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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,72 грн 

1 € = 27,25 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Зрадника визнали 
зрадником
Генпрокурор оголосив Віктору Януковичу підозру 
у скоєнні тяжких злочинів
стор. 2 »

Ель 
Команданте 

пішов
Куба й світ 

прощаються з 

Фіделем Кастро
стор. 7 »

Василь Ломаченко захистив 

титул чемпіона світу в 

другій напівлегкій вазі, 

легко побивши «стоячого» 

боксера з Ямайки
стор. 15 »

Великий 
лідерський 

свербіж
Саакашвілі продовжує 

розбудовувати свою політсилу, 

а Савченко тільки починає
стор. 4 »

Без форсажу — до особливих

До арешту Януковича ще далеко. ❙
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«Ті, хто відправили Кольченка за ґрати, хочуть, щоб він якомога довше, як 
мінімум 10 днів народження зустрічав у колонії. Але ми зробимо все від нас 
можливе, щоб цього не сталося».

Максим Буткевич
активiст

УКРАЇНА МОЛОДА

У ПОЛОНІ

Віртуальний 
торт
Активісти привітали 
політв’язня Олександра 
Кольченка з днем 
народження

Олена КАПНІК

 Ще кілька років тому український 
активіст Олександр Кольченко не міг 
уявити, що двічі поспіль святкуватиме 
свій день народження за ґратами. Нині 
ж, доки активного учасника протестів 
проти анексії Криму російська вла-
да продовжує утримувати за ґратами, 
Україною прокотилася хвиля акцій на 
його підтримку. З плакатами «Свобо-
ду кримським заручникам!», «Ти ще 
на волі? Допоможи політзекам!», «З 
днем народження, Сашко!» активіс-
ти вийшли підтримати політичного 
в’язня. У вихідні на Контрактовій пло-
щі у Києві відбулася акція на підтрим-
ку українця, приурочена до дня його 
народження. 
 Під час акції усім охочим розда-
вали безплатну їжу. За словами ак-
тивістів, це було зроблено, аби нагада-
ти про діяльність Кольченка в Криму, 
де він був організатором антивоєнної 
акції Food not bomb. «Ми розуміємо — 
ті, хто відправили його за ґрати, хо-
чуть, щоб він якомога довше, як міні-
мум 10 днів народження зустрічав у 
колонії. Але ми зробимо все від нас 
можливе, щоб цього не сталося», — за-
певнив активіст Максим Буткевич. А у 
Львові ув’язненого іменинника вітали 
з книгою Ліни Костенко і тортом. 
 Не забувають про політичних 
в’язнів й у світі. Нагадаємо, право-
захисники Voice Project розпоча-
ли кампанію «В ув’язненні за мис-
тецтво»(Imprisoned for Art), на під-
тримку артистів, які несправедливо 
опинилися за ґратами. У рамках кам-
панії відомі артисти й музиканти на-
магаються привернути увагу до долі 
своїх колег із різних країн світу, яких 
позбавили волі за політичними моти-
вами. Джонні Деппа сфотографовано у 
профіль і анфас із табличкою, на якій 
написано дату арешту Сенцова, його 
місце в ув’язненні у РФ і термін. ■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Судовий процес у справі українського жур-
наліста Романа Сущенка, обвинуваченого в 
Росії у шпигунстві, проходив у закритому ре-
жимі. Це було клопотання прокурора, бо нібито 
оприлюднення матеріалів справи може спричи-
нити розголошення державної таємниці. Про-
куратура залишила українця під арештом до 30 
січня 2017 року. До слова, адвокат журналіста 
Марк Фейгін клопотав, щоб його підзахисного 
залищили під домашнім арештом. За словами 
захисника, МЗС України гарантує забезпечення 
Романа Сущенка житлом у Москві, в готелі при 
консульстві, на який не поширюється диплома-
тичний імунітет. Утім клопотання Фейгіна суд 
відхилив.

