» появи 
Другого віолончельного концер-
ту, за словами Євгена Станкови-
ча, став Олександр Пірієв, завдя-
ки якому й існує проект. 
 «А надихнули мене, звісно, 
особисті речі: присвятив його 
своїй онучці», — уточняє маест-
ро. Через те перша частина і має 
назву «Музика для Марточки». 
Утім твір зовсім не дитячий, у 
другій частині — «Постлюдії» 
— особливо помітні паралелі з 
Бахом і Шостаковичем, ну, і, 
мабуть, найщемкіша третя час-
тина — «Монолог діда» — соло у 

виконанні віолончелі.
 Паралелі з Дмитром Шостако-
вичем для українського компози-
тора — велика честь. «На Шоста-
ковичу виховувалися покоління 
композиторів, і не лише Радянсь-
кого Союзу. Ніхто не пам’ятає, 
хто керував країною за Бетхове-
на, а Бетховен іде крізь віки», — 
каже Євген Станкович.

Зібрати трьох Маестро 
на одній сцені
 Євген Федорович під час 
спілкування з пресою перед 
київським концертом був неба-
гатослівним — зрештою він усе 
сказав у музиці — хто слухає, 
той почує, і, безумовно, почує ко-
жен своє. Більше Станкович го-
ворив про болісні для культурно-

го сьогодення України проблеми: 
«У нас багато законів ухвалю-
ють, більше навіть, аніж треба, 
але їх не виконують. Уже не раз 
вносили закони про меценатс-
тво, але от їх чомусь не прийма-
ють. Хоча це поширено в усьому 
світі: всі великі зали, всі оркест-
ри тримаються саме на них, саме 
їм шана й подяка. Добре, що в нас 
є окремі люди, які допомагають 
мистецтву, сприяють його роз-
витку, розвитку країни, духов-
ності і роблять це безкорисно». 
 Ці слова композитор адресу-
вав Гріголу Катамадзе, президен-
ту Асоціації платників податків, 
під патронатом якої і відбуваєть-
ся проект «Три «С», та Ігорю 
Далічуку, президенту Слобо-
жанської будівельної кераміки, 

яка виступила меценатом друго-
го етапу проекту.
 Як зауважив Грігол Катама-
дзе, у те, що проект відбудеться, 
спочатку мало хто вірив. Проте 
зрештою концерти першого ета-
пу «Три «С» зібрали аншлаги по 
всій Україні. Він розповів: «У 
Львові був аншлаг, і я пам’ятаю, 
як горіли очі в маестро Миросла-
ва Скорика. Я подумав, що дуже 
важливо, щоб такий концерт від-
бувся на батьківщині і Євгена Фе-
доровича — на Закарпатті. Я вже 
навіть поспілкувався з тамтешні-
ми потенційними спонсорами». 
 Окрім концертів, з’явилася 
ідея зробити диск із записами 
трьох композиторів, а ще зібрати 
трьох маестро на одній сцені. За 
словами Ігоря Далічука, можливо, 
це станеться у червені 2017 року.
 Журналісти запитали Євге-
на Станковича і про фольк-опе-
ру «Коли цвіте папороть», чи 
бува не запланована її постанов-
ка. Цю оперу, що її композитор 
написав ще 1978 року, за дві го-
дини до прем’єри заборонили ра-
дянські ідеологи. І досі для Євге-
на Федоровича це питання особ-
ливо болісне:
 — Як кажуть, не сипте сіль на 
рану, бо цій розмові вже 40 років, 
я ще 40 років почекаю. Ми потра-
пили в таку ситуацію, що влада не 

спроможна чи не розуміє, наскіль-
ки важлива культура загалом. Де-
ржаву рятують люди, а не прави-
телі. На оперу потрібні кошти.

Про третій етап
 Тим часом Олександр Пірієв 
трохи розповів уже про третій 
етап «Три «С», що стартує в лю-
тому 2017-го і представляєтиме 
композитора Валентина Силь-
вестрова. «Оксана Линів, Зоря-
на Кушлер — учасники третьо-
го етапу «Три «С», що пов’язані 
з музикою Сильвестрова, ми зга-
даємо і такого відомого піаніс-
та, як Йожеф Ермінь, що грав на 
першому етапі. Розкривати всіх 
таємниць не буду, але запевню, 
що в лютому ми побачимо нез-
вичайного Валентина Васильо-
вича», — запевнив Олександр 
Пірієв. Він пообіцяв у наступ-
них концертах паралелі з одним 
із найвизначніших симфоністів 
XIX-XX століття Густавом Ма-
лером, а також Францом Шубер-
том, з яким пов’язана романтика 
Сильвестрова.
 Утім, це поки що майбутнє, 
а теперішнє — це концерти дру-
гого етапу «Три «С» у Коломиї, 
Львові, Івано-Франківську, Хар-
кові. Проектом уже зацікавилися 
і за межами України, зокрема Ве-
лика Британія та Франція. ■

Дар’я БАВЗАЛУК

 Вокаліст гурту ТНМК 
Олександр «Фоззі» Си-
доренко написав першу 
книжку про українсь-
кого супергероя «Гупа-
ло Василь. П’ять з поло-
виною пригод». (До цьо-
го у нас були видані лише 
тематичні комікси). За 
словами автора, спочат-
ку з’явилася пісня, а зго-
дом народилась і книж-
ка.  «Фоззі» свого часу 
брав участь у телепроек-
ті «Казка з татом». Піс-
ля цього вирішив напи-
сати пісню-казку. Потім 
з’явилися сторінки Гупа-
ла у соцмережах. Далі — 
кліп. Вийшла лінія одя-

гу. Тепер  — книжка ка-
зок. Скоро з’явиться гра 
для мобільних телефонів. 
На етапі розробки – ко-
мікси та повнометражний 
мультфільм про нього.
 «Якщо подивитися 
текст пісні, там є дві іс-
торії. Багато хто не зро-
зумів, чому супергерой 
робить зовсім негеройсь-
кі справи. Привозить із-
за моря яскраві речі, аби 
друг міг одружитися з 
примхливою дівчиною. 
Тут насамперед я хотів 
показати, що звичайні 
люди звикли навантажу-
вати своїми проблемами 
інших. Від цього Василь 
втомлюється і трохи роз-
чаровується у людстві. 

В образі головного героя 
одразу уявив собі Василя 
Вірастюка, що гупає воро-
гів. Написав йому про це 
SMS і відправив. Відповіді 
не отримав», — каже Си-
доренко.
 Як розповідає Олек-
сандр, головний герой Гу-
пало Василь — простий 
неговіркий дядько. Уміє 
добре малювати. Коли за-
смучений — їсть чорну 
смородину. А коли весе-
лий — червону. Має три 
правила життя. По-перше, 
злу має стати зле. По-дру-
ге, добру має бути добре. 
По-третє, все одно добро 
подолає зло. Існував скрізь 
у світі, де був чорнозем. В 
Аргентині — у XIX століт-

ті, у Бразилії — на почат-
ку XX-го. Тобто скрізь, де 
є українці. У далекі подо-

рожі він бере жменю чор-
нозему в кишеню. Це нага-
дує йому про рідну землю 
та додає сили.
 «Я створив сторін-
ку у Вікіпедії про Гупа-
ла. Описав всі його риси 
та здатності. Написав, що 
Василь убив чупакабру, 
що нападала на жителів 

аргентинського містеч-
ка, приманивши її салом. 
Статтю прибили через со-
рок хвилин. Сказали, не-
енциклопедична. Пере-
несли в рубрику «Гумор», 
— розповідає автор.
 Мультиплікаційний 
кліп та ілюстрації до 
книжки малював аніма-
тор Сашко Даниленко. 
«Західні супергерої от-
римують свої можливості 
випадково. Унаслідок не-
вдалого експерименту, 
або вже наро джуються 
з ними. Східні — розви-
вають свої здібності са-
мотужки. Багато працю-
ють, щоб відкрити влас-
ний потенціал. Це два 
різні підходи. Україна 
ж перебуває посередині 
між Заходом і Сходом — 
у територіальному, мен-
тальному й культурному 
сенсах. Тож ми виріши-
ли поєднати ці світи», — 
каже Сашко Даниленко.
 Як стало відомо «УМ», 
Олександр Сидоренко 
планує випустити ще дві 
книжки для дітей. ■

КЛАСИКА

Шукати «Коли цвіте папороть»
Композитор Євген Станкович закликає депутатів прийняти закон про меценатство

■

КНИЖКОВА ШАФА

Злу має стати зле 
Вокаліст «Фоззі» Сидоренко  намалював книжковий 
прообраз  Василя Вірастюка, що гупає ворогів

■

Олександр «Фоззі» 
Сидоренко і його книжка 
про українського супергероя.
Фото з сайта starylev.com.ua.

