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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,66 грн 

1 € = 27,24 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Передплатіть «Україну молоду» на 2017 рік »СТОР. 3

На папері 
— ми 

мільйонери! 
Про остаточне подолання 

кризи в економіці 

говорити завчасно
стор. 8 »

Зброя у 
дитячих 

руках
Львівських 

школярів учитимуть 

військового вишколу
стор. 3 »

Розплата за 
постгеноцидну 

глухоту

Як впливає Голодомор на 

наше з вами сьогодення
стор. 6 »

А вантажник 
Вася — проти
Доморощенi цензори з транспортної компанії відмовилися доправити 
на схід України книжку українських істориків
стор. 4 »

Малюнок  ❙
Володимира  ❙
СОЛОНЬКА ❙

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ 

ПРЕДМЕТИ НЕ 

ПРИЙМАЄМО!
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«До певної міри ми перейняли досвід країн Балтії і країн Східної Європи. 
З тією лише різницею, що в нас декомунізація затягнулась на 25 років».

Володимир В’ятрович
директор Українського інституту національної пам’яті

УКРАЇНА МОЛОДА

ЯК ЗДОРОВ’Я?

Ляшко хоче, 
щоб Порошенко 
і Гройсман 
довели, що у 
них «усі вдома»
Інф. «УМ»

 Лідер Радикальної партії Олег Ляшко разом 
зі своїм колегою по фракції Денисом Силантьє-
вим зареєстрував законопроект, яким пропонує, 
щоб усі держслужбовці проходили обстеження 
психічного стану та на наркотичну, алкогольну 
залежність. «Щоб бути трактористом, людина 
має пройти медогляд і отримати довідку, а ке-
рувати державою може кожен шизо френік, нар-
коман чи алкоголік. Через таку угашену владу 
страждають усі українці. Тому ми хочемо пок-
ласти цьому край», — написав Ляшко на своїй 
сторінці у Facebook.
 Політик додав, що сам готовий добровільно 
пройти всі обстеження і пропонує Президенту 
Порошенку, Прем’єру Гройсману, депутатам і 
міністрам зробити так само.
 «Доведіть народу, що у вас «усі вдома», — 
закликав можновладців головний радикал. ■

■

ПЕТИЦІЯ

Не бідна — 
пограбована
Селяни вимагають повернути 
людям украдене 
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Депутати сільської ради села Хацьки Чер-
каського району оприлюднили заяву до українсь-
кої влади з вимогою повернути народу «нажите 
непосильною працею». «Оприлюднення деклара-
цій українських політиків і чиновників шокува-
ло народ, який зробив вірний висновок: Україна 
не бідна країна, а пограбована», — йдеться в за-
яві сільських депутатів, яку оприлюднив голова 
цієї сільської ради Ігор Чекаленко. 
 Наслідком такого пограбування, наголо-
шують хацьківські депутати, стало «стрімке 
збагачення найбільш аморальних, цинічних 
та жадібних психологічних потвор» і доведен-
ня 80 відсотків населення країни до межі бід-
ності.  Тож, стверджують вони,  без відновлен-
ня соціальної справедливості неможливий ус-
пішний розвиток країни та добробут народу. 
 «Саме тому ми вимагаємо від Президента, 
депутатів Верховної Ради, від уряду та пред-
ставників усіх політичних сил припинити спро-
би перевести дискусію про статки псевдоеліти у 
площину пошуку шляхів легалізації вкрадено-
го. Має йтися про повернення непідкріпленого 
доходами багатства та отриманого корупційним 
шляхом надприбутку», — заявляють депутати 
сільської ради. Вони переконані, якщо ниніш-
нє керівництво країни цього не зробить — його 
місце на звалищі історії. Адже, кажуть,  народу 
потрібні лідери, які мають совість, здатні лікві-
дувати прірву між багатими і бідними та буду-
вати справедливе суспільство.
 «Держава повинна спонукати декларантів 
мільйонів і мільярдів, маєтків, літаків, яхт та 
іншого дорогого статку надати пояснення дже-
рел надприбутків. Якщо цього аргументовано 
не зроблено, це означає одне: багатство отри-
мано незаконним шляхом. Звичайно, Верховна 
Рада має розробити законодавчу базу щодо по-
вернення награбованого», — пояснив у комен-
тарі «УМ» сільський голова Хацьок Ігор Чека-
ленко. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Нарешті завершилися 
декомунізаційні пристрас-
ті довкола Комсомольська: 
Вищий адмінсуд столи-
ці відхилив позов Горіш-
ньоплавнівської міської 
ради до ВР України про 
скасування переймену-
вання міста (мерія проси-
ла суд визнати рішення ВР 
про зміну назви міста неза-
конним) i поставив крапку 
в епопеї, пов’язанiй iз пе-
рипетіями щодо перейме-
нування одіозного міста.  
 Нагадаємо, ще 19 трав-
ня 2016 року постановою 
ВР 50-тисячний Комсо-
мольськ, що на Полтав-
щині, в рамках декомуніза-
ції  перейменували в Горіш-
ні Плавні (за назвою села, 
яке знаходилося за три кі-
лометри від новобудови й 
уже вимирало в часи будів-
ництва міста). Та нова назва 
деяким комуно-соціалістам 
при місцевій владі стала по-
перек горла й вони катего-
рично відмовилися викону-
вати «вказівки згори». 
 Старі комсомольці, які 
засіли у владних місцевих 
кабінетах, на які лише хит-
рощі не йшли, аби залиши-
ти стару назву: влітку місь-
ка рада знайшла дивний і 
абсурдний вихід із ситуа-
ції, по-«новому» розшиф-
рувавши Комсомольськ. За 
їхньою версією, комсомол 
— це вже не «Всесоюзний 
Ленінський комуністичний 
союз молоді», а «КОлектив 
Молодих СОціально МОти-
вованих Людей Справжніх 
Козаків». І за таке рішення 

міська рада проголосувала 
одностайно!.. «Через цих 
ідіотів, що сидять у міській 
раді, тепер із нас сміється 
вся Україна», — так тоді 
відреагували на викрутаси 
своїх «міськрадівців» міс-
цеві жителі, що мали здо-
ровий глузд. 
 До речі, з Леніним, 
який стояв на головній 
площі перед міською ра-
дою до червня 2015 року, 
місцеві «князьки» також 
«роз прощалися» зі «скри-
пом» лише через 1,5 року 
після початку «ленінопа-
да».
 Декілька років тому 
мені довелося побувати у 
Комсомольську — типово-
му, новітньому радянсько-

му породженні: неприміт-
ному містечку із суціль-
них «хрущовок». Та це й не 
дивно, адже місто заснова-
не у 1960 році й споруджу-
валося на піщаних дюнах 
як мономісто для прожи-
вання майбутніх праців-
ників Дніпровського гір-
ничозбагачувального ком-
бінату (зараз Полтавський 
ГЗК). За даними дослідни-
ків, назву майбутньому міс-
ту над Дніпром зініціювала 
московська газета «Комсо-
мольская правда», яка роз-
містила заклик «Есть город 
Комсомольск-на-Амуре, бу-
дет город Комсомольск-на-
Днепре!» У січні 1961-го в 
центрі селища встановили 
щит із написом: «Здесь бу-

дет построен город Комсо-
мольск-на-Днепре. 1961». 
 Уже тепер, як заува-
жив одразу після «бунтів-
ного» засідання міськради 
керівник Інституту націо-
нальної пам’яті Володимир 
В’ятрович: «На жаль, міс-
цева влада продовжує боро-
тися та підбурювати місце-
вих мешканців розмовами, 
що вони будуть через суди 
оскаржувати та повертати 
попередню назву чи приду-
мувати нову. Нічого цього 
насправді вже неможливо. 
А варто було скористати-
ся надзвичайною популяр-
ністю цього (Горішні Плав-
ні. — Ред.) дуже гарного та 
пізнаваного нового брен-
ду». ■

Іван БОЙКО

   На східному фронті 
ворог потроху нарощує 
інтенсивність обстрілів. 
За даними штабу АТО, 
минулої доби бойови-
ки обстрілювали позиції 
ЗСУ 25 разів. При цьому 
село Красногорівка вже 
другий день поспіль об-
стріляли з установок за-
лпового вогню «Град-П» 
(«Партизан»). 
 Через вогонь iз куле-
метів прикордонникам 
навіть довелося призу-
пинити роботу контроль-
ного пункту «Мар’їнка». 
Водночас, попри обіцян-
ки, терористи так і не від-
новили в середу пропуск-
ні операції на контроль-
ному пункті «Золоте».
 Зауважимо, що пи-
тання району міста Зо-
лоте, звідки вже відве-

дено війська обох сторін, 
за словами представни-
ка України в Тристорон-
ній контактній групі Ле-
оніда Кучми, наразі є од-
ним iз головних питань 
на перемовинах у Мінсь-
ку. Пан Кучма нагадує, 
що пунктів пропуску в 
Луганській області мало 
і Золоте грало б важливу 
гуманітарну роль, особ-
ливо напередодні зими. 
Утім бойовикам, схоже, 
байдуже до цього. 
   Водночас на лінії 
фронту минулої доби за-
гинув один захисник Ук-
раїни, ще трьох поране-
но. За словами речни-
ка Міноборони з питань 
АТО Андрія Лисенка, ук-
раїнський воїн загинув, 
а ще один отримав пора-
нення в бою з окупантами 
поблизу селища Водяне, 
що під Маріуполем. 

    Начальник поліції 
Донеччини В’ячеслав Аб-
роськін додає, що йдеть-
ся про важке поранення 
розвідника з позивним 
«Паук», і просить помо-
литися за патріота. Адже 
наразі «Паук» перебуває в 
реанімації, медики ведуть 
боротьбу за його життя. За 
словами пана Аброськіна, 
поранений розвідник уліт-
ку взяв у полон вісьмох те-
рористів, за що був пред-
ставлений до нагороди, 
але досі її не отримав. 
 Ще одного воїна було 
поранено під час обстрі-
лу шахти «Бутівка», що 
поблизу окупованого До-
нецька. А іншого, згідно 
з даними Луганської обл-
держадміністрації, побли-
зу міста Щастя, де росій-
ські диверсанти з так зва-
ної «ЛНР» намагалися 
прорвати позиції ЗСУ. ■

НА ФРОНТІ

Помоліться за «Паука»
На Донбасі в боях із диверсантами і під час обстрілів 
загинув один і поранено трьох захисників України

■ ДО РЕЧІ

 Упродовж чотирьох років Мін-
оборони Росії відшкодувало витра-
ти на похорон понад тисячі діючих 
військовослужбовців і громадян, які 
проходили військові збори. Це ви-
пливає з даних, які міністерство на-
дало у відповідь на офіційний запит 
російського агентства РБК.
    Згідно з відповіддю, на ці цілі 
було витрачено не більше 52,3 млн. 
руб. Цю оцінку отримано з ураху-
ванням відомостей Міноборони, що 
в 2013—2016 роках на похован-
ня військовослужбовців, військових 
пенсіонерів i ветеранів було спря-
мовано не більше 20,9 млрд. руб., 
а частка витрат на поховання дію-
чих військовослужбовців і грома-
дян, покликаних на військові збори, 
які загинули при проходженні війсь-
кової служби (військових зборів) або 
померли внаслідок каліцтва чи за-
хворювання, «не перевищує 0,25%».
   За даними члена президентсь-
кої Ради з прав людини Сергія Кри-
венка, за період iз 2014 до середини 
2015 року в російській армії загинуло 
150 осіб. При цьому експерт погод-
жується, що реальна цифра армійсь-
ких втрат могла бути вдвічі більшою. 
Кривенко також пояснив, що полови-
на з виявлених ним загиблих військо-
вих у 2014—-2015 роках, швидше за 
все, відноситься до втрат у ході «ук-
раїнської кампанії».

■

ТОПОНІМИ

Декомунізація — як кістка в горлі
Горішні Плавні здолали Комсомольськ

■

Фото з сайта rbc.ua.❙



3УКРАЇНА МОЛОДА

ЧЕТВЕР, 24 ЛИСТОПАДА 2016ІнФорУМ

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-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься 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

Дар’я БАВЗАЛУК

 Із 2017 року у львівсь-
ких школах запровадять 
«Програму збереження та 
популяризації національ-
ної пам’яті загиблих ге-
роїв АТО». За таке рішен-
ня проголосував 51 депу-
тат міської ради.
 «Ця програма впро-
ваджуватиметься не тіль-
ки у школах, а й у закла-
дах культури з 2017 року. 
Ми передбачаємо вшану-
вання пам’яті героїв АТО 
та тих, хто загинув під час 
Революції гідності. Усі за-
ходи стосуватимуться на-
ціонально-патріотичного 
виховання, передбачено, 
що воїни АТО приходити-
муть у дитячі садочки на 
захід «Казка з воїном», 
— розповіла ZAXID.NET 
виконуюча обов’язки на-
чальника управління ос-

віти Зоряна Довганик.
 Програмою передба-
чено проведення тема-
тичних уроків у школах, 
створення та функціону-
вання міського центру 
військово-патріотично-
го виховання, спортив-
ної підготовки та самоза-
хисту: зустрічі з героями 
АТО, конкурси, фести-
валі, залучення дітей та 
молоді до волонтерства, 
впровадження нової про-
грами «Патріот» у діяль-
ність гуртків національ-
но-патріотичного спря-
мування, розробка «Ка-
лендаря Пам’яті». Також 
заплановано облаштува-
ти Алею Пам’яті на тери-
торії Личаківського кла-
довища.
 «Для того, аби діти 
могли належним чином 
займатися військовим 
вишколом, ми передбачи-

ли придбання комплек-
тів навчальної військо-
вої зброї для кожної шко-
ли. Йдеться про автомати 
та пістолети, які діти змо-
жуть складати та розкла-
дати», — зазначила Зоря-
на Довганик.
 Як стало відомо «УМ», 
бюджет програми на 2017 
рік становить 2,19 млн. 
грн. ■

ОСВІТА

Зброя у дитячих руках
Львівських школярів учитимуть військового вишколу

■

Екс-«беркутівцям» продовжили арешт 
 П’ятьом екс-«беркутівцям» — Сергію Зінчен-
ку, Павлу Аброськіну, Олександру Маринченку, Сер-
гію Тамтурі та Олегу Янишевському, яких підозрюють у 
розстрілі активістів Євромайдану, — Святошинський 
районний суд Києва продовжив арешт до 20 січня 2017 
року. Про це повідомив головуючий суддя Сергій Дячук. 
Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури і 
відмовив захисту у пом’якшенні запобіжних заходів.
 Нагадаємо, за даними ГПУ, у межах криміналь-
них проваджень щодо злочинів проти активістів Май-
дану повідомлено 25 підозр екс-«беркутівцям». Рані-
ше повідомлялося, що 18 екс-бійців «Беркута» пере-
буває у розшуку, інші — під вартою. Начальник депар-
таменту захисту національної діяльності СБУ А. Дублік 
доповів, що деякі з колишніх бійців «Беркута» перебу-
вають на території Білорусі та Польщі. Інтерпол відмо-
вив Україні в оголошенні бійців «Беркута» у міжнарод-
ний розшук. Також, за даними ГПУ, семеро «беркутів-
ців» переховуються на території, підконтрольній «ДНР» 
і «ЛНР».

Президента закликають дозволити 
трансплантацію і донорство органів
 Українці просять Петра Порошенка дозволити 
трансплантацію та донорство органів в Україні — на 
офіційному сайті Президента України зареєстрували 
електронну петицію, автором якої виступив Антон Бо-
гомолов. У своїй петиції чоловік зазначив, через забо-
рону в Україні пересадки та донорства органів, хворій 
людині, щоб отримати здоровий орган, потрібно їхати 
за кордон, а в більшості людей немає можливості пої-
хати в іншу країну. Петиція, зареєстрована 21 листопа-
да, набрала 13 голосів із 25 тис. необхідних.

На Одещині мітингують лікарі і вчителі
 У Білгород-Дністровському районі жителі вийшли 
на акцію протесту проти закриття шкіл та лікарні. Про це 
активісти повідомили у «Фейсбуцi». Зокрема, в районі 
села Шабо Білгород-Дністровського району жителі пе-
рекрили автотрасу на Одесу через протест проти закрит-
тя травматологічного відділення Шабівської районної 
лікарні. Рішення про закриття травматологічного відді-
лення прийнято відповідно до постанови Кабміну про 
проведення медичної реформи. До протестувальни-
ків приєдналися і жителі Маразліївської об’єднаної те-
риторіальної громади, які виступають проти закриття 
шкіл. Активісти мають намір продовжувати акції про-
тесту доти, поки їхні вимоги не будуть задоволені.

Вибухають... каналізаційні люки
 У Тернополі двоє пішоходів отримали травми 
внаслідок спалаху каналізаційних люків, повідомили в 
прес-службі ДСНС. До рятувальників надійшло пові-
домлення, що на вулиці Чехова спостерігався вистріл 
каналізаційних люків. За попередньою інформацією, 
причиною цього стало проведення аварійних робіт сис-
тем газопостачання і в каналізаційних люках відбулося 
накопичення природного газу метану. Спалах спостері-
гався в трьох люках. Перший постраждалий від госпі-
талізації відмовився, а другого, з діагнозом «термічні 
опіки правого стегна, гомілки та сідниці», було шпиталі-
зовано в лікарню. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах знову спа-
плю жили пам’ятний знак 
борцям за волю України — 
Степану Бандері та Рома-
ну Шухевичу. Вночі пос-

тамент облили червоною 
фарбою. Такий прояв ван-
далізму вже шостий цього 
року.
 За словами депутата 
Черкаської обласної ради 
свободівця Юрія Бот нара, 

облити фарбою пам’ят  ний 
знак могли тіль ки «носітєлі 
русс кого міра» та онуки 
чекістів, яких дратує все-
народне вшану вання на-
ціональних героїв Украї-
ни. Тож вони, як свідчить 

історія боротьби України за 
свою незалежність, діють 
нахабно і традиційно — 
тишком-нишком і під пок-
ровом темної ночі. 
 «Ми обов’язково відно-
вимо цей пам’ятний знак, 
як робили це й раніше. 
І охоронятимемо його», 
— говорить «Україні мо-
лодій» Юрій Бот нар. Він 
також сподівається, що 
виділені обласною радою 
500 тисяч гривень для за-
купівлі та встановлення у 
місті камер відеоспосте-
реження цьому також по-
сприяють. ■

ВАНДАЛІЗМ

Біснуються онуки чекістів
Пам’ятний знак Степану Бандері та Роману Шухевичу знову 
облили фарбою

■

Ірина КИРПА

 Проблема з  водопостачан-
ням півострова, що виникла 
відразу ж після анексії Кри-
му, фактично повністю зруй-
нувала сільське господарс-
тво та змусила простих лю-
дей економити кожну крап-
лю прісної води.
 Представники Російської 
Федерації вимагають скасу-
вати «водну блокаду» оку-
пованого Криму, а перший 
заступник постійного пред-
ставника РФ при всесвіт-
ній організації Петро Іллі-
чов назвав відсутність води 
на півострові «порушенням 
прав людини та цілої низ-
ки міжнародних гуманітар-
них норм». Однак при цьому 
російська сторона вважала за 
краще промовчати про те, що 
і без того дефіцитні водні ре-
сурси Криму перенаправля-
ються на потреби військових 
на півострові.
 — Деокупація Автоном-
ної Республіки Крим та міста 
Севастополь дозволить швид-
ко вирішити існуючу пробле-

му з водопостачанням півос-
трова, — заявив у ході від-
критих дебатів Радбезу ООН 
постійний представник Ук-
раїни в ООН Володимир Єль-
ченко. — Окупаційна влада 
Росії в Криму фактично роз-
писалася у своєму безсил-
лі вирішити проблему з во-
дою для простих людей. За-
мість того, щоб визнати свої 
помилки та піти шляхом де-
окупації Криму, російська 
сторона вважає за краще ви-
користовувати питання водо-
постачання в Криму як інс-
трумент політичної пропа-
ганди.
 Нагадаємо, що проблеми з 
водою почалися на півострові 
Крим після того, як був пере-
критий Північно-Кримський 
канал, що постачав воду на 
півострів iз материкової час-
тини України. Окупаційній 
владі Криму було запропоно-
вано оплачувати воду за євро-
пейськими тарифами, однак 
тамтешні чиновники зайня-
ли вичікувальну позицію. Це 
призвело до того, що сільське 
господарство Криму понесло 

мільярдні збитки.
 За словами директора 
Інституту водних проблем 
та меліорації НААН Украї-
ни Михайла Ромащенка, у 
Криму зараз залишилося 15 
діючих водосховищ, кожне 
з яких розраховане на 450 
мільйонів кубометрів води. 
Однак ці резервуари запов-
нені лише на одну четверту 
частину від свого об’єму. Та-
кої кількості води не виста-
чить навіть для забезпечен-
ня прісною водою й одного 
мільйона осіб. І це при тому, 
що чисельність населен-
ня окупованого півострова 
Крим на сьогоднішній день 
становить приблизно два з 
половиною мільйони. 
 Голова Кримської респуб-
ліканської асоціації «Еколо-

гія і світ» Віктор Тарасенко 
стверджує, що у багатьох на-
селених пунктах Криму нор-
ми мінералізації води пере-
вищують допустимі показ-
ники у кілька разів. Через 
незаконне риття артезіансь-
ких свердловин на території 
окупованого півострова за-
паси прісної води в Криму 
вже виснажені на 70 відсо-
тків. Солона вода з кранів 
кримчан потекла після того, 
як на початку осені поточ-
ного року пересохли обидва 
найбільшi водосховища пі-
вострова (Бiлогорське і Тай-
ганське). Через це практично 
відразу без прісної води зали-
шилися мешканці двох вели-
ких міст — Феодосії та Кер-
чі, а також безліч прилеглих 
сіл. ■

«КРИМНАШ»

Солона вода з крана
На засіданні Ради Безпеки ООН Росія 
визнала свою нездатність забезпечити 
Крим питною водою без допомоги України

■

Кримчанам на окупованій території — непереливки.❙
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«Сам по собі протест в Україні, як правило, має не економічне, а етико-
політичне підґрунтя. Протест виникає в результаті образи гідності людей».