■

■

Іван БОЙКО

 Чергова спроба «дзеркально» розвес-
ти війська та військову техніку мала від-
бутися в понеділок у районі селища Ста-
ниця Луганська. Утім бойовики так зва-
ної «ЛНР» укотре зірвали цей процес. 
  «Незважаючи на готовність ук-
раїнської сторони завершити виконання 
Рамкового рішення, розведення сил і за-
собів у районі Станиці Луганської не від-
бувається через постійні обстріли. Піс-
ля підписання рамкового рішення 21 ве-
ресня їх зафіксовано вже 59», — зазна-
чає керівник групи української сторони 
Спільного центру координації і контро-
лю за припиненням вогню Борис Креме-
нецький. 
 За словами генерала, в ніч на понеді-
лок окупанти знову обстріляли Станицю 
Луганську, тим самим красномовно за-
свідчивши справжні наміри щодо розве-
дення сил. 
 «Обстріл 27 листопада знову відтер-
міновує розведення сил i засобів. Остан-
нім часом розведення сил і засобів на за-
значеній ділянці набуло широкого сус-
пільно-політичного резонансу, було 
предметом обговорень на зустрічах у 
Мінську та Берліні», — констатує гене-
рал Кременецький. 
  Водночас, за даними Міноборони, 
минулої доби на східному фронті внаслі-
док обстрілів поранено шiстьох захисни-
ків України (двох iз них — у промзоні 
Авдіївки під окупованим Донецьком).
 Упродовж вихідних українські воя-
ки та правоохоронці отримали над сепа-
ратистами низку перемог. Зокрема, ми-
нулої суботи в бою під Маріуполем, між 
селами Славне та Оленівка, захисники 
України змусили накивати п’ятами во-
рожих диверсантів, які намагалися ата-
кувати їхній опорний пункт. 
  Того ж дня бійці Нацгвардії спільно з 
поліцейськими та співробітниками СБУ 
Донеччини затримали 22 посібників та 

одного так званого «поліцейського» те-
рористичної «ДНР» поблизу Маріуполя. 
Усі затримані сепаратисти перебували в 
розшуку за скоєння кримінальних зло-
чинів i пособництво бойовикам.
  Сталося це під час спільного відпра-
цювання у двох населених пунктах поб-
лизу Маріуполя. Затриманих сепара-
тистів гвардійці передали працівникам 
Нацполіції та СБУ.

  Поліція Донеччини додає, що мину-
лого тижня було затримано шiстьох бой-
овиків та їхніх посібників, які ховалися 
на території, підконтрольній Україні.
  «Вік затриманих — від 26 до 60 
років. Усі вони долучилися до теро-
ристів у 2014 році та брали участь у ке-
рованих агресором заходах, які призве-
ли до окупації частини регіону», — пові-
домляють у поліції області. ■

Наталія ЛЕБІДЬ

 Учора екс-Президент Украї-
ни Віктор Янукович, котрий пе-
реховується на території Росій-
ської Федерації, знову з’явився 
у ростовському суді для віде-
одопиту у справі Євромайда-
ну. На іншому кінці «дроту» 
його чекав Генпрокурор Ук-
раїни Юрій Луценко, аби за-
читати йому підозру у скоєнні 
державної зради. Пізніше Лу-
ценко зазначив журналістам 
«Української правди», що, на 
його думку, Янукович усе по-
чув. «Зв’язок був, картинка 
була вимкнена», — сказав Лу-
ценко. І додав: «Документи всі 
є, і передані адвокату». 
 «Як Генеральний проку-
рор я звертаюся до Янукови-
ча Віктора Федоровича у від-
повідності до вимог статей 
111 і 278, і глави 11 Кримі-
нально-процесуального ко-
дексу, і повідомляю, що ви, 
Янукович Віктор Федорович, 

підозрюєтеся у вчиненні де-
ржавної зради, пособництва 
представникам влади Росій-
ської Федерації в умисних 
діях, вчинених iз метою змі-
ни меж території та держав-
ного кордону України, пору-
шення порядку, установлено-

го Конституцією України, та 
ведення агресивної війни», — 
заявив Луценко. 
 «Враховуючи те, що Яну-
кович перебуває за межа-
ми України, не прибуває на 
виклики, фактично перехо-
вується від правоохоронних 