❙
❙
❙
❙

Легендарний Євген Станкович.
Фото автора.

❙
❙

Ініціатор проекту «Три «С» віолончеліст Олександр Пірієв.❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Інна ЧЕРНЯВСЬКА-НАБОКА

Якщо, з точки зору фізіології, ми 
є те, що ми їмо, то у ментальному 
плані ми є те, що ми читаємо. Не 
знаю, чи висловлював уже хтось цю 
максиму, але, як на мене, вона ціл-
ком слушна. 

 Тож, що нині їдять, себто читають, 
українці? А що читають — попри всі 
негаразди, війну та мережеву залеж-
ність — немає жодного сумніву (зга-
даймо лишень натовпи бібліоманів на 
Форумі видавців або «Книжковому 
Арсеналі»). На це засадниче питан-
ня спробував відповісти відомий літе-
ратурний критик і книгознавець Кос-
тянтин Родик у книжці «Актуальна 
література» (К.: Радуга, 2016).
 Отже, книжка про книжки та їх-
ніх авторів, читання та літератур-
ний процес — тема завжди цікава і 
завжди на часі. А останніми роками 
— іще й модний тренд. З найбільш 
помітних подібних видань згадай-
мо (не торкаючись чималої кіль-
кості суто літературознавчих пра-
ць) книжки Олександра Бойченка 
чи Володимира Єрмоленка. А з цілої 
купи перекладів не можна промину-
ти блискучі діалоги Умберто Еко та 
Жан-Клода Кар’єра «Не сподівай-
теся позбутися книжок». Хто хоче 
більше прикладів, може зазирнути 
до бібліографічної «групи підтрим-
ки», що супроводжує кожного пись-
менника у книжці Костянтина Роди-
ка.
 Сам автор визначає свою працю як 
пунктир-енциклопедію і сподіваєть-
ся, що «переривиста лінія згодом пе-
ретвориться на суцільну і приведе 
читача до рельєфної Мапи сучасного 
письменства». Тож нинішнє видання 
є першою книжкою амбітного проекту 
«Актуальна література», метою яко-
го є «дослідити походження, взаємо-
залежність і співмірність сучасних 
літературних артефактів, а відтак 
дати читачеві надійний путівник ве-
личезною літературною країною». Що 
ж, вочевидь такий путівник є необхід-
ним. 
 І сам лише перелік імен, які до-
сліджує-аналізує пан Родик, змушує 
з прискіпливою увагою звернутися до 
текстів. З українських авторів це Юрій 
Андрухович, Юрій Винничук, Сергій 
Жадан, Оксана Забужко, Василь Ко-
желянко, Тарас Федюк, Микола Хо-
мич, Василь Шкляр. Найвідоміші-
найпопулярніші і що там іще най-най 
сучасні українські письменники. Але 
от чи дійсно прочитані та відрефлек-
совані суспільством чи бодай читаць-
ким загалом? Із іноземними автора-
ми, про яких ідеться ув «Актуальній 
літературі», теж не все просто й одно-
значно. Адже і бестселерно-резонанс-
ні у світі Ден Браун, Умберто Еко, Па-
уло Коельо, і поки що мало знаний у 
нас, але один з найвідоміших у Поль-
щі детективістів Марєк Краєвсь кий, 
за слу говують таки на особливу розмо-
ву. Неможливо зупинитися тут на всіх 
фігурантах книжки окремо, зазначу 
лишень, що про кожного письменника 
в «енциклопедії» вміщено по кілька 
статей і невеличка біографічна довід-
ка.
 «Актуальна література» від Кос-
тянтина Родика — аж ніяк не ба-
нальна збірка рецензій на популярні, 
знакові чи резонансні твори. Насам-
перед, то є есеї-розслідування; як 
зазначає сам критик — «аналіз на-
писаного письменниками у координа-
тах соціології (філософії, психології 

тощо) літератури і читання». А ще 
— пошук відповіді на вічне питання: 
чи справді ідеї, що носяться у при-
марному книжковому світі, є відбит-
ком ідей і процесів життя реального. 
І чи ці «книжкові» думки та осяяння 
впливають на щось, щось змінюють у 
реальності чи, бодай, у людській сві-
домості? Мабуть, на ці запитання не-
можливо відповісти однозначно. Та, 
гадаю, автор і не прагне цього. А от 
змусити читача замислитися, пог-
лянути під новим кутом зору на дав-
но відомого автора, на вже прочита-
ну книжку — мета гідна. І, здається, 
пан Родик значною мірою її досягає. 
Адже у кожного з письменників, 
що їх досліджує, він уміє віднайти 
щось несподіване, своєрідне, значу-
ще. Тому хочеться не просто пере-
читати, скажімо, раннього Винничу-
ка, знайти новітні збірки Федюка чи 
останній роман Умберто Еко (а саме 
такими були мої перші порухи піс-
ля прочитання «Актуальної літера-
тури»), а разом з авторами та їхнім 
дослідником поміркувати про вічне 
і глобальне. Така вже властивість лі-
тературних есе Костянтина Родика: 
читаючи їх, і сам собі здаєшся розум-
нішим і глибшим. Втім, чому здаєш-
ся? Адже читаючи добру літературу, 
людина справді росте. І не має зна-
чення, чи це поезія, роман, чи літера-
турна критика. Тому, думаю, не буде 
перебільшенням зацитувати, услід 
за Костянтином Родиком, вислів Ум-
берто Еко і стосовно самої «Актуаль-
ної літератури»: це справді «інтелек-
туально плідне читання». І, до речі, 
справді актуальне, і не лише в плані 
літературно-критичному, а і в сенсі 
сучасних політичних реалій, рефлек-
сій на сучасне українське життя. 
 А ще не можна не відзначити мову 
книжки: добірну, вишукану, навіть 
дещо «снобістську». Вже з першої 
сторінки — не якийсь звично-сірий 
«Зміст», а урочисто-пишний «Оглав». 
Як-то кажуть, дрібничка, а приємно. 
Так само приємне враження справляє 
дизайн книжки. А це також із тих 
важливих «дрібничок», що визнача-
ють наше бажання взяти книжку до 
рук. 
 І насамкінець, як годиться, доб-
ра новина. Перегорнувши останню 
сторінку «Актуальної літератури», 
наштовхуємося на напис: «Далі буде». 
І перелік цілої низки знакових літера-
турних імен. 
 Чекаємо... ■

Костянтин ДИКАНЬ 
Зникли ідальґо, лицарі Сумного об-
разу порозумілися з вітряками, Ака-
демія наук Франції давно не роз-
глядає проекти вічних двигунів. А в 
Україні десятки років натхненно пра-
цюють майстри розмовного жанру, 
котрі кон’юнктурними балачками про 
боротьбу з корупцією творять рушій-
ну силу для вічних вітряків.