Євген Головаха
заступник голови Інституту 

соціології України

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

 Якби вибори до Верховної Ради відбу-
лися найближчої неділі, то найбільше го-
лосів отримав би Блок Петра Порошен-
ка. Про це свідчать дані соцдослідження 
Центру Разумкова, проведеного 4-9 лис-
топада. Так, за партію Президента про-
голосувало би 13,3% респондентів (се-
ред тих, хто має намір узяти участь у ви-
борах). На другому місці — партія «Бать-
ківщина» — 12,2%.
 Далі — «Опозиційний блок» (10,6%), 
«Самопоміч» (8,9%), Радикальна пар-
тія Ляшка (6,3%), партія Рабиновича і 
Мураєва «За життя» (5,1%). Прикмет-
но, що такі нові політсили, як «Хвиля» 
(Саакашвілі) та «Національний корпус» 
(Білецький) поки не долають прохідний 
бар’єр — у них 2,1% і 0,4% відповідно. 
Тих, хто не визначився, було 15,8%, за-
свідчує Центр Разумкова.
 Водночас дані опитування Київсь-
кого міжнародного інституту соціоло-
гії (КМІС), проведеного 4-13 листопада, 
показують лідерство партії Юлії Тимо-
шенко. Так, серед тих, хто визначився 
зі своїм вибором і прийшов би на пар-
ламентські вибори найближчої неділі, 
19,1% проголосували б за ВО «Батьків-
щина», 13,2% — за партію «Блок Петра 
Порошенка», 10,1 % — за «Опозиційний 
блок», 9% — за Радикальну партію Оле-

га Ляшка, 8,1% — за партію «За життя», 
6,1% — за партію «Громадянська пози-
ція», 6% — за «Самопоміч», 5,5% — за 
ВО «Свобода».
 Таким чином, підтримка всіх пар-
тій приблизно однакова, тільки «Бать-
ківщині» КМІС дає майже на 7% елек-
торальної підтримки більше, ніж Центр 
Разумкова. Це — те, що стосується рей-
тингів політсил, які претендують на про-
ходження до парламенту. А тепер кілька 
слів з приводу виборів президентських. 
 Громадяни України підтримають на 
президентських виборах нинішнього 
главу держави Петра Порошенка, ліде-
ра ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко 
і керівника партії «Опозиційний блок» 
Юрія Бойка, свідчать дані соцдосліджен-
ня Центру Разумкова.
 Згідно з результатами дослідження, в 
разі проведення президентських виборів 
у найближчу неділю в першому турі най-

більше підтримки отримав би Порошенко 
(16,2% з тих, хто має намір взяти участь 
у виборах), Тимошенко (11,5%) та Бойко 
(9,4% ). Лідеру Радикальної партії Олегу 
Ляшку готові віддати свій голос 6% опи-
таних, міському голові Львова Андрію Са-
довому — 5,7%, а лідера партії «Грома-
дянська позиція» Анатолія Гриценка го-
тові підтримати 4,9% респондентів. Вага-
лися з відповіддю 16,7% опитаних.
 Результати КМІС і тут дають істотно 
вищий рейтинг Юлії Тимошенко. Так, за 
неї готові проголосувати 21,3% респон-
дентів, які збираються прийти на вибо-
ри. За Порошенко — 18,5%, Рабинови-
ча — 11,7%, Гриценка — 10,5%, Бойка 
і Ляшка — по 9,4%, Садового — 7,2%, 
Тягнибока — 4,5%.
 Суттєва різниця між рейтингами Пет-
ра Порошенка та Юлії Тимошенко, відоб-
ражена у даних КМІС та Центру Разум-
кова, ніяк не може бути на статистичну 

похибку. Є питання й по Рабиновичу, 
який узагалі не фігурує у соціології Цен-
тру Разумкова, зате наявний в опитуван-
нях КМІС, та ще й iз 10-відсотковим рей-
тингом. 
 Відмінності надто різкі, аби не запі-
дозрити куплені рейтинги. Втім це тема 
для окремої розмови, до якої «УМ» iще 
обов’язково повернеться. Великий роз-
кол у таборі соціологів уже був у 2004-
му, під час тодішніх президентських ви-
борів. Нині ми, схоже, стоїмо на порозі 
нових ексцесів у цьому середовищі.  ■

ОПИТУВАННЯ 

Натовп біля трону
То хто ж насправді виходить у лідери президентських 
перегонів? Соціологи самi собі протирічать

■

Хто кого? Соціологи ще не визначилися.❙

Інна СТЕПАНЧУК

 Пригадуєте, як свого часу 
Національна комісія з пи-
тань захисту моралі визна-
ла книжку  Адольфа Гітлера 
«Майн кампф» такою, що не 
відповідає українському за-
конодавству? Бо пропагує фа-
шистську ідеологію та розпа-
лює національну і релігійну 
ворожнечу. Такий висновок 
зробила ціла група поваж-
них експертів. А от у транс-
портній компанії «Ін-Тайм» 
право цензурувати друко-
вані видання надано звичай-
ним вантажникам та операто-
рам. Кинувши оком на назву 
книжки й швиденько погор-
тавши її, ці «фахівці» здатні 
вмить визначити, чи несе ви-
дання якусь загрозу співвіт-
чизникам. Принаймні такий 
висновок напрошується піс-
ля історії, яку розповів «УМ»  
професор Інституту археогра-
фії й джерелознавства НАН 
України Віктор Брехуненко, 
співатор книжки «Братня» 
навала».
 21 листопада він прийшов 
до відділення компанії «Ін-
Тайм», що в Ірпені. «Я мав 
відправити в Краматорськ на 
Донеччину 32 примірники 
вищезгаданої книжки. При-
значалися вони для шкіль-
них бібліотек міста, — роз-
повідає пан Віктор. — Посил-
ка вже була запакована, але 
мені сказали, що мають її ог-
лянути. Мовляв, є відповід-
не внутрішнє розпорядження 
компанії для відравлень на 
схід. Я не заперечував, адже 
нічого забороненого відправ-
ляти не збирався. Однак щось 
у моїх книжках вантажника 
насторожило, з примірником 
він пішов до оператора, а вже 

за мить ці два «цензори» ух-
валили вердикт: посилку не 
приймуть, оскільки вона міс-
тить провокаційні й агітацій-
ні матеріали. Й послалися 
знову ж таки на якесь внут-
рішнє розпорядження».  Вік-
тор Брехуненко вухам своїм 
не повірив. «Хлопці, ви зну-
щаєтесь? Чи, може, Путіна 
тут чекаєте?» — все ще не міг 
повірити, що це відбувається 
з ним, доктором історичних 
наук, на 26-му році українсь-
кої незалежності! Вражений 
таким нахабством і невіглас-
твом він усе ж домігся, аби 
йому дали письмову відмо-
ву. В ній читаємо: «у зв’язку 
з забороною перевезення агі-
таційних матеріалів за прави-
лами компанії».
 Тут варто сказати кіль-
ка слів про саму книжку, 

яка так налякала інтаймівсь-
ких хлопців. Книжку, яка є 
в кожній роті зони АТО, — 
400 її примірників відправи-
ли туди через капеланів УПЦ 
КП. «Братня» навала. Вій-
ни Росії проти України ХІІ 
— ХХІ ст.» побачила світ на 
початку року. Її автори, чет-
веро українських істориків, 
намагалися відстежити бага-
товікове збройне протистоян-
ня українського світу російсь-
кій експансії, яка сягає своїм 
корінням середини XII ст. — 
пограбування та руйнування 
Києва військами князя Ан-
дрія Суздальського. Ниніш-
ня війна за незалежність, яка 
розпочалася в лютому 2014-
го у відповідь на агресію Мос-
кви, — логічне продовжен-
ня попередніх війн українців 
проти загарбницьких планів 

Кремля, які не мають нічо-
го спільно з декларованими 
«братерськими стосунками». 
Ставлення Москви щодо Ук-
раїни завжди було дуже пос-
лідовним у своїй меті — за-
гарбати українські землі та 
асимілювати українців, наго-
лошують автори. 
 Звісно, якби такі книж-
ки читали на Донбасі раніше, 
то, ймовірно, не мали б ми там 
тих проблем, які маємо сьо-
годні. Та й не тільки на Дон-
басі варто читати таку літе-
ратуру, а в Ірпені, виявляєть-
ся, теж. Бо мізки переважної 
більшості українців настіль-
ки запудрені російськими мі-
фотворами, що й досі не го-
тові сприймати правдиві іс-
торичні факти. От і виходить, 
що на путінську «п’яту коло-
ну» в Україні можна натрапи-
ти у найнесподіваніших міс-
цях, наприклад, у відділен-
нях транспортних компаній.  
 Ця невдала спроба позба-
вити схід українського слова, 
ізолювати його від українсь-
кого інформаційного просто-
ру становить загрозу націо-
нальній безпеці, вважає Вік-
тор Брехуненко. І відповідним 
органам варто поцікавити-
ся, хто і навіщо видає подіб-
ні «внутрішні циркуляри» в 
країні, де не існує цензури й 
обмежень на пересилку літе-
ратури, зате є багато проблем 
із самоідентифікацією. «Вій-
ни виграють спочатку в голо-
вах, а вже потім на полі бою», 
— резонно зауважує Віктор 
Брехуненко.  
 До речі, книжки, з яких 
усе почалося, таки дісталися 
Краматорська — того ж дня 
вони вирушили на схід «Новою 
поштою», де жодних проблем 
із відправкою не було...  ■

ОТАКОЇ!

А вантажник Вася — проти
Доморощенi цензори з транспортної компанії відмовилися доправити на схід 
України книжку українських істориків

■МЕДІА ДЛЯ МАС

«Щоб 
знав, що 
запитувати»
На прес-конференції 
Тимошенко побили 
журналіста 
за запитання 
про Медведчука
Інф. «УМ»

 Учора під час прес-конференції 
лідера ВО «Батьківщина» Юлії Ти-
мошенко охорона здійснила напад 
на журналіста. Представника проек-
ту «СтопКорупції» Сергія Медяника 
змусили вийти із зали після запитан-
ня про співпрацю народного депутата 
з Віктором Медведчуком.
 Після озвучення питання про 
можливу співпрацю Юлії Тимошен-
ко та Віктора Медведчука і змісту де-
кларації очільниці парламентської 
фракції ВО «Батьківщина» до жур-
наліста підійшла охорона та приму-
сово вивела iз зали.
 Конфлікт продовжився у кори-
дорі прес-центру. Сергій Медяник 
заявив, що представники охоронної 
фірми заламали йому руки та били 
дверима оператора.
 Нагадаємо, напередодні полі-
тик відмовилася коментувати свою 
позицію щодо нападу на офіс очіль-
ника «Українського вибору» Вікто-
ра Медведчука.
 Раніше Юлія Тимошенко звину-
ватила представників влади у причет-
ності до нападу на телеканал «Інтер». 
Сама Тимошенко, за оцінками медіа-
експертів, постійно з’являється в 
ефірі «Інтера».
 Минулого тижня лідер Ради-
кальної партії Олег Ляшко звину-
ватив Юлію Тимошенко у змові з 
Віктором Медведчуком і Сергієм 
Льовочкіним  iз метою захоплення 
влади в Україні за кремлівським 
сценарієм. ■

■
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Який китаєць не любить 
швидкої їзди
 Китайські автовиробники презен-
тували у Лондоні останнє досягнен-
ня китайської високотехнологічної дум-
ки — електромобіль, здатний розвива-
ти швидкість більше 300 кілометрів за 
годину. Акумулятори машини заряджа-
ються за 45 хвилин. Наразі зібрано шість 
таких електромобілів. У продажу вони 
з’являться наступного року за ціною 
близько одного мільйона (!) доларів. 

Трамп розповів про свій 
бізнес
 Новообраний президент Сполуче-
них Штатів Америки Дональд Трамп у 
розмові з виданням «Нью-Йорк Таймс» 

розповів, що його бізнес-імперію буде 
складно продати для уникнення конф-
лікту інтересів. В опублікованому 22 лис-
топада інтерв’ю політик також зазначив, 
що на тлі перемоги вартість його ново-
го готелю у Вашингтоні стрімко зросла. 
За словами Трампа, йому складно знайти 
покупця для свого холдингу нерухомості. 
При цьому політик наголосив, що не до-
пустить конфлікту державних та бізнес-
інтересів. Керування своїми підприємс-
твами він передав дітям, зокрема дочці 
Іванці. Трамп додав, що компанія йому 
«не настільки важлива порівняно з тим», 
що він тепер робить.

Страйк пілотів «Люфтганзи»
 Пілоти авіакомпанії «Люфтган-

за» з опівночі середи, 23 листопа-
да, розпочали дводенний страйк. Рі-
шення про те, що акцію протесту буде 
подовжено ще на один день, напере-
додні ввечері ухвалили в профспілці 
Vereinigung Cockpit, яка представляє 
інтереси пілотів компанії. Таким чи-
ном, страйк триватиме до 23:59 чет-
верга, 24 листопада. Лише 23 листо-
пада страйк зачепив близько 100 ти-
сяч пасажирів, адже було скасовано 
876 iз майже 3 тисяч рейсів. Зокрема, 
скасовано і рейси Lufthansa з аеропор-
тів Мюнхена та Франкфурта-на-Май-
ні до аеропорту «Бориспіль». Страйк 
не поширюється на дочірні ком-
панії Lufthansa Eurowings, Austrian 
Airlines, SWISS та Brussels Airlines. 

Італійці обмежать 
повноваження сенату
 Четвертого грудня італійці голосу-
ватимуть на референдумі за обмежен-
ня повноважень сенату, масштабну ре-
форму лівого крила уряду, якою керує 
прем‘єр Маттео Ренці. Мета реформи, 
за його словами, — посилення політич-
ної стабільності в країні. Наразі Італія 
має двопалатну систему парламенту, в 
якій обидві палати мають однакові пов-
новаження. Часто це затягує ухвалення 
законів, адже будь-які зміни документа 
однією з палат передбачають переголо-
сування питання в іншій палаті.
 Реформа передбачає радикальну 
трансформацію сенату і скорочення 
його чисельності з 315 (та 5 довічних 

сенаторів) до 100 місць. Нині сенаторів 
обирають прямим голосуванням, а піс-
ля реформи призначатимуть зі скла-
ду регіональних керівників (74 місця), 
мерів (21 місце) та ще 5 сенаторів, об-
раних президентом на 7 років.  Якщо 
реформу буде схвалено на референ-
думі, палата депутатів матиме остан-
нє слово в ухваленні щоденних справ. 
Сенат збереже право вето в галузі кон-
ституційних питань і розглядатиме за-
конопроекти, якщо третина сенаторів 
забажає. Обидві палати вже проголо-
сували на користь цих змін, проте в 
них не набралося двох третин голосів 
для законодавчого ухвалення рішення. 
Саме тому і буде скликано референдум 
4  грудня. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ПСЕВДОЛІКИ

...І пачечку 
«фуфло-
міцину»
У США гомеопатичні 
препарати 
маркуватимуть як 
неефективні
Ігор ВІТОВИЧ

 Жорстке рішення, яке вда-
рить по інтересах виробників го-
меопатичних препаратів, вида-
ла Федеральна комісія торгівлі 
США. Цей урядовий орган дещо 
нагадує український Комітет за-
хисту прав споживачів, але, на 
відміну від нашої безсилої ор-
ганізації, він має право видавати 
обов’язкові до виконання рішен-
ня. Відтепер на упаковках цих 
так званих «ліків», які аж ніяк 
не допомагають хворим, мусить 
в обов’язковому порядку місти-
тися інформація, що їх дієвість 
жодним чином не підтверджена і 
вони  не впливають на перебіг за-
хворювання. Словом, виробників 
гомеопатії, по суті, мусять зізна-
тися, що їхні «фуфломіцини» є 
абсолютно неефективними. Удар 
болісний, бо щороку у США про-
дається гомеопатичних препа-
ратів у середньому на три міль-
ярди доларів. 
 Гомеопатія — це форма аль-
тернативної медицини, яка була 
створена наприкінці XVIII століт-
тя німецьким лікарем Самуелем 
Гахнеманном. Згідно з його тео-
рією, лікування має базування 
на прийманні пацієнтом засобу, 
який і викликав захворювання. 
Щось на кшталт «клин клином 
вибивають». Такі «ліки» виго-
товляються шляхом поступово-
го розчинення субстанції — аж 
до крихітних мікродоз. 
 Приклади таких гомеопатич-
них засобів є й в українських ап-
теках, зокрема серед препаратів 
для лікування грипу. Їхня вар-
тість коливається в межах 100-
300 гривень за упаковку. Вміст 
активної субстанції у препараті 
є настільки низькою, що в де-
яких гранулах цих «ліків» не 
міститься жодної частинки цієї 
субстанції. Дослідження показа-
ли, що ефективність такого типу 
засобів є часто навіть нижчою, 
ніж у випадку плацебо, тобто не-
шкідливої нейтральної субстан-
ції, виготовленої і оформленої у 
вигляді ліків, що не є жодним лі-
карським препаратом, а свій лі-
кувальний ефект виявляє завдя-
ки самонавіюванню пацієнта. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Україна увійшла до переліку країн, 
де за минулий рік зафіксовано найбіль-
ше жертв від вибухів мін, повідомляє 
Бі-Бі-Сі з посиланням на доповідь Між-
народного руху за заборону протипіхот-
них мін (ICBL). Найбільше загиблих і по-
ранених у результаті вибухів мін у 2015 
році було зафіксовано в Афганістані 
(1310 осіб), далі йде Лівія (1004 особи), 
Ємен (988 осіб), Сирія (864 особи) і Ук-
раїна (589 осіб). 2004 року, коли війсь-
кове втручання Росії в Донбасі лише роз-
починалося, в Україні було зафіксовано 
148 жертв (46 загиблих і 102 пораненi).
 Загалом кількість жертв протипіхот-
них мін та аналогічних боєприпасів за 
підсумками минулого року досягла мак-

симуму за останні 10 років — 5461 по-
ранених і вбитих по всьому світу. Це на 
75% більше від показників 2014 року. 
Більше двох третин жертв були цивіль-
ними, 38% постраждалих — діти.
 Як відзначають автори доповіді, 
у 2015 році лише в трьох країнах — 
М’янмі, Північній Кореї і Сирії — уря-
дові війська встановлювали наземні 
міни. Жодна з цих держав не підписала 
Конвенцію про заборону протипіхотних 
мін. Експерти ICBL також відзначають, 
що попри зростання кількості жертв ви-
бухів мін, світові витрати на розмінуван-

ня та допомогу постраждалим зменшу-
ються.
 Один iз пунктів Мінських угод щодо 
врегулювання конфлікту на Донбасі пе-
редбачає розмінування районів біля лінії 
зіткнення. Водночас через порушення 
перемир’я ліквідація закладених убив-
чих пасток відбулася частково. Держ-
служба з надзвичайних ситуацій закли-
кає громадян при виявленні вибухоне-
безпечного предмету одразу повідомля-
ти про нього рятувальникам за номером 
«101» або правоохоронцям за номером 
«102». ■

Ігор ВІТОВИЧ

 У вітрині ювелірного магази-
ну Токіо «Гінза Танака» вистав-
лено ялинку з чистого золота ва-
гою 19 кілограмів і висотою два 
метри. Її прикрашають золоті 
нитки діаметром один міліметр. 
Ціна красуні — 1,4 млн. фунтів 
стерлінгів. Ялинку можна ку-
пити, якщо хтось може дозво-
лити собі таку прикрасу на Різ-
дво. 
 «У теперішній ситуації, 
коли глобальній економіці ве-
деться не найкраще з огляду на 
економічні шторми та Брекзит, 
ми створили це дерево в надії, 
що воно допоможе забути пох-
мурі новини та налаштує людей 
на оптимістичне майбутнє», — 
сказав менеджер магазину Та-
касіро Іто. Якщо ялинку ніхто 
не купить, то вона милуватиме 
око відвідувачів до 25 грудня. Й 

одночасно вшановуватиме 90-ту 
річницю з дня відкриття цього 
магазину.
 Це не перша подібна акція 
«Гінзо Танаки». 2012 року з на-
годи Різдва та 110-ї річниці з 
дня народження Уолта Діснея 
японські ювеліри зробили ялин-
ку з золота та з прикрасами у 
вигляді 50 героїв мультфільмів 
Діснея. Та ялинка коштувала 
4,2 млн. доларів США. 
 Але японські ялинки не най-
дорожчі у світі. Цей титул нале-
жить ялинці, яка була вистав-
лена в холі готелю «Еміратес 
Пелес» у Дубаї. Сама по собі 
штучна ялинка коштувала 10 
тис. доларів, але її прикраси з 
різноманітних зразків елітної 
золотої біжутерії, діамантів, 
перлин, смарагдів, сапфірів та 
іншого коштовного каміння 
коштували сім мільйонів до-
ларів. ■

РЕКОРДИ

І золотої, й 
дорогої... 
Японці здивували різдвяною ялинкою 

■

Цьогорічна ялинка ювелірного магазину.❙

СТРАШНЕ ВІДЛУННЯ 

Пастки 
війни 
Україна входить до п’ятірки 
світових «лідерів» за 
кількістю загиблих від мін

■

Переважна більшість жертв мін — цивільні. ❙
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Чому Україна не є 
українською?
 Це питання виникає май-
же в усіх іноземців, які прибу-
вають до Києва. Думаючих ук-
раїнців воно бентежить дещо з 
іншого боку. Вони ніяк не мо-
жуть зрозуміти, чому в країні, 
де мешкає 78% етнічних ук-
раїнців, мова титульної нації 
так і не стала панівною.
 Досліджуючи свого часу той 
штучний голод на Луганщині, я 
зрозумів, що більшість людей, 
які його пережили, чітко усві-
домлювали собі, що комуніс-
тичний режим нищив їх саме 
як українців. Зрозуміти це в 
прикордонних iз Росією слобо-
жанських селах було зовсім не-
важко, бо до російських сіл там 
було всього кілька кілометрів, і 
в них не голодували, а наші се-
ляни, які ходили туди виміню-
вати харчі на свої цінні речі, те 
добре бачили і знали.
 Голодна смерть, як відомо, 
— найстрашніша з усіх смер-
тей. Крім того, вона є руйнів-
ною для ментальності та світо-
сприйняття її жертв. Сталінсь-
кий режим добре розумів усе 
це і саме тому не винищив го-
лодною смертю усіх українсь-
ких селян та козаків, зробивши 
ставку на тих із них, хто, пере-
живши всі психологічні транс-
формації довготривалого голо-
дування, залишився жити.
 Ті люди повністю втрати-
ли після Голодомору свою на-
ціональну та релігійну іден-
тичність, моральні та духов-
ні орієнтири. Ось цитата того 
ж таки Джеймса Мейса на під-
твердження цього: «В умовах 
масового винищення українсь-
кого народу такі споконвіч-
ні риси його етики, як привіт-
ність, ввічливість, чуйність, 
залишилися в минулому. Нато-
мість запанували байдужість та 
жорстокість».
 У це важко повірити, бо 
коли я просив моїх літніх зем-
ляків показати, де в їхніх селах 
ті сумнозвісні братські могили 
жертв Голодомору, то всі вони 
вказували на місця без жод-
них ознак людського похован-
ня. Іноді ті могили були взагалі 
просто під стежками та ґрунто-
вими дорогами. Тобто, люди все 
своє життя свідомо ходили та їз-
дили по кістках своїх односель-
ців, декотрі з яких були їхніми 
родичами!
 Тож нема нічого дивного в 
тому, що ті постгеноцидні се-

ляни зробили для себе й вис-
новок, що залишатися україн-
цем за тієї самої влади, що ор-
ганізувала Голодомор, означало 
для них наражати себе та своїх 
дітей на повторення пекельних 
мук очікування голодної смер-
ті. Саме тому вони прагнули 
в будь-який спосіб позбутися 
своєї української ідентичності 
— змінюючи свої прізвища на 
російський лад, записуючись 
росіянами при переписах на-
селення, свято повіривши при 
тому в непорушну вікову друж-
бу українців та росіян, у те, що 
ми з ними є один народ.
 Найбільш разючі менталь-
ні зміни відбулися на Кубані, 
де Кремль іще наприкінці 1932 
року своїми директивами забо-
ронив будь-яке публічне вжи-
вання української мови. Уже 
в наш час мені довелося спіл-
куватися з кількома кубанця-
ми, з яких можна було б писати  
портрети запорозьких козаків. 
Усі вони в один голос заявля-
ли, що в їхніх станицях НІКО-
ЛИ не було ніяких «хохлів». 
Тому нічого дивуватися, що ку-
банські козаки в перших лавах 
російських добровольців вдер-
лися на наш Донбас навесні та 
влітку 2014 року. Про це варто 
пам’ятати тим, хто після розпа-
ду Росії сподівається приєдна-
ти нібито українську Кубань до 
України...