органів, зміст підозри оголо-
шується усно, а саме повідом-
лення про підозру сьогодні, 
годину тому, надіслано на всі 
відомі адреси проживання та 
останнього перебування Яну-
ковича, а також після закін-
чення мого виступу буде вру-
чено адвокату останнього», 
— зазначив вчора очільник 
ГПУ. 
 «А тепер не як Генераль-
ний прокурор. Я звинува-
чую Януковича як українець 
у тому, що він відкрив двері 
агресивній війні проти на-
шої держави. У тому, що він 
зруйнував суверенітет держа-
ви, якій присягав на Консти-
туції. У тому, що в резуль-
таті було вбито 2 263 військо-
вослужбовці України, 8 394 
особи поранено, 1 мільйон 
700 тисяч стали біженця-
ми. Це все на совісті того, хто 
сміє сьогодні брехати в очі ук-
раїнському народу», — резю-
мував Луценко. ■

Джоннi Депп солiдарний 
з Олегом Сенцовим.

❙
❙

НА ФРОНТІ

У Станиці ще небезпечно 
Бойовики «ЛНР» зірвали відведення сил у районі Станиці Луганської, тоді як під 
Маріуполем сепаратистів затримують десятками 

■

ДО РЕЧІ

 Російські окупанти заберуться з Донецької і Луганської областей у 2017 році. Тоді як за окупований 
Крим Росія триматиметься до останього.
 Таке переконання висловив в інтерв’ю виданню «Апостроф» заступник міністра з питань тимчасово 
окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.
 «Переконаний у тому, що вони повернуть «ДНР» і «ЛНР». А ось за Крим вони триматимуться до ос-
таннього. І тут дуже важливо не зменшувати санкційний тиск. Найімовірніший шлях повернення Криму — 
це коли у самій Федерації почнуться відцентрові процеси», — вважає пан Тука.
 За його словами, «зараз це може здатися фантастикою і прагненням видати бажане за дійсне, але 
якщо згадати середину 1990-х, коли там усе тріщало, то це не здається таким уже неймовірним». «І неда-
ремно Путін і компанія щосили намагаються позбавитися санкцій», — каже Георгій Тука.
 Щодо термінів деокупації Донбасу заступник міністра зазначив: «Я оптимістичний. У мене є відчуття, 
що це відбудеться в 2017-му, максимум у 2018 році».
  На думку пана Туки, звільнення Донбасу відбудеться на умовах Мінського процесу, тож військове вирі-
шення цієї проб леми він виключає.

■

ФЕМІДА

Зрадника визнали зрадником
Генпрокурор оголосив Віктору Януковичу підозру у скоєнні тяжких злочинів 

■

Із персональним суфлером.❙



3УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 29 ЛИСТОПАДА 2016ІнФорУМ

Клименко знайшовся у Москві
 Співробітники Служби безпеки України вста-
новили місце проживання колишнього міністра 
доходів і зборів Олександра Клименка в Росії. Він 
перебуває у столиці РФ — Москві. «Оператив-
ними даними встановлено, що Клименко з 2014 
року й по теперішній час проживає у Москві (РФ), 
де на вулиці Тверській він придбав елітне житло, 
а також тимчасово перебував у Ростові-на-Дону, 
Сочі (обидва — РФ) і тимчасово перебував у Ялті 
(АР Крим)», — йдеться у повідомленні. Право-
охоронці додають, що наразі здійснюються за-
ходи, спрямовані на розшук Клименка в пунктах 
пропуску через державний кордон України з ме-
тою його затримання і доставки в суд. Водночас 
адвокат екс-міністра Сергій Титаренко нагадує, 
що в Клименка немає статусу підозрюваного, а 
значить, розслідування щодо нього вестися не 
може і кримінальну справу повинні закрити. Як 
відомо, в серпні Печерський райсуд Києва пов-
торно повернув до Генеральної прокуратури кло-
потання про надання дозволу для початку заоч-
ного розслідування проти Клименка.