 Регалії Віри Валлє (Потєхіної) 
— доктор філософії (PhD з еконо-
міки), магістр права, школа бізне-
су ім. Р. Сміта, Мерілендський уні-
верситет, стажування у Суді США, 
юрист провідних міжнародних кор-
порацій, юридичних компаній та 
Групи Світового банку, автор низки 
законопроектів у сфері державного 
нагляду за господарською діяльніс-
тю, п’яти книг і понад 40 наукових 
статей, — винесені на обкладинку чи-
маленького фоліянта «Корупція: роз-
думи після Майдану» (К.: Дух і Літе-
ра, 2015), спонукають читача взяти 
до рук солідний плід її творчості. 
 Кульмінації книжка сягає вже на 
16-й сторінці. Тут подано найкоротшу 
дефініцію корупції: «Зловживання 
публічною владою заради особистої 
вигоди» (Дж.Сентурія) та наведено 
офіційне визначення корупції, дане 
34-ю сесією Генасамблеї ООН: «Ви-
конання посадовою особою певних 
дій або бездіяльність посадової осо-
би за винагороду в будь-якій формі в 
інтересах того, хто дає таку вина-
городу, як з порушенням посадових 
інструкцій, так і без їх порушення». 
Подібне формулювання і в Кодексі 
поведінки посадової особи правоохо-
ронних органів: «Зловживання служ-
бовим становищем для досягнення 
особистої або групової вигоди, а та-
кож незаконне одержання державни-
ми службовцями переваг у зв’язку з їх 
службовим становищем» (Резолюція 
34/169 Генеральної Асамблеї ООН від 
17.12.1979 р.).
 Виявляється, це найзмістовніша 
сторінка книги, бо далі стикаємося з 
дивною сентенцією авторки: виміря-
ти корупцію, мовляв, складно, бо 
«закони різних країн містять від-
мінні дефініції терміну «корупція». 
А в розділі, присвяченому «огляду 
методології оцінювання корупції» ба-
чимо не методологічний аналіз, а ог-
ляд соціологічних методик. Хоч тут, 
назагал, таємниці немає: опитува-
ти потрібно освічених компетентних 
громадян. Бо коли дилетантів опи-
тують аферисти-соціологи, повірити 
висновкам не можна. Звідси, до речі, 
й методологічно хибна паралель між 
боротьбою з корупцією та запобіган-
ням вуличній злочинності.
 Методологічним банкрутством ав-
торки є розуміння теперішньої ситу-
ації, як висліду іманентної еволюції 
держави і суспільства: «Так відбув-
ся перехід від комуністичної систе-
ми корупції до ринково-орієнтованої 
корупції, яка у незалежній Україні 
охопила всі сфери життя». Числен-
ні дослідники совєтського тоталі-
таризму особливу увагу приділили 
партійній бюрократії (непізнаний 
клас — за Л.Троцкім, новий клас — 
за М.Джиласом, просто номенкла-
тура — за М.Вослєнскім) й не мали 
щодо неї жодних ілюзій. І.Буніч і 
Г.Соболєв взагалі вважають больше-
виків босяками міжнародного розли-
ву, котрі під проводом європейських 

аферистів Ганецького і Парвуса захо-
пили Росію з метою пограбунку з по-
дальшою втечею в землю обітовану. 
Та назвати свідоме щоденне обкра-
дання українців «переходом від ко-
муністичної системи корупції» ніх-
то, крім В.Валлє, не наважився.
 Розглянуто у книжці й мотиви 
корупції, котра «може сприймати-
ся суб’єктом корупції як диверсія 
проти системи, хабарник може вва-
жати себе ідейним борцем з режи-
мом». Вельми цікава думка, бо коли 
«корупція є суспільним злочином... 
направленим проти інтересів сус-
пільства», тоді корупціонерів мож-
на знешкоджувати швидше не як ха-
барників, а як диверсантів та ворогів 
народу, що реально підривають вій-
ськово-економічну міць держави під 
час війни. А як чинять зі зрадника-
ми в умовах воєнного протистояння 
— відомо.
 Навряд чи у практичній нагоді ста-
не порада В.Валлє: «У суспільстві, 
вільному від корупції, має відбути-
ся всеосяжна відмова від корупції». 
Втім, ця дещо наївна порада-надія 
закономірна для людини, котра вва-
жає, що 54,7% голосів, відданих за 
П.Порошенка, є не наслідком змови 
олігархів і вартісної масованої пропа-
ганди та піару, а «прикладом коорди-
нації дій у суспільстві».
 Як на юриста, В.Валлє легкова-
жить дефініціями. Зокрема, текст 
рясніє терміном «країна», хоча 
йдеться про «державу»; остання (в 
сенсі сукупність органів влади) ото-
тожнюється з суспільством; те ж сто-
сується поняття «мафія», котре у 
книзі про корупцію аж ніяк не «фі-
гура мови». Хибують і оцінки робо-
ти уряду в 2015 році. Ні скорочення 
кількості податків, ні введення елек-
тронної системи адміністрування 
ПДВ, ні ліквідація СЕС, ні запровад-
ження поліції та іншого грузинсько-
го досвіду не призвели до зменшення 
корупції чи зростання економіки. Во-
чевидь, влада діє недостатньо.
 Можна погодитися з авторкою, 
що подолати корупцію здатне «тіль-
ки свідоме громадянське суспільс-
тво, яке на постійній основі виконує 
функцію контролю за владою», — та 
при цьому потрібно називати прізви-
ща. І не комусь абстрактному, а са-
мій В.Валлє — замість таких-от паса-
жів: «До речі, один із моїх босів після 
тривалої служби рейдером нещодав-
но став «свіжою кров’ю», що влилася 
у ряди Верховної Ради». ■

ХРЕСТОМАТІЯ

Ми є те, що ми читаємо
Психо-соціо-аналітика літпроцесу

■ НОВОДРУК

Обережно: балачки про 
корупцію!
Вінегрет із дефініцій

■
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Єврокубки
 Результати чергового туру групо-
вого етапу ЛЄ чітко окреслили перс-
пективи українських команд — якщо 
донецький «Шахтар» після впевненої 
перемоги над бельгійським «Гентом» 
гарантував собі вихід до 1/16 фіналу з 
першого місця у квартеті, то лугансь-
кій «Зорі» після нічиєї з голландським 
«Фейєнордом», схоже, варто прощати-
ся з надіями на «єврокубкову весну».
 Пропустивши перший м’яч на пер-
шій хвилині поєдинку, «гірники» вже 
до перерви трьома голами підтверди-
ли свою перевагув класі. У другій по-
ловині матчу підопічні Фонсеки від-
значились ще двічі, щоправда, й доз-
волили супернику дещо скоротити від-
ставання у рахунку.
 Луганчани ж після поразки 
двотижневої давнини у Роттердамі 
намагалися взяти реванш у Одесі, але 
здобути першу перемогу у групі друго-
го за рангом європейського турніру їм 
не вдалося. Аби мати шанси на потрап-
ляння до «плей-оф», «чорно-білим» у 
останніх двох матчах потрібно набрати 
6 пунктів.
 Ліга Європи. Груповий раунд. 
4-й тур. Група А. «Зоря» (Україна) 
— «Фейєнорд» (Голландія) — 1:1 
(Рафаель, 44 — Йоргенсен, 15; ви-
лучення: Боттежін, 43 («Ф»); «З»: О. 
Шевченко, Рафаель, Соболь, Гречиш-
кін, Чайковський, Петряк, Харатін, Лю-
бенович (Пауліньйо, 63), Опанасенко 
(Каменюка, 30), Караваєв, Бонавенту-
ре (Кулач, 54)), «Фенербахче» (Ту-
реччина) — «Манчестер Юнай-
тед» (Англія) — 2:1.
 Турнірне становище: «Фейє-
норд», «Фенербахче» — 7, «Манчес-
тер Юнайтед» — 6, «Зоря» — 2.
 Група В. «Астана» (Казахс-
тан) — «Олімпіакос» (Греція) — 
1:1, «АПОЕЛ» (Кіпр) — «Янг Бойз» 
(Швейцарія) — 1:0.
 Турнірне становище: «АПО-
ЕЛ» — 9, «Олімпіакос» — 7, «Янг 
Бойз» — 4, «Астана» — 2.
 Група С. «Андерлехт» (Бель-