 Узагалі ж постгеноцидні 
українці на ментально-підсві-
домому рівні на дух не перено-
сять будь-які прояви українсь-
кого націоналізму, будь-яку 
українізацію, бо все це означає 
для них повернення в 1932 рік 
і неминуче повторення для них 
того пекла на Землі — Голодо-
мору. Це постгеноцидне нейс-
прийняття будь-яких проявів 
українськості іноді заходить 
так далеко, що породжує фено-
мени захарченкiв та плотниць-
ких, без яких саме становлення 
та існування «ДНР» та «ЛНР» 
було б під великим запитанням. 
Де ще у світі можна знайти таку 
доволі велику частину народу, 
яка б зі зброєю в руках так затя-

то та наполегливо нищила влас-
ну державність?
 Ось чому в незалежній Ук-
раїні так і не відбулося такої 
необхідної нашій державі ук-
раїнізації, ось чому так склад-
но впроваджуються в нашому 
теле- та радіоефірі квоти на ук-
раїнських виконавців, ось чому 
наша держава ніяк не може ста-
ти українською, а разом iз тим 
і європейською. Адже нащад-
ки тих постгеноцидних селян є 
не тільки в керівництві «ДНР» 
та «ЛНР», вони засідають в ук-
раїнському уряді, парламенті 
та адміністрації Президента.
 Зденаціоналізовані Голодо-
мором цілі покоління україн-
ців (особливо в південно-схід-
них регіонах, де голод люту-
вав найбільше, а наслідки — 
найвідчутніші) на всіх виборах 
обирають просто «гарних лю-
дей» — звичайно, що не украї-
ноцентричних. А оскільки ті 
виборці у своїй більшості вихо-
вані людьми, які все своє жит-
тя проїздили по кістках влас-
них батьків, то поняття «гар-
ні люди» в них суттєво відріз-
няється від загальнолюдського. 
В об’єктивності цього спостере-
ження ми мали можливість не 
раз переконатися, дивлячись і 
на більшість депутатів ВР, і на 

депутатів та міських голів саме 
південно-східних регіонів.

Чому в Україні не складається 
з демократією?
 Щоби зрозуміти це, достат-
ньо подивитися на електрон-
ні декларації абсолютної біль-
шості наших нардепів. Вони є 
прямим свідченням того, що 
українці делегують у владу не 
найкращих своїх представни-
ків. І мало хто сумнівається в 
тому, що на наступних парла-
ментських виборах вони прого-
лосують за якісно новий парла-
мент.
 Задля розуміння витоків цієї 
нашої недолугості треба знов пе-
ренестися в далекий 1933 рік. 

Неправда, що українські селя-
ни та козаки, як німі раби, ко-
рилися тоді своїм червоним ка-
там. На початках у селах та ста-
ницях були й численні жіночі 
бунти, і спроби місцевих чолові-
чих громад відбити конфіско-
ване в них збіжжя на найближ-
чих державних зерносховищах 
та залізничних станціях.  Але 
всі вони були жорстоко приду-
шені військами НКВД та Чер-
воної армії, які були приведені 
зазделегідь до стану бойової го-
товності кремлівськими ідеоло-
гами Голодомору та їхніми посі-
паками на місцях.
 І тоді українці зрозуміли, 
що колективні акції протес-
ту ні до чого доброго не приз-
водять, і стали виживати поо-
динці. Це вдавалося їм значно 
краще. Хтось дременув звіря-
чими стежками в місто (вими-
раючі села були зазвичай ото-
чені військовими), хтось — на 
новобудови соціалізму, хтось 
— на Донбас. Були й такі, що 
йшли на колоборацію з катами 
за кілька хлібин, указавши їм, 
де заховав своє збіжжя кум чи 
сусід. А хтось не гребував і люд-
ською свіжиною. Усе це призве-
ло до того, що внутрішні націо-
нально-громадські зв’язки на-
ції були зруйновані. Ті, хто пе-
режив Голодомор, такими ж 
вовками-одинаками виховали і 
своїх дітей, а ті — своїх.
 Саме тому сьогодні більшість 
українців на всіх виборах голо-
сують не за тих, хто може зро-
бити щось добре для України, 
їхнього регіону, міста чи села. 
Вони обирають тих, хто зробив 
чи може, на їхню думку, зроби-
ти щось корисне особисто для 
них або ж їхніх родичів.
 Ось чому, допоки існує «ма-
жоритарка», Україна зали-
шається приреченою як на за-
гальнодержавному рівні, так і 
на місцевому, бо нікого, крім 
бюджетних крадіїв, посіпак 
олігархів та в кращому випадку 
красномовних популістів, наші 
ради всіх рівнів не можуть от-
римати в принципі.
 Ті ж самі розірвані Голодо-
мором внутрішньонаціональ-
ні та внутрішньогромадські 
зв’язки призводять і до немож-
ливості розбудови в Україні 
громадянського суспільства, 
яке існує в нас сьогодні лише в 
офісах грантожерських органі-

зацій. І тут саме час згадати вис-
лів одного з батьків французсь-
кого націоналізму Шарля Мор-
раса: «Нація являє собою най-
більше з існуючих громадське 
об’єднання, потужне і само-
достатнє. Розбийте його — і ви 
оголите індивіда. Він утратить 
усе — захист, підтримку, допо-
могу».
 То ж Голодомор розбив ук-
раїнську націю на окремі роди-
ни, більшість з яких намагаєть-
ся виживати в наш скрутний 
час лише за рахунок хабарів, 
крадійства, нищення наших 
природних ресурсів — усього 
того, що веде до знищення на-
шої державності як такої. 

Що робити?
 Я певен, що мене також ніх-
то не почує в нашому постге-
ноцидному суспільстві. І все ж 
скажу, як, на мою думку, нам 
виборсатися з цього замкнено-
го кола суто українських нега-
раздів.
 Про Голодомор у нас згаду-
ють раз на рік — у День пам’яті. 
Про Голокост згадують значно 
частіше. Я не проти пам’яті про 
Голокост, а от ідеологію пам’яті 
про свій Голодомор українцям 
треба змінювати кардинально. 
Не треба уникати жорстокої 
правди про Голодомор і чесно 
говорити про те, що насправді 
відбулося в нашому селі 83 роки 
тому, а особливо — до яких на-
слідків це призвело.
 Сьогодні ж навіть ніким не 
артикулюються (!) цілі Кремля 
щодо впровадження штучного 
голоду на етнічних українсь-
ких теренах. А вони ж були 
зовсім інші, ніж у геноциду вір-
менів чи євреїв, і скеровані не 
на повне винищення українс-
тва, а саме в майбутнє України, 
в тому числі і в наше сьогоден-
ня. Саме тому, не знаючи цьо-
го, неможливо навіть збагнути 
причини ексклюзивної трагедії 
сучасної української нації та де-
ржавності. 
 Бо якщо не буде встановле-
но її справжніх причин, то з нею 
неможливо буде боротися. Нія-
кі закордонні гранти та радни-
ки не допоможуть нам у цьому, 
і кінцевої мети Голодомору вре-
шті-решт буде досягнуто — ук-
раїнська нація та держава прос-
то зникнуть у цьому жорстоко-
му та швидкоплинному світі. ■

ЩОБ ПАМ'ЯТАЛИ

Розплата за постгеноцидну глухоту
Як впливає Голодомор на наше з вами сьогодення

■

Олександр КРАМАРЕНКО

Сьогодні для видатного соціолога сучасності Френсіса Фукуями 
немає жодних сумнівів у тому, що така недолуго-безпорадна де-
ржавність України є прямим наслідком її ексклюзивної історії, а 
саме — наявності такого унікального для всіх інших держав світу 
геноциду, як Голодомор. Саме тому Фукуяма не бачить іншого за-
собу позбутися тієї нашої руйнівної національної недолугості, ок-
рім як шляху подолання всеосяжного постгеноцидного синдрому в 
Україні. Дорожню ж мапу цього подолання  Фукуяма дав іще в своїй 
київській лекції 2006 року. Але трагедія в тому, що непересічного 
мислителя сучасності впритул не почули вражені тим синдромом 
наші так звані інтелектуали, і біг по колу самознищення українсь-
кої державності у нашому постгеноцидному суспільстві триває.
Під час нещодавніх відвідин Києва пан Фукуяма звертався до тих 
самих інтелектуалів уже як лікар під час свого останнього візиту 
до смертельно хворого: мовляв, не переймайтеся — все у вас буде 
добре, от побачите. Але, вийшовши з кімнати хворого, той ескулап 
радить родичам готуватися до похорону...
А тепер пропоную подивитися, як конкретно впливає Голодомор 
на наше з вами сьогодення і чому деякі наші українські проблеми 
є такими нездоланними? 

Голодомор розбив українську націю на окремі родини, 
більшість з яких намагається виживати за рахунок 
хабарів, крадійства, нищення природних ресурсів 
— усього, що веде до знищення державності.

Корені наших нинішніх бід слід шукати у минулому.
Фото з сайта svetlovodsk.com.ua.

❙
❙
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Ірина КОСОНОЦЬКА

«Я не хочу жити краще 
свого народу, я не можу 
і не хочу жити і бачити 
нищення, конання мого 
народу. Я хочу розділити 
його долю цілком, ущерть 
і без оглядки».

Олександр Довженко, український 
режисер, письменник, художник

 Напередодні 60-річчя 
від дня смерті (25 листопа-
да) нашого, а на загал і всес-
вітнього митця — Олексан-
дра Довженка, ім’я якого 
внесено до списку найвиз-
начніших режисерів світу, 
як не згадати його щоден-
ник, наповнений тяжким 
смутком і невеселими роз-
думами про долю Батьків-
щини. Передчуваючи ско-
ру смерть, прохав, закли-
нав пустити його на рід-
ну землю, бодай по смерті: 
«Пишу, розлучений з наро-
дом моїм, з матір’ю, з усім, з 
батьковою могилою, з усім-
усім, що любив на світі над 
усе, чому служив, чому ра-
дувався. Я ніби навіщував 
собі недолю в творах. Про-
щай, Україно. Прощай, рід-
на, дорога моя земле-мати. 
Я скоро помру. Умираючи, 
попрошу вирізати з грудей 
моїх серце і хоч його одвез-
ти і десь закопати на твоєму 
лоні під твоїм небом. Прий-
ми його. Воно тобі весь вік 
молилось, не проклинаючи 
ні однієї з чужих земель». 
 Наче передчував свою 
неприкаяність на цій зем-
лі: по смерті радянська вла-
да доклала всіх зусиль, аби 
поховати його в Москві, на 
Новодівичому кладовищі, 
з помпою й урочистостями, 
ніби й не було років мов-
чазного переслідування й 
забуття. Уже в роки «от-
тєпєлі» можна було вико-
нати заповіт Майстра, але 
не було бажання з боку вдо-
ви — Юлії Солнцевої. Нині 
ж, коли правонаступни-
ця Радянського Союзу — 
Росія — творить беззакон-
ня на теренах України, годі 
й говорити  про те, щоб ви-
конати останню волю Дов-
женка, адже відбувають-
ся події, які він ніби перед-
бачив: «Стою скорботний у 
тривозі, і перед моїм духов-
ним зором розстилається 
вся, наче в огні, Україна... 
Таких утрат, замовчаних 
через жахливу свою прав-
ду, не знав і не знає ні один 
народ у світі. <...> Образ не-
щасної моєї матері Украї-
ни, на полях, і на костях, і 
на сльозах і крові якої буде 
здобута перемога, засло-
нив уже в моїй душі все. З 
ним я й закінчу своє життя. 
<...> Увесь огонь, увесь ме-
тал Європи кинуто на нас, 
кинуто все, що може горі-
ти, все, що може вибухати, 
все, що може рухати, і вся 
темна сила, що може вбива-
ти, різати, палити». «Увесь 
метал Європи» в образі фа-

шистської Німеччини, що 
плюндрувала нашу Вітчиз-
ну у Другій світовій, тепер 
постає перед нами в образі 
«металу» Росії, яка знехту-
вала «братськими» догово-
рами й зазіхнула на2 нашу 
землю.
 Залишений напризво-
ляще, на розорення й спа-
лення ворогам, Київ най-
більше болів Майстру. Там, 
у покинутому місті, в його 
помешканні, залишились 
батьки письменника. Ста-
реньких викинули з квар-
тири, батькові довелося в 
страшних голодних муках 
помирати на вулиці: «Уми-
раючи в Києві од голоду, од 
голодної водянки, нещас-
ний мій батько не вірив у 
нашу перемогу і в наше по-
вернення... Він проклинав 
Сталіна за невміння пра-
вити і воювати, за те, що 
мало готував народ до вій-
ни і віддав Україну на розо-
рення Гітлеру, нагодував-
ши перед тим Німеччину і 
помігши їй підкорити собі 
Європу. Його прокльони на 
голову Сталіна були безу-
пинні і повні страждань і 
розпачу». Якби ці страш-
ні рядки прочитали ті, хто 
сьогодні в Росії, та й поде-
куди й в Україні (!), став-
лять пам’ятники Сталіну 
як визначному полковод-
цю і політичному діячу, 

може, в них прокинувся б 
сумнів щодо його так зва-
ної величі. Але що чека-
ти від людей, батьки яких 
під час Другої світової були 
здатні на вчинки, які опи-
сував Довженко:  «У Серед-
ній Азії і на Кавказі в шпи-
талях торгують поранени-
ми москвичами. Один по-
ранений коштує 6-7 тисяч 
карбованців, важко пора-
нений каліка — дешевше. 
Купують поранених мос-
квичів у шпиталях... для 
«сопровождения инвали-
да войны в Москву», що є 
для провожатого не чим 
іншим, як правом в’їзду 
до столиці, де він потім по-
ринає в людський океан 
і подібними ж способами 
купує собі прописку і квар-
тиру». Щось подібне відбу-
вається сьогодні в Криму й 
на Донбасі. Генетика?
 Як довго приховува-
ли від населення втрати 
мирного населення й вій-
ськових під час війни. На-
віть під час так званої пе-
ребудови озвучувалася 
досить приблизна циф-
ра у 25 мільйонів людей. 
Олександр Довженко ще 
в ті далекі роки називав 
ще страшнішу цифру: «До 
Сибіру вислали ж перед 
війною півтора мільйона з 
Західної України, та й за-
раз висилають немало. А 

народження ввійде в норму 
хіба лише в 1950 році. Та-
ким чином, Велика Удови-
ця (Україна. — Ред.) втра-
тила сорок відсотків дітей 
своїх убитими, спалени-
ми, покатованими, засла-
ними, вигнаними в чужі 
землі на вічне блукання. 
...ще 6 мільйонів од голо-
ду в урожайний 1932 рік». 
І це все записано було в 
листопаді 45-го, неймовір-
но! За рік до того Довжен-
ко називає майже конкрет-
ну цифру, яка й на сьогодні 
не підтверджена, але й не 
спростована: «Ми втратили 
в війну в цілому мільйонів 
сорок, якщо не більше, лю-
дей, коли обчисляти втра-
ти сумарно, до ненародже-
них за три роки війни через 
брак мужчин включно».
 Ми шукаємо Пророка 
по чужих землях, а наш 
віщував майбуття: «Недоб-
рі, ох недобрі вітри поду-
ють у нас по війні», — пи-
сав Довженко у щоденнику 
ще в червні 42-го, коли вій-
на тільки набирала обертів. 
«Україна поруйнована, як 
ні одна країна в світі. По-
руйновані й пограбовані всі 
міста. У нас нема ні шкіл, ні 
інститутів, ні музеїв, ні біб-
ліотек. Загинули наші істо-
ричні архіви, загинуло ма-
лярство, скульптура, архі-
тектура. Поруйновані всі 
мости, шляхи, розорила 

війна народне господарс-
тво, понищила людей, по-
била, повішала, розігнала 
в неволю. У нас нема майже 
вчених, обмаль митців...»
 Ще більше пригнічу-
вала митця убогість, зли-
денність колись квітучо-
го краю. Свої міркування 
він вклав в уста героя своєї 
повісті Тараса Кравчини 
по дорозі війни: «Зайшов 
до чиєїсь хати. Побачив 
огидно й образливо одяг-
нену родину.
 «Як мені жалько, що 
я так погано одягнений. 
Коли б ся некрасивість 
впала на мене зразу, я б ще 
не жалів отак. Я б червонів 
од сорому, і приниження, і 
образи своєї людської гід-
ності. Я б якось боровся з 
нею. Щось би вигадував, 
творив. А то вона, прокля-
та некрасивість і бідність, 
прийшла до мене потроху, 
як тяжка хвороба, як ко-
роста не тільки на людей, а 
й на діла рук людських: на 
хати, на хліви, на коней, 
на все. І ми згубили смак 
і стали поганішими непо-
мітно. Навіть учителі. Ми 
перестали вже соромити-
ся убозтва. Хай мене Гос-
подь простить: ну добра 
свита була кращою від по-
ганого бушлата чи мізерно-
го пальтечка. Весела наїв-
на плахта і вишита сороч-
ка полотняна — царське 
вбрання в порівнянні з фу-
файкою і іншим ширпот-
ребом».
 «Коли б була в держав-
ній книзі бухгалтерській 
графа державних збитків 
од некрасивості, визначена 
в грошових знаках, всі б пе-
релякались», — продовжує 
автор. Оця некрасивість, по-
роджена убогістю, проросла 
в душах тих «совків», які, 
крім радянського «раю», 
нічого кращого в житті 
не бачили. Саме ці люди і 
йшли на штурм обласних 
адміністрацій у 2014-му на 
сході, бажаючи повернути 
отой убогий «рай».
 70 років по війні її від-
голоски наздоганяють нас, 
так, ніби сусід, тамуючи 
фантомні болі від постра-
дянських утрат, вирішив 
відшкодувати собі збитки.
 Будучи військовим ко-
респондентом, Олександр 
Довженко об’їздив чима-
ло фронтів, надивився на 

жахливі втрати, яких за-
знавала Радянська армія: 
«Чи подивлюсь на пустелі, 
на кладовища, чи поплачу 
на руїнах і перелічу мільйо-
ни втрат? А потім умру від 
горя, щоб не бачити, як засе-
лятимуть тебе, мати моя Ук-
раїно, чужими людьми, як 
каратимуть твоїх недобит-
ків синів і дочок за німець-
ке ярмо, за німецьких байс-
трюків, за каторжну пра-
цю в Німеччині, за те, що не 
вмерли вони з голоду і діж-
далися нашого приходу.
 Прокурорів у нас вис-
тачить на всіх, не виста-
чить учителів, бо загинуть 
в армії, не вистачить тех-
ніків, трактористів, інже-
нерів, агрономів. Вони теж 
поляжуть у війні, а проку-
рорів і слідчих вистачить. 
Всі цілі й здорові, як вед-
меді, і досвідчені в холод-
ному своєму фахові. На-
практиковані краще од 
німців ще з тридцять сьо-
мого року». Ну чим не про-
роцтво: «звільнені» нині 
від «бандерівців» і «хун-
ти» Крим і Донбас заселя-
ють різними моторолами й 
гіві, «віджимають» автоса-
лони й банки, квартири й 
будинки біженців. Історія 
повторюється, але вже не у 
вигляді трагедії, а нікчем-
ного фарсу. А «напракти-
ковані прокурори», гене-
тично схильні до жорсто-
кості й несправедливості, 
виносять нелюдські виро-
ки нашим підступно взя-
тим у полон бранцям Сен-
цову, Кольченку, Клиху й 
багатьом іншим лише че-
рез те, що воліли залиша-
тися українцями на своїй 
українській землі.
 Зрештою, Довженко 
бачив і причини наших 
нинішніх бід: «Був у Воро-
шиловграді (нинішній Лу-
ганськ. — Ред.) інститут 
імені Шевченка, звичай-
но, з викладанням руською 
мовою, в якому не було в 
бібліотеці жодної книжки 
Шевченка. Які оригіна-
ли! Таких других не було 
і нема у всій Європі». Саме 
це й стало однією з причин 
виникнення на Луганщині 
й Донеччині сепаратиз-
му, так званого «русского 
міра». Пора б уже вчити-
ся на своїх помилках, тим 
більше, коли й підказки 
є... ■

ДО ДАТИ

Хресна дорога Довженка 
до своєї Землі
До 60-річчя від дня смерті видатного режисера світового рівня

■

Пам’ятна монета до 
110-річчя з дня народження 
видатного режисера.