Парубій залишить Онищенка 
без зарплати
 Голова Верховної Ради Андрій Парубій 
ініціював блокування грошових виплат на депу-
татські повноваження депутату-втікачу Олексан-
дру Онищенку. Останнього, як відомо, підозрю-
ють у махінаціях із газом держкомпанії «Укргаз-
видобування», із якою Онищенко мав угоду про 
спільну діяльність. За версією слідства, з січня 
2013 року до січня 2016-го компанії, підконтроль-
ні Онищенку, перепродували куплений у держ-
компаній газ своїм же фірмам за заниженими ці-
нами, а після цього реалізовували його кінцевим 
споживачам за ринковою ціною. Цим державі за-
вдали збитків на суму 1 млрд. 613 млн. гривень. У 
зв’язку із цим 5 липня Верховна Рада дала згоду 
на притягнення до кримінальної відповідальності 
Онищенка, однак на момент голосування нардеп 
уже втік за кордон. Проте депутатську зарплату 
йому продовжували нараховувати. Всього про-
тягом літа цього року Онищенку було виплаче-
но з бюджету 52 275 гривень саме на виконан-
ня депутатських повноважень. Звернути увагу на 
цю ситуацію та припинити виплати Верховна Рада 
спромоглася тільки зараз. ■

Ірина КИРПА

 Гранітний монумент у вигляді ко-
зацького хреста зведено в шести кіло-
метрах від адміністративного кордону з 
анексованим Кримом, у селі Ставки Ка-
ланчацького району, що на Херсонщині. 
Безпосередньо біля пам’ятного знака 
встановлено кам’яні брили, на яких ви-
карбувано імена 17 кримчан, котрі за-
гинули в боях із російським агресором 
на сході України, а поруч розташували 
восьмиметрову щоглу з Державним пра-
пором України.
 — Тут також увічнено імена наших 
побратимів, які загинули при захисті 
села Піски на Донбасі, — розповів за-
ступник командира 79-ї аеромобільної 
бригади Ярослав Калашник. — Нашим 
бійцям тоді вдалося стримати атаку во-
рога, але, на жаль, уникнути втрат не 
вдалося.
 Керівник фонду «Героїка» Павло По-
добід повідомив, що загальний кошторис 

проекту становить приблизно 40 тисяч 
гривень. Кошти на створення меморіаль-
ного комплексу  частково були виділені 
з фонду «Героїка», а частково зібрані во-
лонтерами, які вже кілька років поспіль 
добровільно допомагають нашим бій-
цям.
 — Центральний пам’ятний знак ме-
моріалу — це збільшена копія ордена 
Хреста Симона Петлюри, встановлено-
го на кам’яному постаменті, — розповів  
Павло Подобід. — Хочу зазначити, що за 
кілька днів до відкриття пам’ятника ми 
вирішили додати ще чотири прізвища 
наших українських бійців. Відтепер на 
меморіальних плитах увічнено 21 пріз-
вище солдатів Збройних сил України. 
Окрім кримчан, тут ще є прізвища героїв  
із різних регіонів України, з підрозділів 
МВС i добровольчих батальйонів,  які за-
гинули під час бойових дій на Донбасі у 
2014-2016 роках.
 Нести почесну вахту біля нового 
пам’ятника, який розташований поруч 

із транспортними воротами, що ведуть 
до окупованого Криму, будуть позмін-
но добровольці з батальйону «Аскер», 
який базується безпосередньо на кордоні 
з анексованим півостровом.
 — Коли загинув мій син, то сиротою 
залишився восьмимісячний хлопчик, 
мій онук, — зі сльозами на очах розпові-
дає мати загиблого солдата Марія Угрі-
на. — Син поїхав на Донбас виконувати 
свій громадянський обов’язок. Зрозумі-
ло, що він навіть не думав про смерть, од-
нак війна забирає наших дітей.
 На відкритті пам’ятника були при-
сутні родичі не всіх загиблих воїнів. Ко-
гось із них просто не пустили на матери-
кову частину України з окупованого пі-
вострова. Проте на Херсонщину змогли 
приїхати багато бойових побратимів за-
гиблих солдатів. У церемонії також узя-
ли участь представники громадськості та 
влади. Відслужили поминальну літур-
гію та освятили гранітний пам’ятник 
священнослужителі УПЦ КП. ■