гія) — «Майнц» (Німеччина) — 6:1, 
«Габала» (Азербайджан) — «Сент-
Етьєн» (Франція) — 1:2 (українці: 
Безотосний — 90 хв., Вернидуб — 90 
хв., Григорчук (усі — «Г») — тренер).
 Турнірне становище: «Ан-
дерлехт», «Сент-Етьєн» — 8, 
«Майнц» — 5, «Габала» — 0.
 Група D. «Зеніт» (Росія) — 
«Дандалк» (Ірландія) — 2:1, «Мак-
кабі» (Т-А, Ізраїль) — «АЗ» (Гол-
ландія) — 0:0.
 Турнірне становище: «Зеніт» 
— 12, «Маккабі», «Дандалк» — 4, 
«АЗ» — 2.
 Група Е. «Астра» (Румунія) — 
«Вікторія» (Чехія) — 1:1, «Аустрія» 
(Австрія) — «Рома» (Італія) — 2:4.
 Турнірне становище: «Рома» 
— 8, «Аустрія» — 5, «Астра» — 4, 
«Вікторія» — 3.
 Група F. «Сассуоло» (Італія) — 
«Рапід» (Австрія) — 2:2, «Атлетик» 
(Іспанія) — «Генк» (Бельгія) — 5:3.
 Турнірне становище: «Генк», 
«Атлетик» — 6, «Сассуоло», «Рапід» 
— 5.
 Група G. «Аякс» (Голландія) — 
«Сельта» (Іспанія) — 3:2, «Панаті-
наїкос» (Греція) — «Стандард» 
(Бельгія) — 0:3.
 Турнірне становище: «Аякс» 
— 10, «Стандард», «Сельта» — 5, 
«Панатінаїкос» — 1.
 Група H. «Гент» (Бельгія) — 
«Шахтар» (Україна) — 3:5 (Кулібалі, 
1; Пербе, 83; Мілічевіч, 89 — Марлос, 
36 (пен.); Тайсон, 41; Степаненко, 45; 
Фред, 67; Феррейра, 87; «Ш»: П’ятов, 
Срна, Кучер. Ракицький (Ордець, 78), 
Ісмаїлі, Спаненко (Малишев, 72), Мар-
лос, Бернард, Тайсон (Дентіньйо, 71), 
Феррейра), «Брага» (Португалія) — 
«Коньяспор» (Туреччина) — 3:1.
 Турнірне становище: «Шах-
тар» — 12, «Брага» — 5, «Гент» — 
4, «Коньяспор» — 1.
 Група І. «Ніцца» (Франція) 
— «Зальцбург» (Австрія) — 0:2, 
«Шальке» (Німеччина) — «Крас-
нодар» (Росія) — 2:0 (Коноплянка 
(«Ш») — до 82 хв.).
 Турнірне становище: «Шаль-

ке — 12, «Краснодар» — 6, «Зальц-
бург», «Ніцца» — 3.
 Група J. ПАОК (Греція) — «Ка-
рабах» (Азербайджан) — 0:1 (Ша-
хов (П) — з 81 хв.), «Фіорентина» 
(Італія) — «Слован» (Чехія) — 3:0.
 Турнірне становище: «Фіорен-
тина» — 10, «Карабах» — 7, ПАОК 
— 4, «Слован» — 1.
 Група K. «Саутгемптон» (Анг-
лія) — «Інтер» (Італія) — 2:1, «Спар-
та» (Чехія) — «Хапоель» (Б-Ш, 
Ізраїль) — 2:0.
 Турнірне становище: «Спар-
та» — 9. «Саутгемптон» — 7, «Хапо-
ель» — 4, «Інтер» — 3.
 Група L. «Цюріх» (Швей-
царія) — «Стяуа» (Румунія) — 0:0, 
«Вільярреал» (Іспанія) — «Осман-
лиспор» (Туреччина) — 1:2.
 Турнірне становище: «Осман-
лиспор» — 7, «Вільярреал», «Цюріх» 
— 5, «Стяуа» — 3.

Англія
 Якщо минулого тижня на вершині 
турнірної таблиці АПЛ перебувало три 
клуби, то після очкових втрат «Ман-
честер Сіті» та «Арсенала» лідер за-
лишився один — після розгрому 
«Уотфорда» на першу сходинку під-
нявся «Ліверпуль».
 Покращив свої позиції минуло-
го уїк-енду і «Манчестер Юнайтед»: 
перегравши «Суонсі», підопічні Мо-
уріньйо перервали чотириматчеву 
серію без перемог. 
 А у лондонському дербі принци-
пові суперники — «Арсенал» і «Тот-
тенхем» — не виявили сильнішого: по 
разу відзначившись у воротах опонен-
тів, команди розписали мирову.
 Прем’єр-ліга. 11-й тур. «Ман-
честер Сіті» — «Мідлсбро» — 1:1, 
«Вест Хем» — «Сток Сіті» — 1:1, 
«Борнмут» — «Сандерленд» — 1:2, 
«Бернлі» — «Крістал Пелас» — 3:2, 
«Челсі» — «Евертон» — 5:0 (Азар, 
19, 56; Маркос Алонсо, 20; Дієго Кос-
та, 42; Педро, 65), «Арсенал» — «Тот-
тенхем» — 1:1 (Віммер, 41 (у свої во-
рота) — Кейн, 51 (пен.)), «Лівер-
пуль» — «Уотфорд» — 6:1, «Халл 

Сіті» — «Саутгемптон» — 2:1, «Су-
онсі» — «Манчестер Юнайтед» — 
1:3 (ван дер Хоорн, 69 — Погба, 15; Іб-
рагімович, 21, 34), «Лестер» — «Вест 
Бромвіч» — 1:2.
 Лідери: «Ліверпуль» — 26, 
«Челсі» — 25, «Манчестер Сіті», 
«Арсенал» — 24, «Тоттенхем» — 21, 
«Манчестер Юнайтед» — 18.
 Бомбардир: Дієго Коста («Чел-
сі») — 9.