❙
❙
❙

Кадр із фільму «Земля».❙

Олександр Довженко на фронті.❙

У редакції «Всесвіту». Олександр Довженко, Кость Гордієнко,
Микола Хвильовий. 1925 рік.

❙
❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ  

Днями український Президент 
Петро Порошенко повідомив 
націю: українська економіка 
вже виписана з реанімації та 
демонструє ознаки видужання. 
«Після чотирнадцяти кварталів 
падіння поспіль, яке, до речі, 
почалося ще за рік до револю-
ції та війни, економіка нарешті 
відновила зростання», — ска-
зав гарант. Приблизно такої ж 
думки дотримується і Міжна-
родний валютний фонд. Утім 
аналітики зазначають: сурмити 
перемогу наразі завчасно, не 
все в українській економіці на-
разі стабільно, а деякі «досяг-
нення» влади не відповідають 
дійсності. 

Семимильними кроками... 
 Заступник керівника євро-
пейського департаменту МВФ 
Атанасіос Арвантіс повідомив 
про прогрес, який вбачає Фонд 
в Україні. За скромними оцін-
ками пана Арвантіса, цей про-
грес було досягнуто за півтора 
року — з моменту початку робо-
ти Києва з Міжнародним валют-
ним фондом. 
 Український прогрес пред-
ставник МВФ вбачає у певних 
макроекономічних показниках. 
Це зростання економіки у третьо-
му кварталі 2016 року на рівні 
1,8%, інфляція в межах 10-12% 
та дефіцит Державного бюджету, 
який не перевищує встановлених 
для нас Фондом 3,5%. «Також 
у порівнянні з минулим роком 
зросли міжнародні резерви краї-
ни, відновлюється довіра до бан-
ківської системи. Можна ствер-
джувати, що позитивний тренд 
спостерігається в усіх напрям-
ках — якщо порівнювати ситуа-
цію з минулорічною», — сказав 
Атанасіос Арвантіс. 
 Компліменти чиновника 
МВФ прозвучали після того, як 
Київ покинула делегація Фонду, 
що здійснювала аналіз Держав-
ного бюджету України та низки 
інших документів — аби підготу-
вати свої пропозиції для виділен-
ня нашій країні чергового тран-
шу «стенд-бай» у розмірі 1,3 мі-
льярда доларів.
 Сама місія, завершивши ро-
боту у столиці, констатувала: 
зростання економіки очікуєть-
ся на рівні 1,5% за підсумка-
ми нинішнього року. Наступно-
го воно прискориться до 2,5%. 
«Заходи, які здійснили влада 
України, призвели до суттєвого 
зниження внутрішніх і зовніш-
ніх дисбалансів», — повідомили 
у МВФ.
 Позитиву додало Міністерс-
тво економіки, заявивши про 
детінізацію. За словами пред-
ставників відомства, у першому 
кварталі 2016 року тіньовий сек-
тор економіки знизився на 4% 
— до 38% від офіційного ВВП. 
За цей же самий період зростан-
ня ВВП становило 1,3% (реаль-
ний ВВП +0,8%). Про це трохи 
раніше відзвітувала Державна 
служба статистики. 
 Очільник Мінекономрозвит-
ку Степан Кубів додав ще кіль-

ка оптимістичних цифр. Так, за 
його словами, інфляція у пер-
шому півріччі 2016 р. становила 
усього лише 4,9%, а не 40,7%, 
як за аналогічний період 2015 
року. «Девальвація обмінного 
курсу гривні при цьому стано-
вила 6,5% у порівнянні з падін-
ням в 1,4 раза у січні-червні 2015 
року», — сказав міністр. Для 
того ж, аби ці зміни відчув про-
стий народ, як вважає міністр, 
потрібен час. «Але цей час набли-
жається із кожним пунктом зрос-
тання ВВП. Реформи здійснюва-
ти непросто, адже зміни мають 
бути системними і рідко дають 
миттєвий ефект. Нам не потрібен 
ефект маятника, який не відчу-
ватиме людина, коли після піку 
все знову скочується донизу. Ми 
працюємо на постійній основі», 
— резюмував чиновник. 

Детінізація, якої не було?
 Аналітики, втім, зауважу-
ють: питання у них є не лише до 
відчуттів простого народу. А й 
щодо інших симптомів розвитку 
економіки, про які не говорить 
влада. Одне з перших питань — 
позиція МВФ. Як відомо, транш 
нам поки що вирішили не нада-
вати — принаймні до початку 
грудня українське питання у роз-
кладі зібрань Міжнародного ва-
лютного фонду не фігурує. Поп-
ри те, що у нашій економіці все 
дуже добре і позитивно — за сло-
вами того самого МВФ. 
 Виникають питання і щодо 
тіньового сектору економіки. 
Адже, якщо вірити Мінеконом-
розвитку, то сьогодні у тіні пере-
буває близько 800 мільярдів гри-
вень. Їх не може вилучити влада 
навіть попри всі заходи з детініза-
ції — активну дерегуляцію, зни-
ження єдиного соціального внес-
ку тощо. Адже 800 мільярдів — 
це дві програми фінансування 
Міжнародного валютного фонду! 

 Зрештою, не все зрозуміло 
й зi скороченням «тіні». «Вла-
да мала би визначитися: у нас 
зростає ВВП чи відбувається про-
цес детінізації? Двох подій одно-
часно бути не може», — каже 
член Українського товариства 
фінансових аналітиків Віталій 
Шапран. За його словами, за-
явивши про детінізацію, Мініс-
терство економічного розвитку 
зізналося: цифри економічно-
го зростання досягнуті за раху-
нок «тіні». У той час як легальна 
частина економіки у співставних 
цифрах тільки скоротилася. 
 За словами аналітика ком-
панії «Конкорд Кепітал» Олек-
сандра Паращія, зізнання вла-
ди у скороченні обсягу тіньо-
вої економіки означає підтверд-
ження того факту, що тіньова й 

офіційна частини економіки за 
перше півріччя не просто погір-
шили результати, а й показали 
від’ємний результат. «Ми отри-
муємо падіння 2% за підсумками 
шести місяців. Можна стверджу-
вати, що здатність нашої еконо-
міки заробляти тільки зменши-
лася», — сказав Паращій. 
 Як вважають експерти, ре-
альний вихід із тіні мав би під-
твердитися й іншими цифра-
ми — і ВВП в абсолютних циф-
рах додав би кілька десятків мі-
льярдів гривень. «Якщо торік 
ВВП становив близько 1,5 трлн. 
гривень, то при кожному додат-
ковому відсотку зростання ВВП 
приростав би на 15 мільярдів 
гривень. При 2% зростання ми 
мали би відповідно 30-33 міль-
ярди гривень тільки за півроку. З 
урахуванням інфляції ця цифра 
була би ще вищою. Я не чув, аби у 
нас фіксували несподівано поліп-
шення показників», — каже рад-
ник голови Асоціації українсь-
ких банків Олексій Кущ. 
 Появу додаткових грошей 
відчув би і бюджет, на думку 
експертів, знизився би тиск на 
готівковий курс гривні — у на-
прямi не лише стабілізації, а й 
тривалого тренду на її укріплен-
ня. Причому не короткотерміно-
вий, як було влітку, а достатньо 
тривалий. Наразі всього цього ми 
не бачимо. А отже, говорити про 
детінізацію поки що завчасно. 

Прошу тиші, говорить 
Держстат! 
 Тим часом мінорні нотки про-
лунали з уст Державної служби 
статистики. Назагал за десять 
місяців 2016 року зростання 
промисловості України вповіль-
нилося на 0,1%. Так, за підсум-
ками жовтня промвиробництво 
зросло на 0,8% — у порівнян-
ні з аналогічним періодом ми-
нулого року. Цікаво, що у вере-
сні цей показник становив 2%, а 
у серпні — 3,4%. Таким чином, 
можна стверджувати: зростання 
вітчизняного промвиробництва 
уповільнюється. За десять міся-
ців нинішнього року зростання 
із 2% знизилося до 1,9%. Тодi як 
упродовж останніх восьми міся-
ців ми мали плюс два відсотки. 
 Показник жовтня щодо ве-
ресня показує нам зростання 
5,7%, але з урахуванням сезон-
ного фактора, як стверджує Де-
ржстат, маємо падіння 0,4%. 
 Радше поразкою, ніж перемо-
гою, називають аналітики нашу 
співпрацю з Фондом. Адже чер-
гового траншу в листопаді ми, як 
відомо, не отримаємо. Цю нови-
ну підтвердив навіть міністр фі-
нансів України Олександр Да-
нилюк. «Судячи з усього, таке 

рішення Фонду пов’язане з від-
сутністю будь-яких результатів 
боротьби з корупцією, — ствер-
джує екс-міністр економіки Ук-
раїни Володимир Лановий. — 
Навпаки, масштаб корупції тіль-
ки зріс. Як правило, корупція, 
хабарі та реформи — це несуміс-
ні речі. Люди йдуть в уряд або 
для того, аби примножити свої 
статки, щоб для того, щоб прово-
дити реформи. Але в останньому 
випадку вони не зможуть займа-
тися корупцією. Так що позиція 
МВФ, на мою думку, адекватна: 
в Україні не відбуваються рефор-
ми, а отже, не варто підтримува-
ти такий уряд». 
 Утім, на його думку, для нас 
призупинення чи навіть усьо-
го лише охолодження діалогу з 
МВФ не може бути критичним. 
«Як відомо, рік, починаючи з сер-
пня 2015 року, Україна грошей 
не отримувала. І при цьому нам 
вдалося зупинити галопуючу ін-
фляцію. Тож проблеми сьогод-
ні лежать усередині України: це 
і причини девальвації гривні, і в 
управлінні грошовою системою 
держави, — стверджує Лановий. 
І додає: — Інвестори і без МВФ чу-
дово розуміють, що відбувається у 
країні, у яку вони хочуть вкласти 
гроші. Думаю, що інформація про 
те, що Україна нині є лідером із 
корупції у Східній Європі, швид-
ко розійшлася по фінансових рин-
ках. Тож усі все про нас знають — 
навіть без допомоги МВФ». ■

ГРА У ЦИФРИ

На папері — ми мільйонери! 
Про остаточне подолання кризи в економіці говорити завчасно: зростання уповільнюється, 
МВФ взяв паузу у діалозі, а детінізація — здебільшого на словах

■

А ТИМ ЧАСОМ

 Сім найнадійніших
 Рейтингова агенція «Фітч» підви-
щила рейтинг семи українським бан-
кам — у зв’язку з підвищенням рей-
тингу України. Як повідомляється у 
прес-релізі агенції, підвищено рейтин-
ги із «ССС» до «В-» таких фінансових 
структур: «Альфа-Банк», «Укрсоц-
банк», «ПроКредитБанк», «Пра-
вексбанк», «Креді Агріколь Банк», 
«Ощадбанк» і «Укрексімбанк». 
Шести банкам із цього переліку при-
своєно прогноз «стабільний», а од-
ному — «Правексбанку» — «нега-
тивний». 
 Рейтинг «Укрексімбанку» зали-
шився незмінним. 
 Як пояснюють експерти «Фітч», 
підвищення рейтингу вони поясню-
ють тим, що українська влада стала 
більше і якісніше надавати підтрим-
ку державним банкам. Проте зростан-
ня рейтингів банків з іноземним капі-
талом стримує державний рейтинг Ук-
раїни, який сьогодні, як відомо, пере-
буває на рівні «В-». 

■

Дороги по-французьки
 У грудні нинішнього року представники французь-
кої компанії VINCI відвідають Україну з наміром почати 
реалізацію проектів у дорожній галузі в нашій країні. 
«Компанія VINCI — найбільший у Європі концесійний 
оператор — уже вп’яте намагається зайти в Україну, 
але їм увесь час відмовляли. Вони готові, у них є 
величезний інтерес до доріг і мостів. У грудні вони 
приїдуть знову», — зазначила заступник міністра 
інфраструктури України Надія Казначеєва. 
 Французька компанія VINCI Highways є операто-
ром об’єктів дорожньої інфраструктури. За межами 
Франції компанія управляє понад 20 концесійними 

об’єктами, серед яких автодороги, приміські швид-
кісні магістралі, тунелі і мости. Загальна довжина 
доріг, якими управляє компанія за межами Франції, 
становить близько 1600 км. VINCI Highways працює 
в 11 країнах, у своїй діяльності охоплює такі етапи, 
як проектування, фінансування, експлуатація та те-
хобслуговування інфраструктурних об’єктів. Ком-
панія працює в Канаді, Німеччині, США, Греції, РФ, 
Португалії, Словаччині.

Як продавати, то у Європу!
 Експорт виробленої в Україні продукції до країн 
Європейського союзу зріс на 5,2% у період iз вере-

сня минулого року до серпня 2016-го. У Єврокомісії 
наголосили, що це є великим досягненням, врахову-
ючи складну ситуацію в Україні.

Час пересісти на електромобіль
 Електромобілі в Україні стають дедалі популяр-
нішим видом транспорту — їх продаж цього року 
збiльшився майже втричі. За результатами дослі-
дження видання «Автоцентр», за 10 місяців 2016 
року в Україні продано 1 123 електрокари, як нових, 
так і старих. Це майже втричі більше, ніж за ана-
логічний період минулого року — тоді реалізували 
401 авто.

 Із січня по жовтень нинішнього року їх продано 
721 проти 279 за 10 місяців 2015 року. Що характер-
но, за перше півріччя продано трохи менше 200 нових 
електричних моделей, так що темпи зростання при-
скорюються.
 Головна причина підвищеного попиту на елект-
рокари в нашій країні — скасування ввізного акци-
зу. Це дозволило знизити вартість електромобілів і 
стимулювало їх імпорт, відзначає видання. Всього, 
за інформацією МВС, в Україні зареєстровано 1630 
електричних авто, з них 65% — нові (1062 автомо-
біля), а 35% — потримані (568 штук). Найпопулярні-
шим електромобілем в країні є Nissan Leaf. ■

Вітчизняні промисловці повільно, але, на жаль, невпинно знижують 
обсяги свого виробництва

❙
❙

ДО РЕЧІ

 Мільйони — на реформи
 Світ, схоже, все ще вірить в Украї-
ну. Так можна прокоментувати рішен-
ня Європейського Союзу про надання 
нашій державі трьох траншів для під-
тримки реформ у галузях децентралі-
зації, транспорту і технічної стандар-
тизації на загальну суму 54 мільйони 
євро. 
 Перші 23 мільйони євро будуть 
використані на виконання програми 
«Бюджетна підтримка регіональної 
політики України». За словами голо-
ви представництва ЄС в Україні Х’юга 
Мінгареллі, реформи з децентралізації 
вже продемонстрували свої перші по-
зитивні результати: правову структуру 
оновлено, фінансове становище та ав-
тономія органів місцевого самовряду-
вання суттєво поліпшилася. 
 У транспортній галузі йдеться про 
поліпшення безпеки руху, а також про 
поліпшення сполучення між країна-
ми. Поліпшення технічної стандартиза-
ції передбачає усунення перешкод для 
торгівлі між Україною та низкою інших 
держав, насамперед Європейського 
Союзу. 
 «ЄС продовжує нести відповідаль-
ність за підтримку процесу реформу-
вання в Україні разом з іншими доно-
рами», — підсумував Х’юг Мінгареллі. 

■

НОВИНИ ПЛЮС■
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Наталя РОТАЙ

Шукаєте роботу? Не маєте досві-
ду, а вам обіцяють золоті гори 
при частковій зайнятості, місяць 
опла ченої відпустки і власне авто? 
Зарплатня перевалює за 10 тисяч 
гривень, а вимоги до кандидата 
практично не прописані? Тоді при-
дивіться до номера «відділу кад-
рів». Якщо він починається на 090 
чи 070, будьте уважні та обережні. 
Швидше за все, вас намагаються 
обдурити.

До 60 гривень за хвилину!
 Я й сама «повелася» на таке 
оголошення, в якому за простень-
ку роботу копірайтера обіцяли зар-
плату 15 тисяч гривень на місяць, 
повний соцпакет і вільний графік 
виходу на роботу. Великого до-
свіду роботи не вимагали («готові 
взяти студента»), рекомендацій 
чи якихось професійних якостей 
— теж. Треба було лише надіслати 
роботодавцеві резюме і чекати від-
повіді. А вона прийшла букваль-
но через 5 хвилин: «Нас зацікави-
ло Ваше резюме. Для більш пред-
метної розмови з приводу Вашого 
працевлаштування зателефонуй-
те до відділу кадрів за номером 
(090)*******. Бажано телефону-
вати з міського апарата для якіс-
нішого зв’язку».
 Вакансія була «жирна», і я 
швиденько набрала номер із мо-
більного. Мене на повному серйозі 
розпитували, де я працювала рані-
ше, яку посаду хочу, чи готова до 
переїзду в інше місто, яку цін-
ність я можу представляти для 
компанії. Усе виглядало, як на 
справжній співбесіді... Аж раптом 
зв’язок обірвався. Перенабрати 
не вийшло — гроші скінчилися. 
80 гривень, що були на рахунку, 
наче корова язиком злизала! Того 
ж дня з’ясувалося, що 090 — це 
не код міста, не код оператора мо-
більного зв’язку, як може здати-
ся на перший погляд. Це код плат-
ного номера, який із космічною 
швидкістю «вижирає» гроші (до 
60 гривень за хвилину!!!) за певну 
інформаційну послугу (на кшталт 
термінової юридичної консульта-
ції, нічної лотереї чи сексу по те-
лефону). Але ж мене про це ніхто 
не попередив!
 Тому я написала «менеджеру» 
ще одного листа. Ввічливо поці-
кавилася, скільки коштує хвили-
на розмови, чому в оголошенні та 
листі не надано інформацію про 
те, що номер платний, і чи дійс-
но у кадрового агентства є така 
вакансія копірайтера. Відповідь 
була туманною. Мовляв, інфор-
маційна служба зайнятості тіль-
ки тим і займається, що шукає 
для людей гарну роботу та готує 
повний спектр послуг. За це тре-
ба платити, перебуваючи на лінії 
— допомога ж не волонтерська. 
Скільки саме, не уточнили. А я 
більше не перевіряла...

Вам сюрприз — рахунок від 
телефонної компанії!
 Проблема в тому, що послуга 
надається в рамках закону, а до-
вести шахрайські дії практично 
неможливо.
 — Осіб, які подають оголошен-
ня, але не зазначають, що інфор-
маційна послуга платна, немож-
ливо притягти до відповідаль-
ності. Формально вони не пору-
шують законодавства, — пояснює 
адвокат Тарас Бондаренко. — За-

кон не зобов’язує оранізаторів 
повідомляти, що номер платний. 
А люди телефонують добровіль-
но, їхнє право — відмовитися від 
дзвінка. Тому, коли послуга вже 
надана, гроші повернути немож-
ливо. Єдиний вихід — не набира-
ти номери з кодом 090 і 070.
 Цікавий момент. Шахраї на-
полегливо рекомендують телефо-
нувати до них не з мобільного, а з 
міського номеру. Але чому?
 — Усе просто, — пояснює 
один із потерпілих, 27-річний 
львів’янин Андрій Самсонов. — 
Сьогодні чимало людей тримають 
на рахунку «мобілки» не більше 
50-100 гривень. Гроші закінчили-
ся — з’єднання розірвалося. Лю-
дина починає розбиратися, в чому 
річ, досить швидко з’ясовує, що й 
до чого, матюкається, але більше 
не телефонує. Зиск для ділків не 
дуже великий. Інша річ — місь-
кий номер. Не чекаючи нічого ли-
хого, людина може вибалакати 
декілька тисяч гривень за серію 
розмов, а рахунок від телефонної 
компанії отримає лише наприкін-
ці місяця. Лише тоді зрозуміє, в 
чому був фокус...
 На інтернет-форумах мож-
на знайти історії сотень людей, 
які стали жертвами псевдокадро-
вих агентств. А на дошках онлайн 
оголошень про прийом на робо-
ту і нині майорять платні номери 
з кодом 070 або 090. Тому будьте 
уважні, щоб ваші гроші не вилеті-
ли «в трубку».  

Алло, вас викликають... на 
концерт!
 Аби потрапити на гачок до 
шахраїв, іноді не треба нікуди те-
лефонувати — ваш номер вони на-
беруть самі. Йдеться про доволі по-
пулярний в останні 5 років «кидок 
на гроші», націлений на керівни-
ків підприємств, установ, органі-
зацій. 
 Схема проста: керівникові (на-
приклад, головному лікареві об-
ласної лікарні) телефонують на 
мобільний начебто з держдепар-
таменту, звертаються до людини 
по імені, по батькові, називають 
посаду. А далі інформують, що за 
кілька днів відбудеться великий 
захід (наприклад, з’їзд керівників 
у галузі охорони здоров’я) із кон-
цертом. Керівник мусить бути, ос-
кільки там зберуться всі його ко-
леги й начальство. Єдиний нюанс 
— треба придбати квиток на кон-
церт, який коштує не менше ти-
сячі гривень.
 — Я відразу запідозрила, що 
це брехня, — пригадує Тетяна 
М., яка місяць тому мала розмо-
ву з «працівниками держдепар-
таменту». — Про всяк випадок 
зв’язалася з колегами і з’ясувала, 
що ніяке засідання не планується. 
Але хтось, можливо, міг і повіри-
ти в байку.
 — Мені теж нав’язливо телефо-
нують продавці квитків на концер-
ти, хоч я і не керівник установи, 
— розповідає адвокат Тарас Бон-
даренко. — Швидше за все, особи 
беруть інформацію про потенцій-
них жертв із відкритих джерел. 
Сьогодні все що завгодно можна 
знайти в інтернеті, можна придба-
ти базу даних і фактично безкар-
но дошкуляти людям. У міліції 
мені сказали: нічого не вдієш, бо 
продавці не погрожують життю, 
не шантажують. Єдиний вихід — 
скидати дзвінок або не брати труб-
ку. ■

Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

У Нікополі впродовж остан-
нього місяця — напружена 
обстановка. Батьки остері-
гаються відпускати своїх 
дітей з дому темної пори. 
Містом ходять різноманітні 
жахливі чутки. Для цього 
є зовсім не надумані під-
стави. Ще 18 вересня десь 
опівночі невідомий заду-
шив 20-річну Юлію Глазу-
нову. Сиротою залишився її 
дворічний син...