Дар’я БАВЗАЛУК

 У Львові в ніч на 27 листо-
пада в розважальному цент-
рі «МІ100» сталася пожежа. 
На час трагедії у клубі було 
понад 200 людей. За поперед-
ньою інформацією поліції, 
причиною пожежі стало не-
обережне поводження з від-
критим вогнем під час фаєр-
шоу. За даними львівських 
рятувальників, полум’я по-
ширилось у приміщенні блис-
кавично — спершу загорілася 
стеля, потім — сцена. Люди у 
паніці почали шукати вихід, 
щоб урятуватися, чимало 
відвідувачів було під дією ал-
коголю, дехто кидався на ря-
тувальників, а хтось просто 
знімав полум’я на відео. «Ря-
тувальники, прибувши на 
місце події, виявили загоран-
ня на площі 50 кв. м. Оцінив-
ши ситуацію, що виникла, 
було прийнято рішення про 
проведення негайної евакуа-
ції відвідувачів розважально-
го центру. Загалом вогнеборці 
евакуювали 250 осіб», — пові-
домляє прес-служба ДСНС.
 Відзначається, що саме 
сильна паніка значно усклад-
нила процес евакуації.
 «Складність гасіння по-
жежі полягала у щільній за-
димленості приміщення. Вог-
неборцям довелося в апаратах 
захисту органів дихання про-
водити рятувальну операцію 
та ліквідовувати займання», 
— зазначили у ДСНС.
 Наразі дві людини перебу-
вають у реанімації, а всього 
по допомогу до медиків звер-
нулися 25 відвідувачів клубу. 
Про це йдеться в повідомленні 
міської ради Львова. «Четве-
ро постраждалих доставили в 
обласну лікарню з отруєнням 
продуктами горіння. Троє 
постраждалих звернулися в 
лікарню швидкої допомоги, 
у двох із них — отруєння про-
дуктами горіння (одного з них 
госпіталізовано), одна люди-
на — з легкими різаними ра-
нами передпліччя», — йдеть-
ся в повідомленні. Крім того, 
зазначається, що 18 осіб звер-
нулися у 8-му міську клінічну 
лікарню. «З них 12 госпіталі-
зовано, 5 особам надано допо-
могу і відправлено на амбула-
торне лікування», — додали в 

міськраді Львова.
 У найтяжчому стані пе-
ребуває 40-річний відвіду-
вач клубу, який отримав опі-
ки 95% поверхні тіла, у нього 
пошкоджені дихальні шляхи. 
Всі інші потерпілі у середньо-
му і тяжкому стані. Те, яки-
ми будуть наслідки від отри-
маних опіків і прогнози щодо 
одужання, лікарі зможуть 
детальніше оцінити на третю 
добу лікування.
 Поліція порушила кримі-
нальне провадження за фак-
том події і попередньою при-
чиною пожежі називає ви-
користання у приміщенні 

відкритого вогню. Зараз шу-
кають чоловіка, який органі-
зував вогняне шоу. Він стажу-
вався у клубі на посаду арт-
директора.
 «Відкрито провадження за 
фактом порушення встановле-
них вимог пожежної безпеки, 
частина 2 статті 270 Кримі-
нального кодексу. Санкція 
цієї статті передбачає позбав-
лення волі на строк від трьох 
до восьми років. На даний час 
триває досудове розслідуван-
ня, після проведення експер-
тиз можна буде говорити, чи 
це шоу було законним», — за-
уважила слідча Франківсько-

го відділу поліції Львова Оль-
га Москаль.
 Як стало відомо «УМ», у 
клубі, який відвідує чимало 
людей, не було жодних про-
типожежних засобів.
 Пожежа в нічному клубі 
викликала бурхливу реакцію 
серед користувачів соціаль-
них мереж. Більшість допи-
сувачів обурив той факт, що 
власник не зачинив розва-
жальний заклад у день вша-
нування жертв Голодомору, 
що люди пішли в цей клуб у 
день скорботи, що такі розва-
жальні центри ніхто не конт-
ролює. ■

НА ПЕРСПЕКТИВУ

Буде гол
У спортивний розвиток 
дітей вклали більше 
30 мільйонів гривень
Людмила НІКІТЕНКО