Іспанія
 Серед українських легіонерів 
Прімери лише нападник «Гранади» 
Артем Кравець має стабільну ігрову 
практику — після двох поспіль матчів 
у старті проти «Спортинга» і «Барсе-
лони» форвард «червоно-білих» от-
римав шанс відзначитися і у протисто-
янні з «Депортиво», але цього разу, на 
відміну від попередніх поєдинків, не 
запам’ятався особливою продуктив-
ністю після виходу на заміну.
 А от для екс-гравців «Дніпра» 
Дениса Бойка та Романа Зозулі іс-
панська кар’єра поки складається не 
дуже вдало. Після шестимісячного пе-
ребування у запасі «Бешикташа» Бой-
ко не може пробитися і в основу «Ма-
лаги» — український голкіпер, який в 
цьому сезоні ще не зіграв жодної хви-
лини, не потрапив до стартового скла-
ду і на зустріч із «Спортингом». Зозу-
ля ж після переходу до «Бетіса» лише 
тричі з’являвся на полі, а останнім ча-
сом нападник, який, за чутками, може 
покинути андалусійську команду вже 
взимку, опиняється поза заявкою на 
матчі Прімери.  
 Прімера. 11-й тур. «Мала-
га» — «Спортинг» — 3:2, «Грана-
да» — «Депортіво» — 1:1 (Кравець 
(«Г») — із 69 хв.), «Реал Сосьєдад» 
— «Атлетико» — 2:0, «Осасуна» — 
«Алавес» — 0:1, «Лас-Пальмас» — 
«Ейбар» — 1:0, «Реал Мадрид» — 
«Леганес» — 3:0 (Бейл, 38, 45; Мора-
та, 76), «Еспаньйол» — «Атлетик» — 
0:0, «Сельта» — «Валенсія» — 2:1, 
«Вільярреал» — «Бетіс» — 2:0 (Трі-
герос, 22; Соріано, 54), «Севілья» — 
«Барселона» — 1:2 (Вітоло, 15 — 

Мессі, 43; Суарес, 61).
 Лідери: «Реал Мадрид» — 27, 
«Барселона» — 25, «Вільярреал» 
— 22, «Атлетико», «Севілья» — 21, 
«Реал Сосьєдад» — 19.
 Бомбардири: Мессі, Суарес 
(обидва — «Барселона») — 8.

Італія
 Іще кілька тижнів тому «Наполі», 
який 23-го листопада прийматиме 
на своєму стадіоні київське «Дина-
мо» у рамках Ліги чемпіонів, вважав-
ся одним із головних претендентів на 
«скудетто». Однак, здобувши лише 
дві перемоги в останніх шести турах, 
«сині» відчутно ускладнили собі жит-
тя у «медальній» гонці. Після невдачі 
у поєдинку з прямим конкурентом — 
«Ювентусом» підопічні Мауріціо Сар-
рі у рідних стінах не змогли переграти 
«Лаціо». 
 Серія А. 12-й тур. «Торіно» — 
«Кальярі» — 5:1, «Наполі» — «Ла-
ціо» — 1:1 (Гамшик, 52 — Кейта, 54), 
«Пескара» — «Емполі» — 0:4, «Дже-
ноа» — «Удінезе» — 1:1, «К’єво» — 
«Ювентус» — 1:2 (Пеллісьє, 66 (пен.) 
— Манджукич, 53; П’янич, 75), «Па-
лермо» — «Мілан» — 1:2 (Несто-
ровські, 72 — Сусо, 15; Лападула, 
82), «Сассуоло» — «Аталанта» — 
0:3, «Інтер» — «Кротоне» — 3:0, 
«Фіорентина» — «Сампдорія» — 
1:1, «Рома» — «Болонья» — 3:0.
 Лідери: «Ювентус» — 30, «Рома» 
— 26, «Мілан» — 25, «Лаціо», «Ата-
ланта» — 22. «Наполі» — 21.
 Бомбардири: Ікарді («Інтер»), 
Джеко («Рома») — 10.

Німеччина
 Як і в минулому турі, Євген Ко-
ноплянка знову не потрапив до стар-
тового складу «Шальке», й знову 
з’явився на полі лише наприкінці мат-
чу. У протистоянні «гірників» із «Вер-
дером» Маркус Вайнцирль випустив 
українського новачка на дві останні 
хвилини зустрічі, коли переможного 
результату вже було досягнуто.
 Натомість інші представники на-
ціональної збірної — Артем Федець-

кий та Денис Олійник — вкотре не 
отримали ігрових хвилин: українські 
футболісти «Дармшадта» залишили-
ся у запасі на матч проти «Байєра».
 Перша Бундесліга. 10-й тур. 
«Герта» — «Боруссія» (М) — 3:0, 
«Байєр» — «Дармштадт» — 3:2, 
«Баварія» — «Хоффенхайм» — 1:1 
(Цубер, 34 (у свої ворота) — Демір-
бай, 16), «Інгольштадт» — «Аугс-
бург» — 0:2, «Гамбург» — «Борус-
сія» (Д) — 2:5 (Н. Мюллер, 55, 82 — 
Обамейянг, 4, 23, 27, 48; Дембеле, 
*76), «Фрайбург» — «Вольфсбург» 
— 0:3, «Айнтрахт» — «Кельн» — 
1:0, «РБ Лейпциг» — «Майнц» — 
3:1, «Шальке» — «Вердер» — 3:1 
(Шопф, 35, 63; Бенталеб, 38 — Гна-
брі, 41 (пен.); Коноплянка («Ш») — з 
90+1 хв.).
 Лідери: «Баварія», «РБ Лейп-
циг» — 24, «Хоффенхайм», «Герта» 
— 20, «Боруссія» (Д), «Кельн» — 18.
 Бомбардири: Модест («Кельн»), 
Обамейянг («Боруссія» (Д)) — 11.

Франція
 Після 12 турів цьогорічного 
розіграшу Ліги 1 у французькій пер-
шості не залишилось команд, які б не 
знали гіркоти поразок: минулого уїк-
енду «Ніцца» — лідер чемпіонату 
— уперше в сезоні втратила три пун-
кти, несподівано програвши на виїзді 
«Кану».
 Ліга 1. 12-й тур. «Монпельє» 
— «Марсель» — 3:1, «Монако» — 
«Нансі» — 6:0 (Фалькао, 25, 29 (пен.); 
Мбаппе, 66; Каррільйо Гідо, 87, 90+2; 
Фабіньйо, 90 (пен.)), «Ліон» — «Бас-
тія» — 2:1, «Бордо» — «Лор’ян» 
— 2:1, «Діжон» — «Генгам» — 3:3, 
«Анже» — «Лілль» — 1:0, «Нант» — 
«Тулуза» — 1:1, «Кан» — «Ніцца» — 
1:0 (Сантіні, 41 (пен.)), «Мец» — «Сент-
Етьєн» — 0:0, «ПСЖ» — «Ренн» — 4:0 
(Фернандес, 31 (у свої ворота); Кавані, 
42; Рабйо, 67; Верратті, 80).
 Лідери: «Ніцца — 29, «Мона-
ко», «ПСЖ» — 26, «Генгам» — 21, 
«Ренн» — 20, «Тулуза» — 19.
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 
11. ■.

Григорій ХАТА

 Після того як Україну масово поча-
ли залишати легіонери, завдяки яким 
вітчизняна прем’єр-ліга тримала свою 
«марку» на високому рівні, «глядаць-
ке питання» стало однією з головних 
проблем нашого елітного чемпіонату. 
Почавши стрімко втрачати глядацькі 
рейтинги, телевізійники навіть змуси-
ли ФФУ серйозно видозмінити формат 
ЧУ. Щоправда, відчути «прогнозоване 
покращення» вони зможуть не раніше 
наступного року, коли в поточній пер-
шості розпочнеться її другий етап — 
вузькопрофільні баталії «за медалі» та 
«збереження прописки» в еліті. Поки ж 
доводиться констатувати, що вітчизня-
ний футбол і надалі втрачає популяр-
ність. Що говорити, якщо навіть колись 
рейтингові поєдинки — як-то, «Дніп-
ро» — «Динамо» — збирають мізер-
ну аудиторію, що не перевищує 5 тисяч 
глядачів.
 В окремих випадках поєдинки вза-
галі проводяться за порожніх трибун. 
Приміром, у такому антуражі відбула-

ся гра 14-го туру між «Волинню» та 
«Сталлю» в Луцьку. Щоправда, при-
чиною нульової явки стала не стільки 
погана гра місцевої команди, як нена-
лежні дії її вболівальників. Останнім 
часом, коли футболісти (свідомо чи 
несвідомо) не бажають бути головни-
ми героями футбольного дійства, роль 
домінуючої сили на стадіоні перехо-
дить до командних ультрас. Утім, їхні 
дії не завжди виглядають естетично та 
привабливо. Так, під час матчу лучан та 
«дніпрян» фанати «Волині» дозволили 
собі нацистську риторику, через що — 
у якості покарання — команда Віталія 
Кварцяного була змушена приймати 