Дві Юлі 
 Того фатального вечора 
Юлія відпочивала в одному з 
кафе зі своїм співмешканцем 
та його братом iз дружиною. 
Приблизно опівночі між мо-
лодими людьми виникла гос-
тра суперечка. Зрештою, дів-
чина заявила, що назавжди 
йде від свого судженого й по-
вертається до своєї мами. Але 
все ж сама пішла до кварти-
ри, де вони з чоловіком ра-
зом жили буквально півто-
ра місяця. По дорозі весь час 
розмовляла по мобільному 
телефону з подругою, якій 
Юля розповіла про серйоз-
ний конфлікт зі своїм спів-
мешканцем. Саме це спілку-
вання стало останнім у жит-
ті дівчини... Як стверджує 
подруга, наприкінці розмо-
ви вона навіть чула чолові-
чий голос, який звертався 
до Юлі. Обірвалося спілку-
вання між ними раптово — 
у подруги розрядився теле-
фон. Коли ж через деякий 
час зателефонувала з іншо-
го, з’єднання не було. Такі 
спроби вона безрезультатно 
повторювала буквально до 
третьої ночі. Як зізнається 
подруга, про найжахливіше 
тоді навіть не думала. Тільки 
згодом дізналася, що Юлю 
знайшли  задушеною бук-
вально за 50 метрів від її бу-
динку.
 Підозра спершу впала 
саме на співмешканця дів-
чини. Але сумніви щодо цьо-
го немовби відпали, адже він 
залишався в кафе значно дов-
ше від того часу, коли помер-
ла Юля.
 Мама ж дівчини в усьому 
звинувачує саме співмешкан-
ця. Мовляв, не по-чоловічому 
було відпускати доньку одну 
глибокої ночі навіть після су-
перечки...
 А 13 жовтня за таких же 
обставин — як кажуть у Ні-
кополі, немов під копірку, — 
була задушена 34-річна Юлія 
Каракуша. Як і в першому ви-
падку, на шиї нещасної зали-
шилися сліди взуття вбивці.
 Юля жила з мамою. Того 
ранку вийшла з дому о 4.45. 
Але потім швидко повернула-
ся. Виявилося, донька забула 
сумку з грішми. А вийшла з 
дому так рано, бо мала виїха-
ти першим рейсовим автобу-

сом до Дніпра, де нещодавно 
працевлаштувалася.
 Мама Юлі вирушила з 
дому буквально через півто-
ри години. У сквері, через 
який мала пройти до авто-
бусної зупинки Юля, стояла 
машина швидкої допомоги, 
ходили поліцейські. «Зно-
ву задушення», — повідоми-
ли збентеженій жінці люди 
в погонах. В голові майну-
ла страшна думка. Це справ-
ді була її донька. Вже без га-
манця, мобільного телефо-
на і тієї самої сумки... «Вона 
була така домашня, нікуди 
без зайвої потреби не вихо-
дила, бо казала, що всі под-
руги вже мають дітей, сім’ї», 
— дотепер не може прийти до 
тями жінка.
 Після цього випадку чут-
ки про жорстокого манія-
ка, який нападає на жінок 
і душить їх, поповзли міс-
том. Правоохоронці ж поки 
що ніяких заяв не роблять. 
Хоча й підтверджують іден-
тичний почерк позбавлення 
життя обох Юль, які стали-
ся практично в одному місці 
— буквально метрів за 500 — 
у старій частині міста. З різ-
них кінців України до Ні-
кополя навіть екстрасенси 
з’їхалися, аби вивести на чис-
ту воду жорстокого вбивцю. 

Знову не той?
 А невдовзі стало відомо, 
що маніяка затримали. Це мо-
лодий чоловік, який відбував 
покарання за схожий злочин 
— вбивство неповнолітньої 
дівчини, але вийшов достро-
ково на волю завдяки «зако-
ну Савченко». Нікопольсь-
кий міський районний суд об-
рав затриманому запобіжний 
захід у вигляді двох місяців 

тримання під вартою, який 
суд апеляційної інстанції за-
лишив без змін.
 З цим не може погодити-
ся адвокат затриманого Сер-
гій Мойсак. Свої сумніви він 
озвучив на прес-конференції 
«Разом проти катувань — за 
людську гідність», яка про-
ходила у Нікополі, зокрема, 
за підтримки Організації з 
безпеки і співробітництва в 
Європі. Як повідомив Сергій 
Мойсак, інтереси затрима-
ного він захищав ще в 2007 
році, коли його було засуд-
жено за вищезгаданий зло-
чин. При цьому адвокат на-
полягав на тому, що вирок ба-
зувався переважно на зізнан-
нях, здобутих після перших 
двох діб «спілкування» за-
триманого з правоохоронця-
ми, яке відбувалося з відвер-
тим порушенням його права 
на захист. Це підтверджують 
і кричущі протирiччя в ін-
ших доказах, приміром, ек-
спертний висновок свідчить, 
що потерпіла була задушена 
мотузкою, а сам засуджений 
зізнавався у задушенні рука-
ми.
 Тепер же Сергій Мойсак 
заявив, що підзахисний пока-
зував йому сліди побиття. А 
взято його під варту поки що 
за ознаками статті КК Украї-
ни, яка передбачає відпові-
дальність за розповсюджен-
ня наркотиків, які ніби було 
знайдено за його місцем про-
живання та спробу згвалту-
вання тримісячної давності, 
жертва якого десь раптом 
знайшлася.
 Отож у Нікополі знову не-
спокійно, адже серед мешкан-
ців усе більше поширюється 
впевненість, що затримали, 
як нерідко буває, не того... ■

ОЙ, ДУРЯТЬ!

Лохотрон у слухавці 
Шахраї видурюють гроші в безробітних за 
допомогою платних телефонних номерів

■ УВАГА, РОЗШУК!

Душили, немов 
під копірку
У Нікополі сумніваються, що арештований судом молодик 
є тим самим маніяком, який налякав місто

■

Юлю Глазунову всі запам’ятали життєрадісною.❙



Іван ВАСЕЦЬКИЙ, учитель-пенсіонер, 
дитина війни
Паніванівка, Семенівський район, 

Полтавська область

 Шановний пане редакторе, 
звертається до вас учитель-пенсіо-
нер. Мені вже 75 років, уже не до-
сить молодий, але досі цікавлю-
ся вашою газетою, слідкую за її 
рівнем. Радує те, що ви з колек-
тивом намагаєтеся бути справед-
ливими в той час, коли більшість 
газет стають приватними, втрача-
ють своє обличчя і стають комер-
ційними структурами.
 Я розумію позицію вашої га-
зети, тому й вирішив написати 
про сиріт війни, до яких і я нале-
жу. Вірю, що Верховна Рада здат-
на скасувати заборону про випла-
ту 30% надбавки до пенсій дітям 
війни. Наразі пропоную свою іс-
торію життя.
 Народився я 25 серпня 1941 
року, коли війна вже гриміла по-
руч. У вересні 41-го, відступаючи 
з радянськими військами, зайшов 
додому (село Кривці Семенівсько-
го району Полтавської області) мій 
тато, щоб попрощатися з дружи-
ною і чотирма дітьми. Я був най-
менший — усього два тижні від 
народження. Коли ж мені не ви-
повнилося й повних два рочки, 6 
серпня 1943 року біля села Пиль-
ная Мєльніца (Ленінградська об-
ласть) від кулі снайпера загинув 
мій батько. З того часу почалося 
моє напівголодне й напівсирітсь-
ке існування та каторжна праця 
задля того, щоб вижити. Держа-
ва забула про існування воєнного 
покоління дітей, батьки яких за-
гинули на фронті.
 Найстаршого брата в 17 років 
забрали в армію, на фронт не пот-
рапив, а охороняв склад трофей-
ної зброї під Харковом, звідти й 
пішов служити після війни. Усьо-
го прослужив в армії сiм років. 
Сестра Марійка в 15 років пішла 
працювати в колгосп нарівні з до-
рослими. Про експлуатацію дитя-
чої праці (а заступитися нікому 
було) тоді замовчували. Моїми ж 
першими вихованцями були гуси: 
з ними день починався й закінчу-
вався, без них — ніяк. У той час 
господарства обкладали податка-
ми, які сягали кількасот карбо-
ванців, а на трудодень платили по 
10 коп., то за місяць заробіток ся-
гав трьох карбованців. От і дово-
дилося щонеділі раненько у возик 
запрягати корівку, навантажува-
ли чим могли — картопля, гарбу-
зи, гуси — і на базар у Радивонів-
ку. Раненько 6 км туди пішки, а 
під обід назад 6 км. Та головне, що 
спродалися, бо в понеділок фіна-
гент з’явиться за податком, та ще 
й принесе облігації Державної по-
зики. Як можна було з сиріт і вдів 
вимагати ще й позики державі?
 Підростав, то й роботи більша-
ло. Крім гусей, ще й сіно. Матін-
ка пасе колгоспних телят, а я косу 
притягну, то вона де більший ку-
щик трави як зуміє скосить, а я 
ту траву в мішок — і потяг додо-
му. Жили бідно, але не тільки ми і 
не тільки в селі. У 1947 році часто 
до нас заходили ходоки з міст, які 
несли якусь одежу, щось із свого 
майна, щоб обміняти на харчі. 
 Час ішов. І от до нас завітала 

вчителька, яка запросила мене до 
першого класу. Пішов радо, наука 
виявилася не надто складною, от 
тільки радість тривала до першого 
снігу — взуття ж не було. Навчан-
ня само собою, але обов’язково до-
лучалися до виробничого проце-
су: це і боротьба з довгоносиком, 
і сапання кукурудзи, і саджання 
лісосмуг. А от на канікулах діти 
намагалися потрапити на роботу в 
колгосп. Для матерів встановлю-
вали мінімум вироблених трудод-
нів, то діти йшли працювати, щоб 
мамі дописали трудоднів. Ми, 
діти, ходили поруч із жаткою і в 
торбу збирали колоски, що зали-
шалися на стерні. За це могли за-
писати 0,5 трудодня.
 Переходив у наступний клас, 
і робота змінювалася: вже парою 
коней перевозив зерно від комбай-
на. Та ріст мій — ворог мій. Коли 
виповнилося 16, мене відрядили у 
вантажники. Автомобіль «ЗІС-5» 
розрахований на 3 т вантажу, то 
вантажників троє — дві жінки і я 
за мужика. Набираємо 60 мішків 
зерна, я — за зав’язку і на маши-
ну. Завантажилися — і на «загот-
зерно». Приїжджаємо,  відкри-
ваємо борт, і мішок лягає мені на 
спину. Ось так 60 разів із мішком 
по трапу вгору. Розвантажили-
ся, і по нову партію зерна, і так — 
до 22-ї години, бо план «горить». 
Коли йшов додому, то боліло все: 
ноги, руки, спина, та дарма — за-
втра все по колу. Наближається 
неділя — радіти чи журитися? Річ 
у тім, що у вихідні об’єднувалися 
ті, хто будував хату, сарай чи щось 
інше. Отже, в неділю раненько ро-
били заміс, качали, возили валь-
ки, подавали й нарешті вклада-
ли ці вальки в стіну. Як будували 
хату, то з обідом до вечора, коли 
сарай — то встигали й раніше.
 Так день за днем дійшло й до 
призовної комісії у військкоматі. 
Серед наших призовників я був 
найвищий, то думав, що й най-
здоровіший. Але вже на початку 
комісії помітив пильний погляд 
хірурга, який підійшов до мене, 
обережно торкнувся моєї ноги 
і мовив до колеги: «варикоз», а 
мені сказав: «одягайся». У душі 
запекло: «Як? Чому? Хто винен?» 
Ось коли я ще раз зрозумів, що по-
руч немає опори. 
 Так і закінчився дитячий пе-
ріод сироти війни, а держава прос-
то нічого не помічала. Єдине на 
що спромоглися, — прийняти за-
кон, який уряду дає можливість 
не виплачувати дітям війни 30% 
надбавки до пенсії, тобто фактич-
но анулювати попередній закон 
про виплату цих 30 відсотків. Ко-
лись здирали державну позику з 
удів і сиріт для держави, а зараз із 
сиріт війни здирають кошти для 
підвищення зарплат i пільг для 
себе і всього роздутого апарату. 
Колись 17 чоловік райкому партії 
керували районом — і був толк. 
Зараз чотириповерхова будівля 
набита державними службовця-
ми, от тільки ким вони керують, 
кому служать, коли в районі не-
має жодного державного підпри-
ємства, а у приватних є свій гос-
подар?
 Саморозпустіться! Звільніть 
цю будівлю, і ніхто навіть не по-
мітить вашого зникнення. ■

Євген КОСИНСЬКИЙ
Баранівка, Житомирська область

 Із гіркотою та сарказ-
мом спостерігаю за бурею у 
склянці води щодо електрон-
ного декларування депутатів 
Верховної Ради та інших 
високопосадовців. Народ-
на приказка твердить, що 
пани, як дУрні, що хочуть, 
те й роблять. Та й справді, 
що може поганого для себе 
зробити «зграя скотиняк із 
противними мордами» (виз-
начення Ю. Тимошенко, 
О. Ляшка, В. Рабиновича). 
Уже лише цієї характерис-
тики самих себе «поважни-
ми опозиціонерами» досить, 
щоб простий люд не сумні-
вався в тому, що йде жорсто-
ка боротьба за владу, а звід-
си напряму — за можливість 
і надалі дерибанити народне 
добро. 
 Я пам’ятаю, як свого 
часу панi Ю та ще один «ре-
форматор» С. Тігіпко роз-
повідали, що починали на-

копичувати свої статки з 
торгівлі кедами, джинсами 
та іншим іноземним шмат-
тям. Прикриття ніби й непо-
гане, тільки сотні інших, що 
займалися схемою «купи де-
шевше — продай дорожче», 
не досягли такого фінансо-
вого успіху, як згадані вище 
персони.
 Зрештою, з е-декларації 
Ю. Тимошенко випливає, 
що вона — одна з найбідні-
ших народних депутатів, та 
ще й та, за її словами, яку 
гнітили всі президенти Ук-
раїни. Її дійсно гнітила про-
українська позиція Прези-
дента Віктора Ющенка, його 
протистояння намаганню не-
офашиста Путіна підпоряд-
кувати собі Україну, зни-
щити Грузію як незалежну 
самостійну державу. А щодо 
В. Януковича, то всі добре 
пам’ятають, що спершу це 
було братання, намагання 
поділити владу на двох. Не 
вийшло. Його зажерливість 
призвела до сумних наслід-

ків. Він успішно пішов у не-
буття. Тепер же пані Ю. роз-
правила крила й постійно 
веде атаки на все позитив-
не, що є в діяльності влади. 
Їй заважає законопроект про 
спецконфіскацію, бо ж треба 
щось таке шукати, що допо-
може їй дестабілізувати си-
туацію в Україні, наблизити 
перевибори Верховної Ради 
та Президента України.
 Чому її не хвилюють не-
збагненні статки бага тьох 
народних обранців? Чи вона 
не знає, якою «непосиль-
ною працею» все це нажито? 
Чому вона не сприяє ство-
ренню Антикорупційного 
суду?
 Ще великий філософ 
Г. Сковорода зазначав, що 
«кожному рот дере ложка 
суха. Хто ж є на світі, щоб 
був без гріха». Тільки такий 
гріх наших народних депу-
татів та інших держслужбов-
ців надто дорого обходиться 
українському народові. Тож 
сподіваюся на те, що це нам 
допоможе на наступних ви-
борах не проголосувати за 
цих «борців» за наше щас-
тя. Що ми, хоч і поступово, 
але успішно відстоюватиме-
мо моральні цінності, утвер-
джуватимемо демократичні 
принципи управління де-
ржавою.
 Як зазначається у Свято-
му Письмі, «все в житті ви-
нагороджується... але кожен 
отримає те, чого вартий». ■

ПОЛІТПАРНАС

Наш тридцять 
третій
О. ТКАЧЕНКО
Городище, Черкаська область

У рідних степах, де буяли хліба
Колоссям жита й пшениці,
Там ненька Вкраїна без хліба вмира
Й ростуть безіменні могили.
Не тільки в могилах, на свіжій стерні,
У полі, в канавах розкритих

■ Лежать українці на рідній землі,
Сльозами і потом омитій.
Лежать непокриті під сонцем, дощем,
Обнявшись малята і мами,
Лиш ситі шуліки справляють бенкет
Й ліниво кружляють полями.
«Померла матуся і тато, і всі, —
В щоденнику пише дитина. —
Так хочеться їсти і жити мені,
Одна я лишилась в родині».
«Наш Сталін» гінців в Україну жене,
Забрати в людей до зернини,
Забрати фуражне й зерно посівне,
Незгодних — везти до Сибіру.
Ми служим молебень мільйонам людей,
Померлих по волі тирана,
За душі невинних батьків і дітей
Їм вічная пам’ять і шана! ■

Ви ще не були в Хотині й не бачили славнозвісної фортеці? Не біда, адже вона чудова за будь-якої погоди 
і в будь-яку пору року. Потужні мури фортеці витримали не одну навалу ворогів, а величні стіни на тлі 
чудових краєвидів по обидва береги Дністра стали декораціями багатьох історичних фільмів. Хотинський 
форт, заснований у Х столітті ще Володимиром Святославичем як одне з порубіжних укріплень південного 
заходу Русі, став базою для майбутньої фортеці. Мов легендарний Фенікс, вона знов і знов повставала 
після численних руйнацій від рук ворогів, переходила з рук у руки й залишилася яскравою сторінкою в 
історії нашого краю. 

КРИК ДУШІ

Як оббирають 
сиріт війни
Еквівалент невиплат дітям війни — 
пільги чиновникам?

■ВІДЛУННЯ

«...Хто ж є на світі, 
щоб був без гріха»,
або На злодії шапка горить

■
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

Колишній солдат-санітар 42-го батальйону 
територіальної оборони Володимир Донос, 
котрий отримав тяжке поранення під Іловай-
ськом і втратив ногу, не любить, коли його 
називають героєм. «Який я герой, — ди-
вується, — якщо й до Іловайська не дійшов? 
Звісно, завдяки журналістам став мало не 
знаменитим. Проте як жодного матеріалу в 
газеті, так і жодного телесюжету про себе 
не переглядав — мені це навіть не цікаво. 
Погоджуюся ж на інтерв’ю тільки заради 
тих хлопців, котрі повертаються із зони АТО 
покаліченими і вважають, що їхнє життя 
на цьому закінчилося. Хочу показати їм на 
власному прикладі, що можна жити й пра-
цювати далі, не опускаючи рук». Нині, як і 
до участі у воєнному конфлікті на Донбасі, 
44-річний Володимир Донос працює вчите-
лем у Гадяцькій спеціалізованій школі №4 
(його вчительський стаж становить понад 
20 років). Запевняє, що інвалідність мало 
впливає на педагогічну діяльність: «Як гово-
рив мій декан у виші, учитель — не той, хто 
вміє красиво показати, а той, хто вміє навчи-
ти. Важливіше вказати на помилки дитини, 
вчасно виправити їх. Показати ж прошу або 
когось із колег, або учня, в якого це добре 
виходить. Інша річ, що важко ходити на про-
тезі, але з цими труднощами якось борюся. 
Тим паче, що уроків фізкультури в мене за-
раз не так багато (окрім усього, викладаю 
ще й предмет «Захист Вітчизни») — попро-
сив скласти розклад таким чином, щоб я був 
зайнятий через день. Це пов’язано і з тим, 
що добиратися до школи складно».

«Зараз ніхто не пояснить, чому нас 
послали на вірну загибель»
 Відстань до школи (приблизно чотири 
кілометри) в теплу пору року Володимир 
долає на мотоколясці, яку в народі ще на-
зивають «інвалідкою». Цей транспортний 
засіб підкинув дідусь із Сум, котрого вра-
зив телесюжет про Володимира Доноса на 
одному з  телеканалів. Та наразі Гадяч за-
сипало снігом, зимової ж гуми на таку тех-
ніку не придумали, а на літній їздити не-
безпечно. Окрім того, і двигун у цій автівці 
не призначений для експлуатації в холоди. 
Тож учаснику АТО доводиться звертатися 
до послуг таксі. Це недешеве задоволення, 
але що робити?
 Володимир зізнається, що нога, якої 
немає, увесь час дає про себе знати — бо-
лить (у медицині існує навіть термін «фан-
томні болі»). Цьогоріч у Київському шпи-
талі чоловіку усікли на куксі нервові за-
кінчення, після чого, говорить, дещо 
попустило. Бо раніше, скажімо, зміну по-
годи відчував за два-три дні наперед, болі 
були нестерпні. «Тепер легше, — запев-
няє. — Хоч досі відчуваю і п’яту, і пальці 
на нозі, якої немає. Щоправда, зараз пово-
рухнути ними не можу, а раніше навіть це 
міг. Досі болить місце, де було поранення, 
але до цього болю вже звик, навіть уваги 
на нього не звертаю».
 Цієї страшної сторінки у книзі його 
життя могло б і не бути: Володимир Донос 
уже був знятий з обліку у військкоматі за 
віком, до того ж як учитель мав «броню». 
«Але не пішов би я у зону воєнного конф-
лікту — замість мене призвали б когось із 
молодих. Краще, що всі ці жахіття пере-
жив я, а не мій син, — розмірковує Воло-
димир. — Це правда: усе, що нас не злама-
ло, робить сильнішими. Будь-який жит-
тєвий досвід по-своєму цінний. Тож ні про 
що не шкодую: я справді став сильнішим, 
зрозумів ціну людського життя — так ска-
жуть вам усі, хто побував у пеклі війни й 
був на волосину від смерті».
 Тоді, 2014 року, учитель із Гадяча став 
солдатом-санітаром. У взводі не було ніко-
го з медичною підготовкою, а оскільки Во-
лодимир Донос був знайомий з азами меди-
цини (його мати все життя пропрацювала 
медсестрою), знав, як надати першу допо-

могу, то кому, як не йому, було виконува-
ти обов’язки санітара? Хоч у бойових умо-
вах, пригадує, доводилося робити все: і ав-
томат у руках тримати, і мінувати чи роз-
міновувати місцевість. Війна почалася для 
нього з Краматорська, який тільки-но від-
били у противника.
 — Ми займали оборону на аеродромі, де 
був штаб сектору С. Звідти нас кинули під 
Іловайськ, де на ту пору було справжнє пек-
ло. Щоправда, покидаючи Краматорськ, ми 
про це не знали. Нам лише повідомили, що 
летимо на підмогу нашим підрозділам в Іло-
вайськ. Там нас мали висадити з гелікоп-
терів, проте зі зрозумілих причин висадили 
значно раніше. Далі добиралися на автомо-
білях, виділених, здається, 53-ю бригадою, 
— відтворює Володимир події дворічної дав-
ності. — До Іловайська не добралися — під 
Старобешевим потрапили в засідку против-
ника. Як пізніше дізналися, за день до цього 
практично на тому ж місці противник роз-
бив колону наших військ. І командування, 
знаючи про це, послало нас туди. Відповід-
но, нашу колону також розбили. Можливо, 
то був стратегічний план: відволікти на наш 
підрозділ сили противника, аби дати змогу 
вийти з оточення основним військовим час-
тинам. Зараз ніхто не пояснить, чому нас 
послали на вірну загибель. Думаю, про це 
стане відомо не раніше ніж через півсотні 
років, коли відкриють архіви.
 28 серпня БМП, на якій їхали Володи-
мир Донос та його побратими, потрапила 
під перехресний вогонь. П’ятеро бійців та 
екіпаж машини одразу ж загинули, лише 
один боєць лишився неушкодженим, троє, 
серед них і наш земляк, були поранені. 
Двоє поранених могли пересуватися, а Во-
лодимир — ні.
 — Той боєць, котрому пощастило вцілі-
ти, хотів тягнути мене за собою, але я запе-
речив: виводь, мовляв, інших поранених. 
Гадаю, то було правильне рішення, бо якби 
він тягнув iще й мене, то могли б загинути 
всі. Мої побратими тоді вибралися й зараз 
шкодують про свій вчинок (навіть проси-
ли вибачення). Але я думаю про те, як би 
дивився у вічі їхнім матерям, якби, не дай 
Боже, хлопці загинули, — ділиться Воло-
димир.
 Опинившись у лісосмузі, куди його від-
тягнули з поля бою бійці, він розумів, що 
самостійно вибратися звідси не зможе.