 Відтепер Черкащина виховува-
тиме для українського футболу своїх 
Андріїв Шевченків. Адже днями 
у селі Білозір’я Черкаського райо-
ну урочисто відкрили сучасний нав-
чально-тренувальний комплекс дитя-
чої академії футболу.
 «У Білозірської академії футбо-
лу вже є півтори сотні вихованців 
— це три основні команди та дитячі 
групи початкової підготовки. І на-
разі там створені всі умови для тре-
нування юних футболістів», — пові-
домили «УМ» у прес-службі черкась-
кої ОДА.
 Навчально-тренувальний ком-
плекс, а його першою чергою стало 
будівництво стадіону просто неба, 
зводили два роки. Обсяг інвестицій, 
вкладених у дітей та розвиток фут-
болу в області, становить більше 30 
млн. грн.
 За словами керівника Академії 
футболу Сергія Лашкула, тут пра-
цює сильний тренерський колектив, 
а умови дають можливість зібрати 
найперспективніших дітей з усієї об-
ласті. 
 «Наша заповітна мета — сформу-
вати резерв для команди майстрів 
«Черкаського Дніпра». І, можливо, 
наші вихованці колись захищати-
муть кольори Національної збірної 
України з футболу», — наголошує 
пан Лашкул. ■

■

НОВИНИ ПЛЮС■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Шлях із Криму на Донбас довжиною в життя
На трасі Каланчак—Армянськ відкрили меморіальний комплекс на згадку 
про  кримчан, які загинули за Україну в зоні АТО

■

Із 250 врятованих на лікарняному ліжку опинився кожен десятий.
Фото з сайта apostrophe.ua.

❙
❙

ЧЕРВОНИЙ ПІВЕНЬ

Відкритий вогонь 
у закритому залі
Через пожежу в нічному клубі до лікарні потрапили 25 людей

■
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«Може, хтось бачив, як Юлія Тимошенко в Києві, Дніпрі чи будь-якому 
іншому місті відвідувала заходи з вшанування жертв Голодомору? Я не 
бачив і не чув! Бо такого й не було!». Ігор Мосійчук

народний депутат України

УКРАЇНА МОЛОДА

ГАРЯЧА ТЕМА

Скиньмо 
кредитну 
удавку
Влада позбавляє 
українців роботи, 
виконуючи забаганки 
Заходу
Олег ЛЯШКО, лідер Радикальної партії

 Які ідіоти керують нашою краї-
ною! Представник уряду запропо-
нував в обмін на отримання безві-
зу добровільно прийняти в Украї-
ну мігрантів, від яких Євросоюз не 
знає, як здихатися.
 Уже добровільно віддали свою 
ядерну зброю. Також влада пого-
дилася на догоду європейцям без-
божно вирізати і вивозити свій ліс, 
позбавляючи українців роботи. Те-
пер вони ще хочуть, щоб у нас бі-
женців було, як сирійців у Німеч-
чині, і щоб ті вчиняли щоденні тер-
акти і ґвалтували наших жінок. І 
все це заради безвізу, який, за ве-
ликим рахунком, більшості ук-
раїнців не потрібний.
 На відміну від ідіотів у владі, 
які проводять політику здачі на-
ціональних інтересів України, ми 
пропонуємо жорстку і принципову 
політику захисту і розвитку Украї-
ни:
 1. Якщо Єврокомісія до Нового 
року не надасть нам безвіз, ми має-
мо запровадити візовий режим для 
країн Євросоюзу.
 2. Мігрантів до нас в Україну не 
пускати за жодних умов і ні за які 
гроші, бо це нам боком вилізе вже 
через 10-20 років. Українців поба-
чимо тільки в резерваціях, як ін-
діанців, чи в музеях поряд із дино-
заврами.
 3. Надання українського гро-
мадянства має бути найбажані-
шою подією у житті того, хто його 
отримує. А не так як зараз, коли 
Президент роздає наше грома-
дянство наліво-направо кожному 
бомжу і злочинцю. До речі, гру-
зинському януковичу Саакашвілі 
Порошенко теж незаконно надав 
українське громадянство, бо той 
перебуває у розшуку за вбивства 
демонстрантів у Грузії. Тому мак-
симум, на що Саакашвілі міг пре-
тендувати в Україні, — це на ста-
тус політичного біженця. Ук-
раїнського громадянства він має 
бути позбавлений, бо отримав 
його незаконно.
 4. Ні ліс, ні землю, ні воду ми не 
можемо розмінювати на жоден без-
віз чи кредит. Ці природні багатс-
тва мають працювати на всіх ук-
раїнців! Розбазарювати ці багатс-
тва — державна зрада і злочин пе-
ред прийдешніми поколіннями.
 5. Замість того, щоб принизли-
во випрошувати безвізи і кредити, 
які потім вилазять в офшорах По-
рошенка, Тимошенко, Гонтаревої, 
ми маємо створювати робочі місця 
для українців, долати бідність і 
стимулювати економічне зростан-
ня орієнтованою на національного 
виробника економічною і грошово-
кредитною політикою.
 Коли в українців будуть достой-
на робота і зарплата, вони самі змо-
жуть дозволити собі поїхати куди 
завгодно, хоч на Марс яблуні сад-
жати! ■