«сталеварів» на порожньому стадіоні. 
 Без активної вболівальницької під-
тримки «Волинь» виявилася безсилою 
в протистоянні зі «Сталлю». Хоча го-
ловною причиною дев’ятої в турнірі 
поразки наставник лучан назвав упере-
джене суддівство у виконанні Олексан-
дра Дердо. Зокрема, розкритикував Ві-
талій Кварцяний пряме вилучення Ро-
манюка, котрий, до слова, вдруге в се-
зоні отримав червону картку.
 Не обійшлося без критики судді й 
у центральному поєдинку туру, в якому 
зустрічалися «Дніпро» та «Динамо». 
У суддівському комітеті ФФУ обслу-
говувати цей поєдинок довірили одній 

з найкращих жінок-арбітрів світу Кате-
рині Монзуль. І у випадку, коли вона 
призначила пенальті у ворота динамів-
ців, багато кому здалося, в тому числі, 
й наставнику «біло-синіх» Сергію Реб-
рову, що «ніякого порушення правил із 
боку Сергія Сидорчука не було». 
 Можливо, й справді, суддя аж за-
надто прискіпливо поставилася до «зви-
чайної чоловічої боротьби у штрафному 
майданчику», проте, здається, у Мон-
зуль таки були всі формальні підстави 
покарати динамівського футболіста за 
напад ззаду на візаві.
 Проте, в підсумку, головною те-
мою цього поєдинку суддівське питан-
ня все ж не стало. Забивши — дальнім 
ударом у дев’ятку — чудовий гол, сам 
винуватець спірного пенальті Сидор-
чук, можна сказати, змінив пріоритет-
ність післяматчевих дискусій. Власне 
вистраждана динамівцями перемога в 
Дніпрі дозволяє говорити про склад-
ний, але водночас результативний, 
процес клубної політики, котра з не-
давнього часу отримала молодіжний 
вектор. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

Чемпіонат України. Прем`єр-ліга. 14-й тур.
«Волинь» — «Сталь» — 0:1
 Гол: Комваліус, 23 (пен.)
 Вилучення: Романюк, 53 («В»)
 Луцьк, стадіон «Авангард», без глядачів
«Зірка» — «Олімпік» — 1:2
 Голи: Фаворов, 45 — Петров, 77; Посту-
паленко, 81
 Кропивницький, стадіон «Зірка», 1660 гля-
дачів
«Карпати» — «Ворскла» — 1:0
 Гол: Лещук, 23 
 Львів, «Арена Львів», 1330 глядачів
«Чорноморець» — «Зоря» — 0:0
 Одеса, стадіон «Чорноморець», 3840 гля-
дачів
«Дніпро» — «Динамо» — 1:2
 Голи: Ротань, 25 (пен.) — Бесєдін, 21; Си-
дорчук, 69
 Дніпро, «Дніпро-Арена», 4890 глядачів
«Олександрія» — «Шахтар» — 1:2
 Голи: Яремчук, 46 — Дентіньйьо, 13; 
Феррейра, 39
 Олександрія, стадіон «Ніка», 2980 глядачів

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 14 12 2 0 31-7 38
2. «Динамо» 14 9 3 2 27-11 30
3. «Зоря» 14 9 3 2 22-9 30
4. «Олімпік» 14 7 2 5 21-24 23
5. «Олександрія» 14 6 3 5 24-19 21
6. «Чорноморець» 14 5 4 5 11-15 19
7. «Ворскла»  14 4 4 6 15-17 16
8. «Сталь» 14 3 5 6 11-17 14
9. «Зірка» 14 3 2 9 10-24 11
10. «Волинь»  14 2 3 9 11-23 9
11. «Дніпро» 14 2 5 7 13-22 5*
12. «Карпати» 14 2 4 8 13-21 4*
 * — «Карпати» та «Дніпро» позбавлені шес-

ти турнірних очок згідно з рішенням ДК ФІФА

 Бомбардири: Мораес («Динамо»), Ко-
ломоєць («Ворскла»), Феррейра («Шах-
тар») — 6.

ТАБЛО■ПЕРША ЛІГА

 17-й тур. «Буковина» — «Суми» 
— 1:0, «Верес» — «Геліос» — 2:1, 
«Тернопіль» — «Черкаський Дніп-
ро» — 1:1, «Колос» — «Нафтовик» 
— 1:0, «Авангард» — «Миколаїв» — 
2:0, «Десна» — «Іллічівець» — 3:1, 
«Скала» — «Оболонь-Бровар» — 2:2, 
«Гірник-Спорт» — «Полтава» — 4:0, 
«Інгулець» — «Арсенал-Київ» — 2:1.
 Лідери: «Іллічівець» — 41, «Де-
сна» — 36, «Верес» — 34 (16 матчів), 
«Геліос» — 30, «Нафтовик» — 27 (16), 
«Черкаський Дніпро», «Колос» — 26.
 Бомбардир: Кисіль («Іллічівець») 
— 12.

■ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Дискусії з суддівським акцентом
У принциповому 
«дніпровському 
дербі» шосту 
поспіль перемогу 
здобули динамівські 
футболісти

■

Із великими труднощами «Динамо» вирвало перемогу в Дніпрі.
Фото з сайта www.fpl.ua.

❙
❙
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«Люди давно не бачили подібних спортивних подій і своїми щирими 

емоціями додали нашій команді крил».
Віталій Андронов
головний тренер національної чоловічої збірної 
України з гандболу

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Назвавши потрапляння до «топ-10» 
світового рейтингу WTA своїм основним 
завданням на найближчі роки, найсильні-
ша тенісистка України Еліна Світоліна ак-
тивно працює над реалізацією свого масш-
табного проекту. Не так давно 22-річна уро-
дженка Одеси ще грала юніорські турніри, 
нині ж вона завершує спортивний рік у 
ранзі 14-ї ракетки планети, чого, до слова, 
раніше не вдавалося зробити жодній із на-
ших тенісисток. Загалом, нинішній сезон 
Світоліна могла завершити з подвійним 
успіхом, здобувши, окрім «рейтингового» 
рекорду, ще й престижний трофей «мало-
го» підсумкового турніру WTA. Утім, дій-
шовши до його фіналу, Еліна поступилася 
дворазовій переможниці Уїмблдону чешці 
Петрі Квітовій — 4:6, 2:6.
 Слід визнати, що на рівних грати з 
представницями елітного клубу у нашої 
співвітчизниці виходить іще не надто доб-
ре. Хоча в цьому питанні, як кажуть, кри-
га вже скресла. Без сумніву, точкою відлі-
ку в цьому процесі стала перемога Світолі-
ної над багаторічною тенісною королевою 
— Сереною Уїльямс, яку вона здолала в 1/8 
фіналу Олімпійського турніру-2016. Тоді, 
щоправда, досягти більшого першій ракет-
ці України не дозволила Квітова, котра зу-
пинила Еліну в чвертьфіналі Ріо.
 Світоліна могла взяти реванш у Кві-
тової в китайському Чжухаї, де підсумки 
року підбивали тенісистки з умовно дру-
гого десятку рейтингу WTA. До фіналь-
ної зустрічі турніру, призовий фонд яко-
го становив більш як 2 мільйони доларів, 
Світоліна — здолавши по черзі голланд-
ку Бертенс, росіянку Весніну та британку 
Конту, підійшла з переможним настроєм. 