Пролежав серед загиблих 4 ночі й 5 днів
 — Іще на бронемашині я побачив по-
ранення й перетягнув собі ногу джгу-
том, а хлопці її забинтували. Згодом цю 
перев’язку довелося здирати палицею, ос-
кільки дотягнутися рукою вже не міг, — 
зрозумів, що рана гноїться й гангрена стає 
цілком реальною перспективою, — продов-
жує Володимир свою страшну розповідь. — 
Тож здер перев’язку, аби мухи мали доступ 
до рани. Усім же відомо, що їхні личинки 
— опариші — харчуються гнилим м’ясом. 
Це був один із факторів, який мене вряту-
вав. Коли відчув, що піднялася температура 
тіла, рив з-під себе землю і голим животом 
лягав на сирий ґрунт — мабуть, це також 
допомогло. Побратими, залишаючи мене в 
лісосмузі, обіцяли повернутися. Але поки 
вони вийшли, я був уже в глибокому тилу 
— територія була зайнята противником. 
Іще три дні лунали бої, я чув їхній відгомін, 
а потім і вони віддалилися. Поки працюва-
ла рука, намагався щось занотовувати в за-
писнику. Найперше повідомив свою групу 
крові, номер телефону, аби, якщо знайдуть 
бездиханним, могли повідомити домашнім. 
Далі записував якісь свої думки, побажан-
ня. Читав той записник лише раз, коли при-
їжджав Євген Положій, котрий побажав, 
аби я став прототипом одного з героїв його 
книги про Іловайськ. То був перший і остан-
ній раз, коли я взяв той блокнот до рук. 
 Борючись за життя, Володимир Донос 
пролежав у лісосмузі серед загиблих (ніх-
то не збирав їхніх тіл) 4 ночі і 5 днів. Час-
то втрачав свідомість. На другий чи третій 

день почав погано бачити (із тих пір, гово-
рить, погіршився зір). Першого вересня 
його знайшли місцеві жителі. Вони поін-
формували, що десь поблизу перебувають 
представники Червоного Хреста, а зго-
дом додали, що ті відмовляються сюди їха-
ти, бо тут, мовляв, стріляють. Володимир 
пам’ятає, як його, напівпритомного, пок-
лали на покривало й затягнули до автівки. 
Іще пригадує, як заїхали в якесь село і йому 
дали напитися води — смачнішої, говорить, 
не пив ніколи в житті. У лікарні в Старо-
бешевому, куди доправили Володимира, 
практично не було медпрепаратів. Медики 
лише вкололи йому знеболювальне та пе-
рекисом водню вимивали з рани опаришів. 
Вони викликали «швидку» з Донецька, яка 
відвезла його до лікарні, де він одразу ж пот-
рапив на операційний стіл. Запитую у Воло-
димира, чи можна було хоча б частково вря-
тувати ногу.
 — Узагалі-то не знаю, — відповідає 
він після паузи. — Поранення було в го-
мілковостопний суглоб, стопа спереду і 
ззаду висіла лише на шкірі. Тож я одразу 
розумів, що її не врятувати. А от чи була 
нога далі живою, невідомо — рентгенівсь-
ких знімків мені ніхто не показував. Одра-
зу ж дали наркоз — і все. Звичайно, якби 
лишилося хоча б коліно, зараз було б на-
багато легше. До речі, коліно перед опера-
цією я міг зігнути, отже, воно працювало. 
Чому ампутували всю ногу? Гадаю, меди-
кам видніше.
 Після операції на Володимира чекав по-
лон. На 2-й чи 3-й день його відвезли до вій-
ськового шпиталю, розміщеного в одному з 
корпусів лікарні при шахті імені Калініна, 
— це одна з перших лікарень, яку захопили 
«ДНР»івці. Пригадує: коли його туди при-
везли, там перебували кілька наших бійців із 
пораненнями, але їх одразу ж кудись забра-
ли. Тож родичам, котрі зверталися до Воло-
димира, розшукуючи хлопців, які були в по-
лоні, він нічого не зміг повідомити. 
 — Я сміявся з охоронців, приставле-
них до мене: ви гадаєте, мовляв, що в не-

знайомому місті без ноги зможу втекти? 
А вони відповіли, що охороняють мене від 
місцевих людей, щоб ті, бува, не вбили. 
Тримали мене в підвалі, куди не проника-
ли сонячні промені. Іще перебуваючи в лі-
карні, мені вдалося зателефонувати дру-
жині — телефон дали добрі люди, проте в 
«ДНР»івському госпіталі його відібрали. 
Під час допитів спочатку констатували, що 
мене обміняють на їхніх вояків, потім ска-
зали, що таких, як я, потрібно одразу роз-
стрілювати, — розповідає Володимир под-
робиці перебування в полоні.
 — Хоча б не катували?
 — Я був напівживий, тож катувати 
мене не було жодного сенсу. Погрожува-
ли пістолетом: приставляли до скроні, за-
совували до рота, але це ж не катування. У 
відповідь я гірко посміхався: стріляйте — 
ви, мовляв, зробите мені добру послугу. Як 
терпіти оцей біль, то краще вже померти. 
Таким чином, ті, хто мене допитував, зро-
зуміли, що залякати мене неможливо. ■

ДОПОМОГА

Учитель захисту Вітчизни
Покаліченому під Іловайськом бійцю конче необхідний автомобіль із доброю 
прохідністю та багажником, у якому б поміщався візок

■

Володимир Донос: «Тим, хто повернувся з АТО
покаліченим, хочу показати на власному 
прикладі, що можна жити далі й не опускати рук».
Фото автора.

❙
❙
❙
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НАСТАВ ЧАС ЗАХИСТИТИ ЙОГО САМОГО

 А далі його розповідь продовжує дружина Ярослава. Пригадує: дізнавшись про те, що чоловік поранений, звер-
талася до всіх, хто опікувався такими, як він, обдзвонила всі лікарні, шукала бодай якусь інформацію в iнтернеті. А 
коли ввечері 1 вересня незнайомий голос повідомив їй по телефону, що Володимир у Старобешевому і його збира-
ються відправляти до Донецька, жінкою оволоділа паніка. Бо вона розуміла, що це означає одне: полон. 
 — Коли Володя перебував у Донецьку, нам удалося поспілкуватися, і я була рада вже тому, що почула його 
голос, — зізнається Ярослава. — Хоч як це не жахливо, я сподівалася на те, що «ДНР»івцям каліка не потрі-
бен. А мені він потрібен будь-яким. Зараз думаю, що оті 18 днів, які чоловік провів у підвалі в бойовиків, вида-
лися мені нескінченними. А є ж хлопці, котрі провели в полоні й рік, і півтора. Звісно, не всі мене зрозуміли, коли 
я розрахувалася з роботи, заявивши, що найважливіше — це сім’я. До того ж можу підзаробити і вдома: виши-
ваю, в’яжу. Коли Володю привезли до госпіталю в Дніпрі, я не хотіла більше покидати його навіть на день. По-
трібно було поставити чоловіка на ноги — і фізично, і психологічно. Зараз йому ліпше, але без допомоги він все 
одно не обходиться. От, скажімо, коли їздив із роботи на мотоколясці — телефонує: відчини, мовляв, ворота. Іс-
нує система, з допомогою якої ворота відчиняються самостійно, але вона дорога. Зараз багато говорять про те, 
що вчорашнім учасникам АТО потрібно повертатися в суспільство, але ж держава для цього мало що робить. Дя-
кувати Богу, що люди в нас здебільшого хороші (хоч, відверто кажучи, трапляються й такі, що злословлять: коли 
спершу Володя пішов у зону АТО, а невдовзі і його рідний брат Ігор, чого тільки не говорили). Скажімо, кошти Во-
лоді на бронежилет збирали всім містом і районом — на ту пору він коштував 16 тисяч гривень. Коли я їздила 
до чоловіка у Краматорськ, земляки збирали й передавали продукти для наших бійців — Володя не примхливий 
щодо їжі, проте зізнавався, що казенні харчі їсти просто неможливо. Останнього разу перед пораненням ми бачи-
лися 20 серпня, а 28-го їхнє з’єднання розстріляли під Іловайськом… А зустрілися ми вже 19 вересня в госпіталі 
в Дніпрі, й відтоді я не залишала Володю самого.  
 Ярослава зазначає, що справжнім випробуванням для них стала минула зима, коли їхній райцентр просто-
таки потопав у снігу: добиратися до роботи Володимиру було вкрай складно. Лише двоє гадяччан, покалічених у 
зоні АТО — Володимир Донос та Сергій Довгополов, потребують транспортного засобу. Проте Гадяцька міська 
рада вирішила, що їй автомобіль потрібніший, і придбала для своїх потреб чергову іномарку. 
 — Жодного разу місцева влада не поцікавилася, чи є в нас якісь нагальні проблеми (якщо потрібна допо-
мога, турбуємо друзів, знайомих), — скаржиться Ярослава. — Я ж вважаю: якщо ви хочете, щоб учасники АТО 
адаптувалися в суспільстві, так, будь ласка, хоч щось для них зробіть. Як показала практика, Володі потрібен ав-
томобіль із доброю прохідністю й просторим багажником, де б поміщався візок. Бо після операції він на протез 
не стане, а довго ходити на милицях, знову ж таки, важко. Ми б раді й самі зібрати кошти на авто, проте не всти-
гаємо за зростанням цін. Придбати ж старий транспортний засіб, який через місяць зламається, також не вихід. 
Вдячні дідусю, котрий запропонував Володі свою автівку, проте далі Гадяча на ній, на жаль, не заїдеш. Вона роз-
виває швидкість щонайбільше 40 кілометрів за годину, у спеку на гору на ній не заїдеш, бо двигун перегріваєть-
ся, а в холодну пору і з двору не виїдеш, та й бензину «з’їдає» дай Боже. А якщо Володя багато ходить, нати-
рається кукса. Хоч ніхто, крім мене, не знає про його страждання. Повірте, я б не хотіла нічого, якби все було так, 
як до війни: хай би Володя й далі їздив до школи на велосипеді. Ми мали тоді, окрім велосипеда, ще й скутер 
— і були щасливі. Але зараз, коли на носі зима з усіма її сюрпризами, автомобіль із доброю прохідністю Володі 
вкрай необхідний. Тож звертатимуся й до районного, й до обласного керівництва. Бо розумію: потрібно діяти 
— як відомо, під лежачий камінь вода не тече. Свого часу мій чоловік пішов у зону АТО, щоб нас захисти-
ти. Тепер настав час захистити його самого. 

■



12 УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 24 ЛИСТОПАДА 2016 КУЛЬТУРА

ЧАС «Т»

Багатошаровість 
жіночої самотності
Психологічний поєдинок щирості й 
брехні у комедії  «Замовляю любов»
Алла ПІДЛУЖНА              

 П’єси сучасного українського драматурга Тетяни Іва-
щенко мають широку географію постановок у просторі на-
ціонального театру. У доробку автора 15 п’єс, і всі вони у 
різний час втілені на сценах. Найщасливішою виявилась 
лірична комедія «Замовляю любов», яка нещодавно роз-
почала сценічне життя в Сумському театрі імені Михай-
ла Щепкіна і стала ювілейною, десятою, постановкою. 
 Чим же приваблює ця п’єса українських митців? 
Перш за все незвичністю й водночас життєвістю сюжету, 
несподіваними, майже детективними колізіями, що весь 
час тримають у напрузі вигадливо вибудуваною конструк-
цією мрії головної героїні, в якій будь-яка глядачка зна-
ходить моменти, суголосні її думкам і сподіванням. П’єса 
з темою жіночої самотності й пошуками рідної душі в цьо-
му шаленому світі має певну багатошарову структуру, що 
дає змогу постановникам знаходити емоційні пріорите-
ти, співзвучні своєму творчому розумінню. Театр здатен 
запропонувати безліч варіантів відповідей на одвічне за-
питання: «де ти, моя половинко?», тим більше що влас-
ну відповідь драматург залишає відкритою.
 Постановку «Замовляю любов» у Сумському театрі 
здійснила Олена Зарицька. Вона ж зробила сценографіч-
не оформлення й зіграла роль головної героїні Віри Мико-
лаївни. Тому виставу можна цілком вважати авторським 
проектом О. Зарицької. Те, що режисер виступає і сцено-
графом своєї постановки, — досить часта практика в те-
атрі, подібна комбінація свідчить про стовідсоткову єд-
ність художньо-сценографічного задуму. А в сумському 
спектаклі постановниця, до того ж, i грає — завдання не 
з легких, та Олені  Зарицькій вдається виглядати достой-
но у всіх трьох іпостасях й демонструвати цілісність ре-
жисерсько-акторсько-художнього образу.
 Вистава камерна, хоч і йде на великій сцені театру, у 
ній діють три персонажі, так би мовити, учасники «го-
резвісного» любовного трикутника: чоловік і дві жінки. 
Та стосунки «вершин» цієї геометричної фігури дивні: 
двоє шахраїв, Кирило (Артем Кнопік) та Надія (Вікторія 
Рашевська-Горбань) вдають iз себе подружжя. До того ж 
Надія — гарний психолог і розуміє стан своєї клієнтки 
Віри Миколаївни, якій робить зачіски вдома. 
 Заміжня жінка ніби має все: гарну квартиру, чолові-
ка на високій посаді, успішну доньку, що живе в Пари-
жі, та не має кохання. І Надія пропонує ризиковане — 
чоловік за викликом! Віра Миколаївна обурена, та у на-
ступній сцені глядач бачить, що вона скористалася пропо-
зицією і на побачення приходить...  звісно, Кирило. І тут 
починаються «гойдалки» почуттів: правда, брехня, рев-
нощі, любов чи гроші за послуги?  
 Зарицька-сценограф створює метафору крихкого про-
стору житла своєї героїні. Тут усе: меблі, стільці, килим-
ки, посуд зроблено з паперу, численні коробки й ящи-
ки надають відчуття незатишку, некомфорту квартири, 
якоїсь тимчасовості. Сум’яття внутрішнього стану героїні 
проектується на вигляд того, що її оточує. Візуально «ор-
ганізує» простір тканина великого білого парашута, стро-
пи якого губляться десь угорі на колосниках, а сам він 
служить задником, на тлі якого й розмістилось помеш-
кання. Парашут стає образом спасіння, який вигадала 
драматург і який робить сценічною метафорою режисер. 
Скільки людей хоче гайнути за світи, піднятися в небо, 
стрибнути з парашутом й приземлитись десь... у щасті! 
Так і Віра прагне цього.
 Психологічний поєдинок щирості й брехні актори ви-
конують віртуозно. Кирило-Кнопік переконує Віру-Зари-
цьку у коханні, розповідає про нужденне життя, що штов-
хнуло до роботи жиголо, грає на жалості — й ось уже жін-
ка не зважає на різницю у віці, вірить у можливість взаєм-
ності, закохується і віддає всі свої гроші. Кокетливий i 
запальний танок ілюструє стан героїні, вона повірила в 
диво! 
 І саме це переконання, що в житті жінки може ста-
тися щось неймовірне, що здатне підняти її на пара-
шуті мрії над сірістю буденності, дає їй сили пережити 
викриття справжньої суті Кирила, змиритися з двоєдуш-
ністю Надії, яка грає сумирність парикмахерки, що при-
стосовується до примх клієнтки, а згодом — холоднок-
ровність шахрайки, яка шукає наступну довірливу жер-
тву. Та все це десь позаду, внизу... Віра летить на крилах 
мрії. Нехай обман, нещирість, та вона пережила кохан-
ня, отримала незрівняні миті! І, безперечно, заради цьо-
го варто жити.
 Вистава «Замовляю любов» Тетяни Іващенко Сумсь-
кого театру імені Михайла Щепкіна дарує надію, переко-
нує, що можна не тримати зла на брехню, можна не втра-
тити себе через обман, стверджує, що все у цьому світові 
тримається на любові. Її можна шукати, замовляти, чека-
ти, про неї треба мріяти і плекати у власному серці. ■

■

Дар’я БАВЗАЛУК

 Днями мережу ско-
лихнула новина — відо-
мий письменник Юрко 
Іздрик може осліпнути. 
Поету необхідна термі-
нова операція iз замі-
ни кришталика на обох 
очах. Наразі він конче 
потребує фінансової до-
помоги задля відновлен-
ня зору. Про це повідо-

мила «Мистецька рада 
«Діалог» на сторінці у 
соціальній мережі.
 «Наш друг, колега і 
гуру — Юрій Іздрик — 
потребує нашої з вами 
допомоги. Мабуть, для 
багатьох не секрет, що 
останнім часом Юрко 
має все більш відчутні 
проблеми із зором. Для 
того, щоб Іздрик знову 
міг писати, верстати, 

музикувати, малювати 
і бачити наші з вами об-
личчя на його виступах, 
потрібна операція», — 
написали його друзі.
 Вартість операції, 
яку необхідно зробити 
Іздрику, — 35 000 грн.
 І необхідні кош-
ти було зібрано менше, 
ніж за добу. «Іздрик 
просить припинити цей 
нестримний потік лю-

бові і посилає вдячність 
усім, хто долучився! Ми 
приєднуємося до подяк, 
і радіємо, що сила спіль-
нодії працює так безвід-
мовно. Ви — прекрасні. 
Дякуємо!» — пишуть на 
сторінці у «Фейсбуцi» 
ініціатори збору кош-
тів.
 Сам поет часто жар-
тує, що проблеми із зо-
ром — це все психосо-
матика, і «якби світ був 
кращий, на нього було 
би приємніше дивити-
ся». Лікування відбува-
тиметься у Івано-Фран-
ківську, у Центрі від-
новлення зору AS, у 
другій половині груд-
ня. ■

Наталія КАПУСТЯНСЬКА

Сорок років тому киянка Людмила 
Грабовенко почала збирати старі 
українські хустки: у клітинку, ря-
бенькі, з китицями... Словом ті, 
що радують душу. Своє захоплен-
ня власниця хусток пояснює прос-
то: це моя Україна, це моя душа, 
сповита настановами моєї роди-
ни, традиціями, історією та само-
бутньою красою. Зараз хустин у 
колекції понад триста. Вони, як і 
люди, мають притаманну лише їм 
енергетику та свої історії, навіть 
містичні! Найповажнішій хустці з 
колекції — 300 років. Родина Гра-
бовенків має надію на створення 
музею хустки. Все це у нашій роз-
мові із колекціонеркою.