Утім завершити на мажорній ноті «WTA 
Еліт Трофі» Еліна не змогла. 
 «Упродовж усього тижня Квітова гра-
ла дуже добре, тож заслужено досягла 
тріумфу. Утім і для мене цей турнір завер-
шився непогано. Сподіваюсь, що й наступ-
ного року я візьму в ньому участь, якщо, 
звісно, не потраплю в Сінгапур — на го-
ловний підсумковий турнір року», — за-
явила на церемонії нагородження при-
зерів «елітного турніру» Світоліна. Зага-
лом у Чжухаї вона здобула 440 рейтинго-
вих очок, яких вистачить для того, аби до 
кінця календарного року залишитися на 
14-й сходинці світового рейтингу.
 Нагадаємо, що в статусі прими світо-
вого тенісу сезон завершує німкеня Ан-
гелік Кербер, котра нещодавно потіснила 
з вершини, здавалося б, непереможну Се-
рену Уїльямс. Примітно, що змінився лі-
дер i чоловічого протоколу тенісистів-про-
фесіоналів. Перемігши минулого тижня 
на представницькому турнірі в Парижі, 
британець Енді Маррей перервав бага-
торічне домінування серба Новака Джоко-
вича, котрий упродовж 223 тижнів зали-
шався незмінним лідером рейтингу АТР.
 При цьому  ще однією несподіванкою 
оновленого табелю про ранги стала від-

сутність у «топ-10» легендарного швей-
царця Роджера Федерера, котрий, до-
строково через травму припинивши цьо-
горічні виступи, скотився на 16-й щабель 

протоколу асоціації тенісистів-професіо-
налів. Відзначимо, що з українців найви-
ще в цій таблиці місце  — 63-тє — посі-
дає Олександр Долгополов. ■

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Передплатіть «Україну молоду» 
на наступний рік

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на квартал — 151 грн. 47 коп.,
на півріччя — 302 грн. 94 коп.,
на рік — 605 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на квартал — 211 грн. 47 коп.,
на півріччя — 422 грн. 94 коп.,
на рік — 845 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на квартал — 55 грн. 23 коп.,
на півріччя — 110 грн. 46 коп.,
на рік — 220 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 В умовах постійного зростання цін на все і 
вся ми не тільки не підвищуємо, а навіть трохи 
зменшуємо передплатну вартість «України мо-
лодої» у  2017 році.  
 Оформити передплату  на «Україну молоду» 
можна:
  — у відділеннях поштового зв’язку;
 — в операційних залах поштамтів;
 — у пунктах приймання передплати;
 — на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «Україну молоду» — порадьте передплату i 
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ТЕНІС

Задоволена й мотивована
Дійшовши до фіналу «малого» підсумкового турніру WTA, Еліна Світоліна 
завершить сезон на рекордній для українського тенісу позначці

■

Із рекордом та в хорошому настрої Еліна Світоліна завершує 2016 рік. 
Фото з сайта www.wtatennis.com.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Після того як чотири роки тому 
незмінний чемпіон країни — за-
порізький «Мотор» —  на постій-
ній основі прописався в найсиль-
нішому клубному турнірі Європи, у 
національної чоловічої збірної Ук-
раїни, здавалося б, мала з’явитися 
хороша основа для виступів на між-
народній арені. Утім відбір на ми-
нулий чемпіонат Європи, котрий 
на початку року відбувся в Поль-
щі, наші гандболісти просто прова-
лили, не змігши здобути в поєдин-
ках зі збірними Угорщини, Росії та 

Португалії жодного очка. Можливо, 
за інших обставин роботу наставни-
ка «синьо-жотвих» Віталія Андро-
нова й визнали б незадовільною, 
змусивши тренера шукати інше 
місце роботи. Проте у його випад-
ку єврокваліфікаційний провал-
2016 мав чіткі й об’єктивні причи-
ни, вплинути на які наставник не 
надто міг.
 Коли стало зрозуміло, що Фе-
дерація гандболу України не може 
знайти спільної мови з зірковими 
виконавцями, зокрема й з «Мото-
ру», Андронову довелося «ліпити», 
по суті, нову команду на основі мо-

лодих та необстріляних виконавців. 
Не дивно, що кваліфікація на мину-
ле Євро завершилася для «синьо-

жовтих» безславно. Щоправда, не 
здобувши жодного очка, українські 
«збірники» розжилися, на перший 
погляд, невидимим досвідом.
 Розпочавши новий відбір на 
чемпіонат Європи поразкою маке-
донській збірній, подумалося, що 
здобутого в попередньому циклі 
досвіду підопічним Андронова за-
мало, аби змінити траєкторію своїх 
наступних результатів. Але, зреш-
тою, «набиті гулі» не могли не дати 
ефекту. У матчі другого туру єв-
рокваліфікації-2018 минулих вихід-
них у Сумах українські гандболісти 
приймали призера Олімпіади-2008 
та світової першості-2010 — збірну 

Ісландії й здобули сенсаційну пере-
могу.
 «Україна заслужила на пере-
могу. Ми теж могли виграти або 
принаймні взяти одне очко, проте 
зробили забагато помилок. Я знав, 
що нам буде важко, українці грають 
вдома, але я був налаштований оп-
тимістично, гадав, що нам потрібно 
бути собою, щоб виграти матч», — 
сказав після гри головний тренер 
збірної Ісландії Гейр Свейнссон. Не 
виключено, що ісландці дещо недо-
оцінили сили своїх опонентів. Хоча, 
можливо, підопічні Андронова в ок-
ремих моментах просто стрибнули 
вище своєї голови. 

 «За такої підтримки грати по-
гано просто неможливо», — так 
оцінив атмосферу в Сумах очіль-
ник збірної України. І справді, в 
спортивному манежі Сумсько-
го державного університету ук-
раїнські гандболісти мали ней-
мовірно потужну підтримку, адже 
раніше в Сумах дійства подібно-
го масштабу ніколи не бачили. Як 
результат, «синьо-жовтим» уда-
лося не тільки перервати невтіш-
ну серію в євровідборі, а й зроби-
ти непогану заявку на вдалий під-
сумок кваліфікації, одним iз фа-
воритів якої в нашій групі є саме 
ісландці. ■

ГАНДБОЛ

Переможна атмосфера Сум
Здолавши фаворитів ЧЄ-2018, українські гандболісти 
перервали свою невтішну серію у єврокваліфікаціях

■

Окрилені підтримкою сумських уболівальників, у відборі на ЧЄ-2018 українські гандболісти
сенсаційно переграли потужну збірну Ісландії.
Фото з сайта handball.net.ua.

❙
❙
❙ ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Група 
4. 2-й тур. Україна — Іслан-
дія — 27:25 (13:13; Садовий 
(5), Денисов (4)). Чехія — Ма-
кедонія — 35:28.
 1-й тур. Македонія — Ук-
раїна — 27:21, Ісландія — 
Чехія — 25:24.
 Турнірне становище: 
Чехія, Македонія, Ісландія, Ук-
раїна — 2.

■
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в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 — Мадам, що б ви подумали 
про мене, якби я послав вам повітря-
ний поцілунок?
 — Що ви ледачий!

* * *
 Зінаїда — жінка мрії будь-якого 
чоловіка! Кожен чоловік мріє, щоб у 
нього не було такої жінки, як Зінаїда.

* * *
 Недавні дослідження виявили, 
що жінки, які мають зайву вагу, жи-
вуть довше, ніж чоловіки, якi зверну-
ли на це увагу.

* * *
 — Рабиновичу, за що ви потра-
пили до в’язниці?
 — За хабар.
 — А за що вас так швидко ви-
пустили?

 — А як ви думаєте?

* * *
 Образилася на чоловіка, вирі-
шила з ним не розмовляти. Але щось 
мені підказує, що я його не налякала, 
а вселила в нього надію!

* * *
 Приїжджає чоловiк до друга на 
дачу, сідають обідати:
 — Тобі тарілку чисту чи миту?
 — Чисту.
 Поївши, каже:
 — Миту я сам мив, а чиста — 
це кішка вилизала.