 ■ Людмило Іванівно, як поча-
ли збирати хустки?
 — Моє захоплення хустками 
почалось, коли я закінчила де-
сятий клас. І на першу заробітну 
платню купила собі... хустку. Ця 
хустка сподобалась моїй меншій 
сестрі, і мені довелося переділи-
ти її навпіл: половину віддати їй, 
а половину залишити собі. Тоді і 
сказала: «У моїй родині буде дуже 
багато хусток!»
 ■ Яка з хусток колекції має 
найщемливішу історію?
 — Зараз у мене більше трьох-
сот хусток. У колекції не лише мої 
хустки та моєї родини, а й хустки 
з різних областей України. Ска-
жімо, одного разу під час вистав-
ки в Сумській області до мене піді-
йшов чоловік і попросив затрима-
тися, аби він зміг з’їздити в село 
і привезти хустинку своєї мами. 
Його мама під час війни дала при-
хисток 47 сиротам, а потім усіх 
вивела в люди.
 ■ Яку найдорожчу хустку має-
те? 
 — Кожна хустка по-своєму 
мені дорога, тому що за кожною 
хусткою — життя жінки. Та, на-
певне, найцінніші — це хустка 
моєї мами, моєї бабусі. Мій ді-
дусь перед тим як іти на війну по-
дарував моїй бабці Марії хустку, і 
ця хустка була для неї найдорож-
чою у світі, тому що це був остан-
ній подарунок, який їй зробив чо-
ловік. Із війни дідусь не повер-
нувся. Та хустка була рябенька, у 
дрібну клітинку, з китицями. Ба-
буся постійно була в цій хустці і 
майже її не знімала. І ще проси-
ла, щоб ту хустку поклали у тру-
ну, коли помре... Ми виконали її 
волю.
 Я довго не могла знайти подіб-

ної хусточки для своєї колекції. І 
одного разу на базарчику випад-
ково натрапила на схожу хуст-
ку. Купила її в бабусі, ще й вия-
вилось, що звати стареньку так 
само, як і мою бабусю. Я думаю, 
що це не просто так. Я збираю не 
просто красиві головні убори, я 
збираю і їх історії, навіть любов-
ні.
 ■ Яка найцікавіша любовна іс-
торія?
 — Цю історію мені повідала 
родина Романових із Харківської 
області, яка передала мені хус-
тку. У 1941 році чоловік, перед 
тим, як піти на фронт, подарував 
дружині хустку. Невдовзі жінка 
отримала звістку, що її чоловік 
зник безвісти. Одного разу, взяв-
ши до рук цю хустку, вона відчу-
ла, що від неї йде якась енергети-
ка і тепло. Жінка відчула, що її 
чоловік живий. Щоправда, родичі 
не хотіли в це вірити. Але за кіль-
ка років чоловік повернувся і ска-
зав, що тільки віра і любов дружи-
ни вберегли його від загибелі. Ця 
хустка дуже простенька, із сати-
ну, але була в родині потужним 
оберегом.
 ■ Чула, що у вашій колекції є 
хустка, яка здійснює бажання?
 — Так, є. Це хустка бажань. 
Якось під час однiєї виставки до 
мене підійшла жінка і каже, що 
ніби ця хустка до неї промовляє: 

«Як добре, як добре». Цю хустку 
мені передала із Вінницької об-
ласті родина Куденків. Дванад-
цять поколінь роду об’єднала ця 
хустка, триста років передавалась 
вона з покоління в покоління не 
тільки по жіночій лінії — коли на-
роджувались хлопчики, хустку 
передавали їм. І ота сильна енер-
гетика, мабуть, і діє на те, що за-
гадані бажання здійснюються. 
 Проводжали ми хлопців в АТО, 
і я взяла з собою ту щасливу хуст-
ку. Один із хлопців підійшов, на-
віть став на коліна, перехрестив-
ся, поцілував цю хустку — зага-
дав бажання, і легко здогадатися, 
яке... Згодом каже: «Не забирай-
те хусточку, нехай ще прийде мій 
товариш. Він чергує, я його підмі-
ню, щоб він також загадав бажан-
ня». Дивишся на цих хлопців — 
вони думають не тільки про себе, 
а й про товаришів, які поруч. 
 ...Кажуть, щоб здійснилося 
бажання, про нього мовчать. Але 
це бажання можу озвучити: ство-
рити в Україні музей хустки.
 ■ Людмило Іванівно, ви самі 
любите носити хустки?
 — Люблю. Якось одягнула 
свою улюблену білу хустку з ки-
тицями, наверх пов’язала ще жов-
ту і блакитну хустки, і так пішла 
вулицями. Згодом зустріла деле-
гацію іноземців — і півгодини з 
ними фотографувалась. ■

ДОБРА СПРАВА

Сила спільнодії
Гроші на лікування Юрія Іздрика зібрали за 24 години

■

ТРАДИЦІЇ

Хист до хустин 
Людмила Грабовенко мріє про створення музею хусток

■

Людмила Грабовенко 40 років збирає хустки.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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Віртуоз 
зображення 
хмар
У Києві показують 
акварелі  Анатолія 
Марчука
Микола ЦИВІРКО 

 Що з того, що хтось бачив ір-
пінську заплаву не такою? Автор 
акварелі, якому за видатні творчі 
здобутки президент Національної 
академії мистецтв України Анд-
рій Чебикін щойно вручив сріб-
ну медаль, на все має свій погляд 
— до цього вже треба звикнути. А 
оскільки з-під його пензля вихо-
дять отакі чудові речі, то які мо-
жуть бути претензії? І доводиться 
миритися з тим, що — хвала Бо-
гові! — в акварелях, картинах, 
офортах існує особлива Марчу-
кова Макарівщина, Марчукова 
Україна з її неповторним колори-
том. Йдеться ж бо про цього ук-
раїнського митця — заслужено-
го художника України, академі-
ка геральдики, виставку акваре-
лей якого, приурочену до його 
60-річчя і 40-річчя творчої діяль-
ності, нещодавно було відкрито у 
Києві у залі Національної ака-
демії мистецтв України.
 Девіз виставки  — «Земне у 
сув’язі з небесним» — напрочуд 
точно відповідає узагальненому 
змістові представлених 50 ак-
варелей. І річ не тільки в тому, 
що пана Анатолія і побратими 
по цеху, зокрема й професор Ва-
силь Чебаник, якого ювіляр на-
зиває своїм учителем, і мистецт-
вознавці, і просто любителі обра-
зотворчості, такі, наприклад, як 
Марчуків земляк, Герой Украї-
ни Анатолій Паламаренко, ціл-
ком справедливо вважають не-
перевершеним віртуозом у зоб-
раженні неба, хмар, сонячних 
променів і відблисків. Принайм-
нi таку оцінку його пейзажам не 
раз доводилося чути на вистав-
ках, учасником яких він був. А 
їх, треба сказати, в активі митця 
понад 200, зокрема 54 — персо-
нальні. 
 Але цього разу слово «небесне» 
не слід розуміти так вузько. Ху-
дожник свідомо відсуває на задній 
план замилування «небесними бо-
ями», натомість пропонує «пос-
лухати», як гомонить із небом 
матінка-земля, а потім відкриває 
для нас, щасливих спостерігачів 
цього чарівного дійства, то сріб-
ний, то бурштиновий, то вохрис-
тий мотиви, а іноді — й елегійний 
або тужливий... З якою трепет-
ною любов’ю малює він береги й 
заплави рідної річки Сивки! Але 
можна помилуватися на вистав-
ці і «Першим снігом у Пирогово-
му», і «Зимою в Моринцях», і на-
віть «Північноморськими небеса-
ми» — з Німеччиною митця бага-
то чого пов’язує...
 Невдячна справа — опису-
вати словами акварелі. Надто ж 
такі, які представив на виставці 
Анатолій Марчук. Це треба ба-
чити. Сам художник, оцінюючи 
належним чином високу відзна-
ку — срібну медаль НАМУ, — пи-
шається й фактом персональної 
виставки саме в залі цього храму 
мистецтва. Він вважає це особли-
вою честю. І з цим важко не пого-
дитись. 
 Виставка триватиме до 11 
грудня. ■

■ Олег ЧОРНОГУЗ, письменник-сатирик 

Почнімо з того, що світ ніколи не вми-
рав. Від сміху. І ніколи не старів. Також 
від сміху. Кажуть, нема старих анек-
дотів, а є старі люди, котрі люблять їх 
розповідати...
Отже, сміх вічно молодий... А ще — без-
смертний!.. Як і наша славна Україна!

Про Гарібальді в Одесi
 ...Як розповідають легенди, молодий 
Джузеппе Гарібальді, будучи ще моря-
ком, дістався якось берегів... Одеси. У 
цьому південному місті він зустрів чи-
мало вічно веселих і усміхнених людей. 
Різних національностей, різних віро-
сповідувань, різних традицій і, природ-
но, різних звичаїв та уподобань. Але най-
дивовижніше — що, власне, найбільше 
і вразило майбутнього революціонера, 
— це те, — що геть усі щиро кепкували 
один над одним, як потім так само щиро 
та приязно посміхалися один одному, і 
від того тільки ще дружніше та згурто-
ваніше жили під мирним небом цього чу-
додійного поліса доброзичливості...
 Джузеппе Гарібальді відтоді, кажуть, 
узяв собі «одеську усмішку» — як один 
із найефективніших засобів мирного 
спілкування між людьми — за надійну 
зброю. Тоді, в Одесі, він відкрив для себе 
одну з непереборних істин: щоб наміц-
но об’єднати північ і південь своєї рід-
ної Італії — як у нас, скажімо, сьогодні 
в Україні захід та схід, — треба усміха-
тися. Усміхатися щиро! Усміхатись доб-
ром один одному і любити одне одного... 
Тільки перед усмішкою і любов’ю капі-
тулюють гнів і ненависть. Сміх і любов 
— знезброюють... А ще сміх перетворює 
клятого ворога на ганебне посміховись-
ко...
 Італія перемогла. Оскільки там пере-
могла ідея Гарібальді.

Вижив — бо смiявся
 ...Український народ вічно сміяв-
ся... Великодушно реготали на Січі ко-
заки... З чорною гіркотою на серці усмі-
хались над своєю недолею покріпачені 
царською грамотою селяни... 

Сміявся народ і продовжував жити!..
 У лихоліття революції, громадянсь-
кої війни, лєнінського благоденствую-
щого НЕПу, сталінських колгоспів... 
із їх вічно «напів-не-до-пере-за-повне-
ними» коморами... Не втрачали почут-
тя гумору українці і в підвалах-катів-
нях НКВС, куди їх нещадно кидали 
правовірні більшовицькі «радетєлі ча-
яній народа». Бо і там, серед закатова-
ного люду, знаходились ті, хто мужньо 
та зухвало сміявся навіть власній смер-
ті в лице...
 Сміялись українці скрізь! І на фронті, 
коли брали на глум біснуватого і недолу-
гого фашистського недомірка Адольфа-
фюрера... Сміялись і потім, коли здобу-
ли Перемогу. 

Щасливим сміхом радості життя... 
 Сміявся народ з усього, що тільки 
піддавалося сміхові... Інакше б не ви-
жив... 
 Сміявся усно, із вуст в уста, сміявся 
різножанрово-підбадьорливим дотепом, 
доречним жартом, добросердим лукавс-
твом, іронією... а часто-густо й убивчим 
сарказмом. Аж поки у 1922 році не за-
сміявся на повний голос своїм першим 
друкованим словосміхом... 
 Ним виявився щойно народжений 
журнал «Червоний Перець». Заснував 
його поет Еллан Блакитний, і разом із 
фейлетоністом Остапом Вишнею та мо-
лодим карикатуристом Олександром 
Довженком дав йому соціальну путівку 
у велике народне життя. 
 Із того часу вся велелюдна українська 
громада засміялась навкруг настільки 
гучно та щиро, i таким іскристим, муд-
ровеселим приперченим сміхом, що наш 
великий народний сміхотворець Остап 
Вишня згодом змушений був зізнатись: 
«Ми сміялись, сміємось і будемо сміяти-
ся з радянських дурнів»... 
 ...А заразом самоіронічно засміялись 
українці ще й, власне, над собою... Аби 
завчасно убезпечити себе від можливого 
пошиття до самозакоханих дурнів... І не 
погрішити проти давньої як світ істини: 

добре сміється тільки той, хто вміє пос-
міятися над своїми вадами та недоліка-
ми. 
 За 90 років свого вікування чого тіль-
ки не пережив та не побачив «Перець». 
Радянські дурні закривали часопис, ни-
щили фізично найталановитіших його 
творців, призупиняли його вихід у світ 
урізноманітненими постановами, де-
кретами, інструкціями, циркулярами і 
просто чиновницько-тупеньким — «ніз-
зя»...

Тримiльйоннi вершини тиражу 
 А «Перець», як і сміх народу, наче 
нічого й не було, продовжував повно-
цінно жити. Набирав із роками перед-
платний тираж, подеколи сягаючи його 
тримільйонних вершин, а то й вище. І 
непомітно створював у всезагальнона-
родній державі, де панувала тільки одна 
кремлівська «Правда» як основний ор-
ган «керівної та спрямовуючої», свою 
власну вільну веселу державу сміху... Се-
ред громадян якої володарювали насам-
перед живий розум, здорове почуття гу-
мору, критичне ставлення до дійсності, 
глибинне розуміння соціальної справед-
ливості й людської честі. А ще непохит-
на віра у те, що будь-яке зло здоланне і 
неодмінно (невідворотно) має бути пока-
ране, якщо проти нього рицарствує доб-
ро... Та ще й озброєне різнокаліберним 
сміхом...
 ...Чи не з такою, погодьтеся, святою 
вірою у справедливість починався у не-
залежній українській столиці Майдан 
Гідності?!
 Та за епохи нікчемного президентс-
тва Януковича славний «Перець» умер-
твили. Чиновникам — лизоблюдам-ну-
керам — тієї недавньої доби явно було не 
до сміху. Вони як ніколи жили зосеред-
жено і напружено! То постійно зосеред-
жуючись на отриманні хабара, то надмі-
ру напружуючись, цуплячи чуже, тобто 
наше з вами народне майно...
 Хапонути з голови перехожого кудла-
ту шапку — це один із видів криміналь-
ного злодійства; на чому, ніде правди 
діти, наш колишній гарант добряче на-
бив руку, але вкрасти у всього народу 
його веселу щиру душу, де віками осе-
лявся його людинолюбний сміх — це 
вже, коли хочете, — своєрідний духов-
ний злочин проти людяності...

Реанiмували смiхослов
 Вочевидь саме тому на наших-таки 
українських теренах появилися й ті, 
хто заходився, після тривалої реаніма-
ції, повернути «Перець» знову до актив-
ного творчого життя. Ними виявилися 
колишні «перчани»-ветерани і не тіль-
ки: Юрій Цеков, Анатолій Василенко, 
Олексій Кохан, Петро Перебийніс, Ва-
лерій Чмирьов, Юрій Іщенко і скромний 
автор цих рядків. 
 Послуговуючись немеркнучими най-
кращими традиціями великого «Пер-
ця» і переконливим досвідом того ж таки 
Джузеппе Гарібальді, запозиченого ним 

вряди-годи у наших земляків-одеситів, 
нові батьки-реаніматори відродили не 
просто «Перець», а цілу його веселу рес-
публіку, у межах непорушних українсь-
ких кордонів, що простяглись вздовж і 
вшир: від зелених Карпат до безкраїх до-
нецьких степів, від замріяних поліських 
озер-очей до скелястих вершин миловид-
ного Ай-Петрі та найвищої гори кримсь-
кої яйли — Роман-Кош.
 Ми твердо віримо, що миролюбний 
український сміх знову заживе-залунає 
Україною. Адже синонімом сміху завж-
ди був мир.
 А «кремлівським браткам» радимо 
таки угомонитись і не каламутити на-
род ні «ЛД Недоношеними Республіка-
ми» на українському Донбасі, ні гнили-
ми гаслами на кшталт «Кримнаш» в оку-
пованому тимчасово Криму, а таки хоч 
раз дослухатися до слів свого негласно-
го письменника-пророка, лауреата Но-
белівської премії Олександра Солжені-
цина, який майбутнім доморощеним лю-
бителям «русского міра» та крадіям-за-
зіхачам на все чуже, завбачливо радив 
для початку облаштувати хоча б саму 
Росію, зробивши з неї справді квітучу 
і найбагатшу країну, а не з’являтись, 
бува, перед світовим людом у лаптях 
на босу ногу, зате з атомною ломакою-
«дубінушкой» у руках.
 Отож «Перець» відроджено і вже з 
Нового року він прийде до своїх читачів. 
Аби разом сміятись і боротись... І, наре-
шті, викриваючи гострою і нещадною са-
тирою, перемогти хабарників, здирни-
ків, бюрократів, зарозумілих чинуш та 
всілякого роду інших горе-колекціонерів 
незліченних «заводів та пароходів», якi 
колись було за копійки відібрано у його 
справжніх власників.
 Людям — чесним, добрим і світлим 
«Перець», як і колись, знову подарує 
свою щиру усмішку в гуморесках, вір-
шах, літературних пародіях, жартах, 
дотепах, смішних малюнках, карикату-
рах, веселинках... А ще приберіг чима-
ло несподіваних іронічних, пародійних 
сюрпризів для своїх пристрасних шану-
вальників. 
 Наповнюймо наше життя сміхом 
радісним, життєствердним, оптимістич-
но-обнадійливим!.. 
 Сміх — це щедре свято, подароване 
кожному, хто вміє любити і цінувати 
життя.
 І насамкінець.
 У 20-х роках минулого століття ле-
гендарний Остап Вишня кожен свій фей-
летон завершував обов’язковою фразою. 
Вона звучала приблизно так: «...Здавай-
те хліб та коні до Червоної Армії!»
 Ми ж, «перчани», аби не порушува-
ти усталених традиції, перефразуємо по-
своєму великого сміхотворця:
 «Набувайте громадянства веселої 
республіки «Перець» на поштових від-
діленнях та інших пунктах прийому пе-
редплати УДППЗ «Укрпошти»! Будьмо 
з «Перцем»! Він прийшов, щоб залиши-
тись. Уже назавжди!». ■

МЕДІА ДЛЯ МАС

Сміх iз перцем
Відроджується сатиричний журнал

■
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Марія СУЛИМА

У Києві розгорілася суперечка довкола 
старої будівлі на Андріївському узвозі, 
8. Це будівельний комплекс, що містить 
кілька споруд — 2 житлові будинки, що 
виходять на вулицю, і службові флігелі. 
Будинок зведено у стилі неоренесанс 
наприкінці XIX — на початку XX ст. Ко-
лись це було помешкання середніх про-
шарків населення. На оренду приміщен-
ня, а саме службового флігеля, нині є 
двоє претендентів — київський театр 
«Колесо» та художник Анатолій Гайда-
мака. Цікаво, що адресу флігеля тепер 
позначають як Андріївський узвіз, 8-а, 
хоча, згідно зі «Зводом пам’яток історії 
та культури України» 1999 року, будівля 
на Андріївському узвозі є єдиною і не-
подільною, звідки з’явилася частинка 8-
а, що нині стала предметом суперечки, 
— невідомо. 

Театральне «Колесо» і Гайдамака
 Київський академічний театр «Ко-
лесо» був заснований наприкінці 1988 
року. Театр має два сценічних майдан-
чики та арткав’ярню, сьогодні його ко-
лектив налічує 50 людей. Попри те, що 
він камерний, за час свого існування 
вже прийняв 300 тисяч глядачів. «Ко-
лесо» за майже 30 років об’їздило мало 
не півсвіту. Від початку заснування те-
атр незмінно містився саме в будівлі за 
адресою Андріївський узвіз, 8. Сади-
бу було обладнано під театральне при-
міщення, проте колектив підлаштову-
вався під особливості будівлі, а не нав-
паки, тобто повністю зберіг її первісний 
вигляд. Також театр дотримується всіх 
охоронних зобов’язань, про що йшлося 
на засіданні Комісії з питань культури, 
туризму та інформаційної політики.
 Другий претендент на флігельне при-
міщення — Анатолій Васильович Гайда-
мака — український художник-монумен-
таліст. Він — народний художник Украї-
ни, лауреат Шевченківської премії, за-
служений діяч мистецтв. З останніх його 
робіт — проект пам’ятного знаку Захис-
никам Маріуполя з військовим храмом, 
проект храму з музеєм ікон і музеєм затоп-
лених сіл у Черкасах. Анатолій Гайдама-
ка був головним художником Меморіаль-
ного комплексу «Національний музей іс-
торії України у Другій світовій війні», 
також він автор проектів меморіалу «Ба-
бин Яр», Меморіалу жертвам Голодомору 
1932-1933 рр., проекту розвитку меморіа-
лу «Биківнянські могили», комплексного 
рішення та реалізації художнього офор-
млення музею «Чорнобиль» та багатьох 
інших — загалом близько 40 архітектур-
них об’єктів. Брав участь в українських 
та міжнародних виставках, зокрема, у 
Швеції, Данії, Німеччині, Польщі, Угор-
щині, Чехії, Словаччині. 
 Флігельну частину приміщення 
на Андріївському узвозі, 8 для Ана-
толія Васильовича 30 років орендувала 
Спілка художників України. Три роки 
тому, коли термін оренди сплив, Спіл-
ка його не продовжила. Нині художник 
хоче орендувати флігель власним кош-
том. Частина приміщення, яку оренду-
вав Анатолій Гайдамака, нині у занед-
баному стані, навіть більше — є загро-
за її руйнації. Оскільки це єдиний комп-
лекс, то її руйнування може спричинити 
знищення всього будинку. 

Що пропонують сторони?
 Театр «Колесо» хоче орендувати 
приміщення, залишивши у комуналь-
ній власності, тобто власності Києва. На 
відновлення аварійної частини гроші 
пообіцяв виділити Департамент куль-
тури, тож театр не претендує на при-
ватизацію будівлі. Керівництво «Ко-
леса» планує використовувати його як 
ще один сценічний майданчик для мо-
лодих режисерів та акторів. Зрештою, 
міг би бути такий собі мистецький ком-
плекс. 
 — Щороку ми граємо приблизно 300 
вистав. Ця цифра постійно збільшуєть-
ся. Ми є учасниками Міжнародних про-
ектів та фестивалів по всій Європі , де 
маємо безліч нагород. І ще, протягом іс-
нування театру ми виступили ініціато-
рами чотирьох міжнародних театраль-
них фестивалів, один з яких — фести-
валь моновистав «Відлуння» — прово-

димо щорічно майже 20 років. У червні 
хочемо провести перший міжнародний 
фестиваль камерних театрів, тобто за-
просити колективи з інших країн до 
Києва, — розповідає художній керівник 
Ірина Кліщевська. — От-от театр презен-
тує спільну українсько-грецьку виставу 
«Антігона» Софокла. Також ми беремо 
участь у проекті «Париж — Монмартр, 
Київ — Андріївський узвіз», уже від-
бувся перший етап: у квітні французь-
кий театр «Аталан» приїздив до Києва, 
а ми 10 жовтня повернулися з Парижа, 
де представляли свою виставу. 
 Умови Анатолія Гайдамаки такі: він 
здійснить реконструкцію флігельного 
приміщення, але якщо його віддадуть у 
довготермінову оренду — 49 років або з 
умовою дальшої приватизації.
 — Там уся стеля списана автографа-
ми, це вже меморіал, там були тисячі 
людей, наприклад, там є автограф фран-
цузького актора П’єра Рішара, а ще ба-
гато фотографій, тому це приміщення 
мені дуже дороге, це вже майстерня-му-
зей, — розповідає Анатолій Васильо-
вич. — Хочу створити таке собі місце 
зустрічі тих людей, що вже колись там 
були, хочу, щоб там було спілкування, 
щоб було збережено традиції. Підвалом 
я не користуюся. Якщо мені дадуть орен-
ду на рік, то ремонт робити не збираюся, 
бо потім знову треба її поновлювати. До 
речі, я досі плачу за оренду.
 На моє запитання, чому саме 49 
років, Анатолій Гайдамака відповів:
 — Заводи, землі дають на 49 років. 
Ну така цифра, можна 48. Тоді я туди 
вкладу гроші. Але я повторюю — я не 
збираюся його забудовувати, я поважаю 
київський дворик.
 Насправді тамтешній підвал потре-
бує не просто капітального ремонту, а 
реконструкції, причому негайної. Ме-
талеві балки, що тримають стелю, а за-
разом і горішні поверхи, та аварійні тру-
би комунікацій тримаються практично 
на чесному слові.
 Питання оренди приміщення розгля-
дали вже кілька разів. Столична Комісія 
з питань культури, туризму та інформа-
ційної політики підтримала пропозиції 
театру «Колесо» і підготувала відповід-
ний проект щодо передання саме йому 
цього приміщення. Натомість Комісія з 
питань власності, що є профільною, під-
готувала власний проект, на попередніх 
засіданнях підтримала художника Ана-
толія Гайдамаку і от-от має озвучити ос-
таточне рішення. Після цього останнє 
слово буде за депутатами Київради, які 
й мають розв’язати питання оренди флі-
гельного приміщення.

Чим загрожує будинку... приватна 
власність?
 Чому приватизація будівлі лякає? Бо 
зазвичай приклади приватизації старих 
будинків у Києві — це сумні історії їх-
нього знищення. Ми вже розповідали, 

як нині не можна знайти власників ба-
гатьох пам’яток архітектури на Подолі 
— будинки стоять пустками, руйнують-
ся або ж власники їх зносять, натомість 
зводять страхітливі висотки. На під-
твердження цього можна навести лише 
такий приклад: серед 6 аварійних будин-
ків на Андріївському узвозі п’ять у при-
ватній власності. Як з’ясували в «До-
ступі до правди», наприклад, будинок 
№ 9 на Андріївському узвозі, належить 
96-річній донеччанці Марії Сергіївні 
Шевченко. Ця пам’ятка архітектури, 
будинок 80-х років XIX ст., в аварійно 
небезпечному стані. Балансоутримува-
чем будинку № 26 є депутат Бориспіль-
ської РДА Вадим Миколайович Мари-
сенко. Будівля так само в аварійно- не-
безпечному стані. А от власник будинку 
№24 взагалі невідомий. 
 Сьогодні Андріївський узвіз більше 
нагадує вулицю-привид: будівлі під бре-
зентом, будівлі з деревами на даху, пус-
тки замість садиб, розбиті вікна. Лице 
унікальної вулиці практично втрачене. 

Зосталося кілька будівель, що ще трима-
ються, проте — чи надовго. 
 Тож суперечка, що розгорілася, має 
бути вирішена насамперед в інтересах 
будівлі — щоб її, як одну з небагатьох, 
що лишилися на цій історичній вулиці, 
врятувати. Цікаво, що обидві сторони 
конфлікту говорили про одне й те саме — 
що узвіз нікому не потрібен як історич-
на пам’ятка, а лише як клапоть коштов-
ної землі, за який потім можна буде мати 
хороші дивіденди. Наприклад, уже за-
чинено будівлю №10 — раніше там міс-
тилися гончарі, була виставкова зала, 
крамничка, тепер у вікнах можна поба-
чити ознаки руйнувань. 
 І ще одна цікава деталь: буквально 
нещодавно на одному з сайтів з’явилося 
повідомлення «Продам квартиру в ново-
му домі на Андріївському спуску». Піс-
ля того як люди почали обурюватися, 
це повідомлення з сайта прибрали, про-
те навряд чи це розв’язало проблему гло-
бально, найімовірніше, що той «новий 
дім» таки з’явиться. ■

СПАДЩИНА

Флігель розбрату
Чому Андріївський узвіз перетворюється на вулицю-привид і чи вдасться зберегти 
та реставрувати його історичні будівлі

■

Анатолій Гайдамака. ❙

Театр «Колесо».❙

Такий непривабливий вигляд має флігель будинку №8 на Андріївському узвозі.
Фото автора.

❙
❙
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«Краще грати добре, ніж білими».
Сергій Карякін
колишній український шахіст, 
який нині представляє Росію

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Отримавши в спадок від фут-
больного Євро-2012 непогано 
оновлену «зону гостинності», 
вітчизняні чиновники взялися 
було готуватися й до континен-
тального форуму з баскетболу. 
Проте подарувати країні нову 
спортивну (не футбольну) інфра-
структуру їм не вдалося. Війна 
на Донбасі змусила Україну від-
мовитися від проведення в 2015 
році чоловічого Євробаскету. Не 
взялися реалізовувати цей про-
ект наші можновладці й на 2017 
рік, хоча ФІБА-Європа до остан-
нього залишала за нашою краї-
ною першочерговий статус спів-
господаря цього ЧЄ.
 Зрештою, наступний чолові-
чий Євробаскет пройде одразу в 
чотирьох країнах —  Фінляндії, 
Ізраїлі, Румунії та Туреччині. За 
аналогією з попереднім розігра-
шем, господарський квартет 
прийматиме матчі групового ра-
унду, натомість поєдинки «плей-
оф» проходитимуть на території 
лише однієї держави. Вирішаль-
на частина ЧЄ-2017 відбудеться 
на «османській» землі з фіналом 
у Стамбулі. Саме там у вівторок і 
відбулося жеребкування фіналь-
ної частини наступного конти-
нентального баскетбольного фо-
руму серед чоловіків.

 На відміну від попереднього 
ЧЄ, куди наша національна збір-
на потрапила без кваліфікації, 
дорога «синьо-жовтих» на ЧЄ-
2017 пролягала через відбірко-
вий турнір. До числа 24 учасни-
ків фінальної стадії підопічні Єв-
гена Мурзіна потрапили, маючи 
статус однієї з чоти рьох кращих 
збірних, що в своїх «пульках» 
посіли другі місця. Відтак стату-
су «сіяних» у процесі формуван-
ня груп «синьо-жовті» не мали. 
Навпаки, під час жеребкування 
українська збірна перебувала в 
останньому — шостому — рей-
тинговому кошику. Утім сказа-
ти, що нашій команді випала не-
посильна група, аж ніяк не мож-
на. Загалом, компанія вельми 
комфортна — Ізраїль, Литва, 
Грузія, Італія та Німеччина — 
де, по суті, немає ні очевидно-
го фаворита, до котрих, за тра-
дицією минулих років, мож-
на віднести литовців, ні явного 
аутсайдера, якими номінально 
є наші баскетболісти. «Я не люб-
лю прогнози, адже баскетбол 
постійно підносить сюр призи, 
втім можу сказати, що нам ре-
ально вийти з групи й навіть до 
«плей-оф» навіть вище, ніж iз 
четвертого місця», — так проко-
ментував підсумки жеребкуван-
ня головний тренер збірної Ук-
раїни Євген Мурзін. За словами 

наставника, майбутні суперни-
ки українців на Євро його підо-
пічним добре знайомі. Останнім 
часом з кожним із них «синьо-
жовті» грали якщо не офіційні, 
то товариські матчі. «Потрібно 
збирати хороший склад, добре 
підготуватися й їхати перемага-
ти», — відзначив очільник на-
шої збірної.
 На попередньому континен-
тальному форумі українські бас-
кетболісти на сюрприз, подібний 
тому, що піднесли вони на ЧЄ-
2013, посівши за його підсум-
ками сенсаційне шосте місце, не 
спромоглися. Груповий етап Єв-
робаскету-2015 «синьо-жовті» 
залишили останніми, проте, як 
відзначив Мурзін, там його підо-

пічні здобули необхідний досвід. 
Тепер, наголошує тренер, потріб-
но врахувати минулі помилки й 
показати кращий результат.
 Додамо, що матчі групово-
го етапу ЧЄ в нашому секстеті 
пройдуть у Тель-Авіві. На дум-
ку наставника українців, немає 
жодної різниці, де грати — в Ту-
реччині, Ізраїлі чи Румунії. Голо-
вне — врахувати кліматичні умо-
ви того місця, де проходитимуть 
поєдинки «синьо-жовтих», вва-
жає Мурзін. ■

Григорій ХАТА

 Розв’язка в матчі за звання чемпіо-
на світу вже близько і, не виключено, що 
матиме вона зовсім неочікуваний фінал. 
Хоча участь у цьому поєдинку найсиль-
нішого шахіста планети, чинного волода-
ря чемпіонського звання Магнуса Карл-
сена давала вельми однозначний прогноз 
щодо переможця цього двобою. Рейтин-
ги, титули, минулі історії участі норвеж-
ця в подібних матчах говорили, що саме 
він, а не дев’ятий номер табеля про ран-
ги ФІДЕ – наш колишній співвітчизник, 
а нині росіянин Сергій Карякін буде безза-
перечним фаворитом в матчі за титул ша-
хового «короля».
 Його опонент, як і решта шахового сві-
ту, небезпідставно вважають Магнуса — во-
лодаря найвищого за всю історію шахів ко-
ефіціента Ело — найбільшим генієм сучас-
них шахів. Однак, до Нью-Йорку, де прохо-
дить битва за чемпіонський титул, Карякін 
вирушав iз надією, точніше, з шансом на 
перемогу. Для прикладу, Сергій згадав іс-
торію майже сторічної давнини, коли в ана-
логічному за статусом поєдинку претендент 
Олександр Альохін відібрав «корону», у, 
здавалося б, непереможного на той час Хосе 
Рауля Капабланки. 
 Упродовж першої частини чемпіонсь-
кого матчу 2016 року претендент яскра-
во демонстрував, що практично нічим не 
поступається чинному чемпіону світу. 
Якщо в своїх двох попередніх чемпіонсь-
ких поєдинках, зіграних у 2013 та 2015 
роках проти Віші Ананда, Карлсен легко 
доводив свою перевагу над іменитим опо-
нентом, то цього разу говорити про мож-
ливість дострокового завершення про-
тистояння взагалі не доводилося. Зага-
лом, сім «мирових», розписаних гросмей-
стерами в перших семи партіях, змусили 
шахову спільноту потихеньку готуватися 
до можливого «тай-брейку».

 Не виключено, що «нічийна тягани-
на» з подальшим переходом у «валідоль-
ний» «тай-брейк» якраз і була одним зі 
тих стратегічних прийомів, які, за припу-
щенням Карякіна, могли дозволити йому 
повторити чемпіонський шлях Альохіна. 
Однак затяжна нічийна серія, котра, слід 
визнати, поступово почала навіювати на 
шанувальників шахів сум, несподівано 
перервала перемога Карякіна. Граючи у 
восьмій партії чорними, він послав чем-
піона в нокдаун. Як свідчать аналітики, 
в цій партії Магнус пішов на загострення, 
але, потрапивши в цейтнот, припустився 
кількох помилок, дозволивши таким чи-
ном претенденту за чотири «тури» до фіні-
шу зустрічі захопити лідерство в матчі. До 
подібного розвитку подій Карлсен виявив-
ся не готовим. Впоратися з бурею емоцій, 
що розігралася в його душі одразу після 
невдачі, він не зміг. Проігнорував тради-
ційне після кожної партії флеш-інтерв’ю 
норвезьким журналістам, а потім зали-
шив прописану умовами контракту прес-
конференцію, результатом чого став 
серйозний грошовий штраф, який стано-
витиме 10% від призового фонду.
 Без сумніву, подібний поворот у матчі 
за звання шахового «короля» розбурхав 
чемпіонську честь та гідність Карлсена. 
Перемога Карякіна, можна сказати, ви-
вела його з рівноваги. Чи вдалося чинною 
шаховому «королю» швидко приборкати 
емоційний буревій, відповідь на це запи-

тання мала вже дати дев’ята партія, котра 
в ніч iз середи на четвер за київським ча-
сом завершилася в Нью-Йорку. На думку 
президента ФІДЕ Кірсана Ілюмжинова, 
аби його співвітчизник утримав здобуту 
перевагу, в чотирьох заключних партіях 

він має зберегти психологічну рівновагу. 
Форсувати події й брати наскоком захис-
ні мури суперника Карякіну, й справді, 
вже не потрібно. Натомість Карлсену, щоб 
залишитися на троні, доведеться йти «ва-
банк». ■

Футбол
 Ліга чемпіонів. Груповий раунд. 
5-й тур. Група E. «Монако» (Франція) 
— «Тоттенхем» (Англія) — 2:1, ЦСКА 
(Росія) — «Байєр» (Німеччина) — 1:1.
 Турнірне становище: «Монако» — 
11, «Байєр» — 7, «Тоттенхем» — 4, ЦСКА 
— 3.
 Група F. «Спортинг» (Португалія) — 
«Реал» (Іспанія) — 1:2, «Боруссія» (Д, 
Німеччина) — «Легія» (Польща) — 8:4.
 Турнірне становище: «Боруссія» 
(Д) — 13, «Реал» — 11, «Спортинг» — 3, 
«Легія» — 1.
 Група G. «Копенгаген» (Данія) — 
«Порту» (Португалія) — 0:0, «Лестер» 
(Англія) —  «Брюгге» (Бельгія) — 2:1.
 Турнірне становище: «Лестер» — 13, 
«Порту» — 8, «Копенгаген» — 6, «Брюгге» — 
0.

Група Н. «Динамо» (Зг, Хорватія) 
— «Ліон» Франція) — 0:1, «Севілья» (Іс-
панія) — «Ювентус» (Італія) — 1:3.
 Турнірне становище: «Ювентус» — 
11, «Севілья» — 10, «Ліон» — 7, «Дина-
мо» (Зг) — 0. ■

ШАХИ

Емоційний буревій у тихій грі
Аби захистити титул чемпіона світу, в заключних партіях поєдинку чинному його 
володарю доведеться йти «по краю прірви»

■

Претенденту на шахову «корону» Сергію Карякіну вдалося першому перервати затяжну 
нічийну серію.
Фото з сайта chessnews.ru.

❙
❙
❙

ХРОНІКА■

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Чоловіки. Гру-
повий етап. 6-й тур. «Хімік» (Украї-
на) — «Каршияка» (Туреччина) — 
60:78 (Антипов (16) — Саммерс (16))
 Чемпіон України зазнав п’ятої по-
разки в шести поєдинках дебютно-
го розіграшу ЛЧ і з двома пунктами 
посідає останнє місце в своїй групі.

■

На Євробаскеті-2015 українська
збірна не змогла вийти з групи.
Фото фото з сайта atn.ua.

❙
❙
❙

ЖЕРЕБ

Жеребкування фінальної частини 
чоловічого Євробаскету-2017
Група А (Хельсінкі): Польща, Греція, 
Франція, Фінляндія, Ісландія, Сло-
венія
Група В (Тель-Авів): Україна, Ізраїль, 
Литва, Грузія, Італія, Німеччина
Група С (Клуж-Напоке): Хорватія, 
Чехія, Іспанія, Чорногорія, Румунія, 
Угорщина
Група D (Стамбул): Велика Бри-
танія, Туреччина, Сербія, Латвія, Росія, 
Бельгія

■

БАСКЕТБОЛ

На майданчику буде жарко.
Незалежно від клімату
У фінальній частині чоловічого Євробаскету наші гуллівери 
гратимуть у відносно рівній групі з прицілом  на «плей-оф»

■
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Заздрість — це таке особливе 
почуття справедливості. Буває двох 
видів: корислива і безкорислива. 
Корислива — хочу, щоб і в мене це 
було, безкорислива — хочу, щоб і в 
нього цього не було!

* * *
 Класний керівник на батьківсь-
ких зборах:
 — Ми вирішили в класі зроби-
ти ремонт. Спонсорами були бать-
ки Олі, Сергія, Жені та Васі. Пере-
можцем мав стати найбагатший. Ним 
став батько Васі!
 Батько Васі, знизуючи плечима:
 — Як я? Батько Олі — народний 

депутат, Сергія — заступник мера, 
Жені — господар великого підпри-
ємства, а я — торговець на базарі.
 Класний керівник:
 — Судячи з податкових декла-
рацій, найбагатший — це ви!

* * *
 Трейдера викликали в податко-
ву інспекцію.
 — У декларації про доходи за 
минулий рік ви вказали, що зароби-
ли десять тисяч, а, за нашими дани-
ми, витратили мінімум мільйон. Що 
це означає?
 — Це означає, що я не можу 
ніяк звести кінці з кінцями!

По горизонталі:
 1. Місто на Сумщині, під яким ко-
заки на чолі з гетьманом Іваном Ви-
говським у 1659 році розгромили 
московське військо. 5. Роман Павла 
Вольвача, що став лауреатом конкурсу 
«Коронація слова». 8. Стійкі повітряні 
потоки між морем і сушею, що двічі на 
рік змінюють свій напрям. 9. Повага, 
пошана, схвалення. 10. Футбол, кро-
кет, пасьянс, квач. 11. Столичний буль-
вар, який тепер названо ім’ям Вацла-
ва Гавела. 12. Герой роману Річард-
сона «Клариса Гарлоу: історія моло-
дої леді», що став символом жевжика 
і серцеїда. 13. Історична область Ру-
мунії, відома замком графа Дракули. 
17. Один із районів Одеси, де, якщо ві-
рити пісні, обожнювали Костю-моряка. 
19. Подорож по круговому маршруту.  
21. Частина складних слів, що пере-
кладається як «однаковий», «ідентич-
ний». 22. Прилад для перегляду коль-
орових слайдів чи діафільмів. 23. Се-
лище на Чернігівщині, в давнину – 
одне з важливих міст Київської Русі, 
через яке пролягав шлях «із варяг у 
греки». 24. Легенька біла сорочка для 
немовляти. 25. Хорова капела, у якій 
співав соліст Паризької опери Василь 
Сліпак, який загинув під час війни на 
Донбасі. 
По вертикалі:
 1. Фортеця легендарного короля 
Артура, яку він отримав як посаг при 
одруженні з Гвіневерою, донькою ко-
роля Лодегранса. 2. Штучне земляне 
підвищення на кшталт Змієвих валів. 
3. Тригонометрична функція, що ви-

ражається відношенням катета, про-
тилежного кутові, до катета, прилег-
лого до нього. 4. Шестигранник, гра-
нями якого є паралелограми з попарно 
паралельними площинами. 5. Рай-
центр на Івано-Франківщині, який на-
зивають столицею народного мистец-
тва Гуцульщини. 6. Династійне ім’я ве-
ликого князя литовського Ягайла після 
одруження з Ядвігою Анжуйською. 7. 
Особливий освячений хліб, який роз-
дається на Великдень. 14. Ім’я знаме-
нитого італійського актора і співака, 
зірки фільму «Приборкання норовли-
вого». 15. Ім’я Прем’єр-міністра Украї-
ни, відставки якого вимагали студенти 
під час голодування 1990 року. 16. Ві-
домий український співак, один з пер-
ших виконавців пісні «Червона рута». 
17. Історичний район Києва. 18. «Чу-
рек і ... — все твоє, воно не прошене, 
не дане. Ніхто й не возьме за своє, не 
поведе тебе в кайданах» (Тарас Шев-
ченко). 20. Французький художник-
пейзажист. ■
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 Спадок — як лотерея: ніко-
ли не знаєш його справжню ціну. 
От і житель французького міста 
Евре, коли після смерті одного з 
родичів, який жив досить скром-
но, отримав у спадок його дім, 

навіть не очікував, яке щастя зва-
литься на нього. Більше того, він 
зібрався продати будинок разом 
iз меблями і начинням, і навіть 
викликав аукціоніста, щоб оціни-
ти майно.
 Утім, готуючи будинок до 
приходу експерта, він звернув 

увагу на бляшану ко-
робку, в якій виявив зо-
лоті монети. В результаті 
більш ретельних пошуків 
у різних частинах будинку 
новий господар знайшов 
сім кілограмових золо-
тих злитків, два по 12 кі-
лограмів кожен і близь-
ко 5 тисяч монет. Золото 
зберiгалося по всьому будин-
ку: одна зi схованок, наприклад, 
була під шафою, інша — в купі бі-
лизни.
 Цікаво, що разом із золотом 
містилися і сертифікати на його 
придбання. З’ясувалося, що по-
мерлий купував золото абсолютно 
офіційно і законно в період з 1950 

по 1960 роки. Загальна вага ви-
явлених цінностей становить 
близько ста кілограмів, а вартість 
скарбу сягає 3,5 мільйона євро.
 Ім’я щасливчика, який 
знайшов скарб, французьке 
видання  La Depeche, що повідо-
мило новину, завбачливо не пові-
домляє. А раптом знайдуться й 
інші «шукачі скарбів»? ■

ПОЩАСТИЛО

Золотий спадок
Француз знайшов у будинку скарб 
на суму 3,5 мільйона євро

■

Аліса КВАЧ

 Другий місяць не вщухають пе-
ресуди щодо того, яка чорна кішка 
пробігла між зразковою донедавна 
голлівудською парою Бреда Пітта 
та Анджеліни Джолі. У офіційному 
поданні до суду сама Енджі вказа-
ла причиною «непримиренні роз-
біжності», а наближені до неї свід-
ки зазначають, що останньою крап-
лею стала сварка Бреда з їхнім стар-
шим сином, 15-річним Меддоксом, у 
приватному літаку під час перельо-
ту з Франції в Лос-Анджелес, під час 
якої актор підняв на хлопця руку. 
Тож разом із документами на розлу-
чення Джолі подала і позов до ФБР, 
звинувачуючи благовірного у жорс-
токому ставленні до дітей.
 Утім після спілкування з усіма 
учасниками інциденту, зокрема і з 
дітьми,  ФБР відмовилося від про-
ведення подальшого розслідування 
і закрило справу, заявивши, що не 
вбачають у діях Пітта соціальної не-
безпеки. Раніше до такого ж виснов-
ку дійшли співробітники департа-

менту у справах сім’ї і дітей 
Лос-Анджелеса, які прове-
ли власне паралельне роз-
слідування.
 Такий перебіг подій дає 
право акторові сподівати-
ся відсудити право не лише 
бачитися з дітьми, а й брати 
рівноцінну участь у їхньо му 
вихованні. Наразі ж усі шес-
теро дітей Бранджеліни — 
троє власних і троє прийом-
них — рішенням суду лиша-
ються жити з матір’ю, а Бредові 
дозволено лише іноді здійсню-
вати до них «терапевтичні візи-
ти».
 Роман Анджеліни Джолі та 
Бреда Пітта спалахнув у 2004 
році, хоча під вінець актор повів 
свою кохану лише через десять 
років, коли у них уже було шес-
теро дітей. Але й офіційне офор-
млення стосунків не допомогло 
подолати «непримиренні проти-
річчя», які, очевидно, накопи-
чувалися не один рік. А шкода. 
Гарна була пара. ■

НЕ ВИНЕН

Не такий жорстокий 
Бред, як його малюють
ФБР закрило справу проти відомого актора, 
звинуваченого у побитті старшого сина

■

Бред 
Пітт.

❙
❙

25 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, мiсцями невеликий мокрий 
снiг. Вiтер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi -
2...-4, удень +1...+3.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, мiсцями неве-
ликий дощ iз мокрим снiгом. Славське: вночi -1...+1, удень 
+8...+10. Яремче: вночi 0...+2, удень +6...+8. Мiжгiр’я: вночi 
0...-2, удень +8...+10. Рахiв: уночi 0...-2, удень +8...+10.

23 листопада висота снігового покриву становила: 
Славське — немає, Плай — 14 см, Мiжгiр’я — немає, 
Рахiв — немає, Івано-Франкiвськ — 1 см, Яремче — не-
має, Пожежевська — 1 см.
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