* * *
 Твір дев’ятикласника з кримі-
нального району на тему «Як я про-
вів літо» допомогiг міліції розкрити 
відразу чотири «глухарi».

По горизонталі:
 1. «Добре, мамо, що ти зарані 
спать лягла, а то б ти Бога прокляла за 
мій ...» (Тарас Шевченко). 4. Біблійний 
цар, на персні якого був напис «Все 
минає». 8. Річка, яку перейшов Юлій 
Цезар, розпочавши свій переможний 
похід на Рим. 9. Вид спорту, який про-
славили Піт Сампрас, Новак Джокович, 
Еліна Світоліна. 10. Плетена з лози чи 
тонких жердин загорожа. 11. Отруйне 
дерево, оспіване Пушкіним. 13. Крим-
сько-татарська національна страва. 14. 
Двоскладовий поетичний розмір. 16. 
Історичне місто, вотчина українсько-
го княжого роду, де Іван Федорович у 
1581 році на друкував свою знамени-
ту Біблію 18. Сповільнення розвитку, 
шлях назад. 21. «Чорнії брови, карії ..., 
темні, як нічка, ясні, як день. Ой, ..., ..., 
... дівочі, де ж ви навчились зводить 
людей?» (романс). 23. Різновид фут-
болу, в якому дозволяється передава-
ти м’яч руками і ногами. 25. Вітальна 
листівка. 27. Народний пристрій для 
обмолоту зерна. 28. Прісноводна риба, 
єдиний хижак із родини карпових. 29. 
Столиця Португалії. 30.  Пластмасова 
чи дерев’яна фігура людини, на якій 
демонструють одяг. 31. Центральна 
площа в стародавніх Афінах.
По вертикалі:
 1. Вихор, смерч. 2. Місто-фор-
теця, у якому, за однією з історичних 

версій, доживав віку древлянський 
князь Мал після падіння Іскоростеня. 
3. Дружинник, ад’ютант у знатних гор-
ців на Кавказі. 4. Дрібна французь-
ка монета. 5. Середньовічний музич-
ний інструмент. 6. Екран комп’ютера. 
7. Частина чайника, звідки налива-
ють воду. 12. Одиниця площі в Анг-
лії. 14. Головний винуватець смерті 
Дездемони. 15. Французький сир із 
пліснявою. 17. Столиця Ірану. 19. Ек-
скурсовод. 20. Народна назва хвоща 
польового. 22. Знаменитий амери-
канський комік, майстер німого кіно. 
23. Чітко встановлені правила. 24. 
Ім’я прем’єр-міністра Ізраїлю, вбито-
го у 1995 році. 25. Італійське місто, 
столиця однієї з провінцій. 26. Кіст-
ка, з якої, за легендою, Бог сотворив 
жінку.■

Кросворд №134
від 2 листопада
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Аліса КВАЧ

 Схоже, Росія всерйоз узялася лата-
ти свій імідж за рахунок зірок «капіталі-
стичного Заходу». Три роки тому світові 
таблоїди облетіла звістка про те, що в 
гості до Путіна на ПМЖ приїхав француз 
Жерар Депардьє. Поважного гостя ледь 
не на руках носили, влаштовуючи йому 
бучні прийоми і подарувавши квартири 
в Саранську та в Грозному. Втім через 
три роки пішли чутки, що «господін Де-
пардьє» продав свої квартири (останню 
— за 15 мільйонів рублів) і чкурнув на-
зад до Бельгії, а в інтерв’ю французь-
кому каналу Canal+ заявив, що не зби-
рається туди повертатися, а, якщо засу-
мує за таким життям, то зможе «кілька 
днів пожити у своєму хліві».
 Але святе місце порожнім не буває. 
Місце Депардьє в російській пропаган-
ді цілком може посісти американський 
актор Стівен Сігал, якому днями Воло-
димир Путін так само вручив російський 
паспорт. Голлівудський майстер східних 
єдиноборств давно вже був помічений 
у симпатіях до російського лідера і на-
віть приїжджав до анексованого Севас-
тополя на зліт байкерів на запрошення 
кращого друга Путіна «Хірурга». Втім і 

в Сігала теж виявився запасний 
аеро дром — у січні актор отримав 
ще й почесне громадянство Сер-
бії. Та й від американського пас-
порта відмовлятися він не збирається.
 Ходять чутки, що документи на от-
римання російського громадянства 
подала й італійська актриса Ор-
нелла Муті, відома за фільмом 
«Приборкання норовливо-
го» з Адріано Челентано. 
Крім цього фільму, вона 
відзначилася ще й тим, 
що в лютому минуло-
го року скасувала свою 
участь у виставі, начеб-
то через хворобу, хоча в 
цей же день була поміче-
на в Санкт-Петербурзі на 
благодійній вечірці поряд 
із Володимиром Путіним. 
За це актрису було звину-
вачено в шахрайстві, i вона 
сплатила штраф.
 Як довго триватимуть їхні «росій-
ські гастролі», будемо бачити.■
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Орнелла Муті готує документи
для отримання громадянства Росії.

❙
❙

КРУТИЙ ПОВОРОТ

Медом намазано
Відомий голлівудський актор Стівен Сігал 
отримав російське громадянство

■

9 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, часом опади. Вiтер схiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi +1...+3, удень +3...+5.

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

7 листопада висота снігового покриву становила: Славське 
— немає, Плай — 7 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — не-
має, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, По-
жежевська — 3 см.

Ната НЕТУДИХАТА

 У відомого «знавця» української і російсь-
кої літератури, зокрема, творчості «укрАїнсь-
кого поета» (!) Антона Чехова, Анни АхмЄто-
вої та Гулака-АртЬОмовського, Віктора Януко-
вича, з’явився гідний послідовник. Ним стала 
екс-генпрокурорша Криму, а нині — депутат 
нелегітимної Держдуми Криму Наталія Пок-
лонська. Спілкуючись у радіоефірі з ведучим, 
вона спочатку перекрутила відому цитату з ко-
медії Олександра Грибоєдова «Лихо з розуму» 
«Служить бы рад — прислуживаться тошно». 
А коли ведучий її поправив, Поклонська радо 
підхопила: «Так. Це сказав наш великий полко-
водець Олександр Суворов». Ведучий настіль-
ки розгубився, що ляпнув у відповідь: «Та ні, 
це сказав Лєрмонтов».
 Цей запис миттєво розлетівся інтерне-
том і викликав безліч жартів із приводу гли-

боких знань «нашої няші» російської літерату-
ри. А музей Суворова запросив її на екскурсію, 
зазначивши, втім, що «Суворову багато чого 
приписують».
 Знайшлися й ті, хто кинувся захищати 
Поклонську від таких нападок. Але, як кажуть, 
краще б уже мовчали. Бо депутат Держдуми 
РФ Сергій Марков договорився до того, що 
сказав, що вони підтримують Поклонську за 

твердість духу «в критичні дні березня 2014-
го». А її безграмотність — це «свідчення, що 
вищу освіту і більшу частину середньої вона 
отримувала в Україні, де, з метою дистанцію-
ватися від Росії, зробили таку освіту, що вихо-
дять напівграмотні спеціалісти. Так що претен-
зії до Поклонської щодо цитат — до українсь-
ких міністрів освіти». Як казали у нас у селі: 
«Через тебе, куме, мої воли дрищуть!». ■

ОТАКОЇ!

Лихо без розуму
«Крим-няша» Наталя Поклонська приписала 
відому цитату Грибоєдова Олександру Суворову

■

Ректор Білоцерківського аграрного універ-
ситету розкриває секрети популярності 
вузу серед абітурієнтів і роботодавців
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