■

Наталія ЛЕБІДЬ

Що наразі єднає Петра Порошенка та 
Юлію Тимошенко? Гірке каяття через 
здатність власноруч створювати пробле-
ми. Петро Олексійович, мабуть, ладен 
сам собі надавати тумаків за необачне 
запрошення в Україну Міхеїла Саака-
швілі. А Юлія Володимирівна з досади 
рве свою пещену косу, бо перший номер 
її партійного списку — Надія Савченко 
— виявилася ще тим «сюрпризом». І 
Савченко, і Саакашвілі, наплювавши на 
вчорашніх благодійників, рушили у са-
мостійне політичне плавання. Та якщо 
Савченко принаймні утримується від різ-
ко негативних характеристик ЮВТ, то Са-
акашвілі розійшовся на повну силу і дає 
такого прочухана Президенту України, 
що Банкова аж здригається.

Міхо і «класова боротьба»
 «Україна молода» вже писала про 
«Рух нових сил», започаткований ко-
лишнім одеським «губернатором» Міхеї-
лом Саакашвілі. Нова партія Міхо добре 
вписується в концепцію того єдиного со-
ціального ліфта, який діє в Україні: щоб 
дістатися «верхів», та ще й набути імуні-
тет, слід за всiляку ціну потрапити до 
стін Верховної Ради. А вже звідти можна 
застрибнути, наприклад, у прем’єрське 
крісло. Для втілення плану лишаєть-
ся дрібниця: «завести» собі власну пар-
тійку та розкрутити її рейтинг мінімум 
до 5%. Поки що не до кінця сформована 
політична сила Саакашвілі демонструє 
посередні успіхи: її рівень популярності 
коливається від 1,3% (дані КМІС) до 1,5 
(Центр Разумкова). Хоча для новачків, 
котрі щойно заявили про себе, і це, ма-
буть, непогано. 
 Чим буде «брати» Саакашвілі вибор-
ця, зрозуміло вже зараз. Нещадною кри-
тикою влади, загорнутою у полум’яні 
промови — з цим у харизматичного Мі-
хеїла Ніколозовича жодних проблем не-
має. «Ця зграя бариг уже чверть століття 
дивиться на нас і знущається над нами, 
вони вважають себе найрозумнішими, 
тими, хто перехитрив усіх, вони бісять-
ся з жиру... Вони себе називають елі-
тою, але я їх називаю брудними покидь-
ками... Зрештою, ми повернемо багатс-
тво України українському народу. Для 
цього потрібно діяти рішуче й негайно. 
Ми створюємо не тільки нову політичну 
силу, а й новий політичний клас», — ось 
типовий зразок «рацеї» від Саакашвілі, 
яку той проголосив у неділю на мітингу 
«Руху нових сил». 
 Торувати шлях у політику за допомо-
гою словесного нищення суперника — 
стратегія не оригінальна, зате дієва та 
випробувана. Українці люблять, коли 
когось скидають з п’єдесталів. За прояв-
лене у цьому завзяття промовцю можна 
пробачити навіть власні промахи, допу-
щені у той час, коли сам критик був при 
владі. Саме тому зараз знову росте рей-
тинг Юлії Тимошенко, котра (за дани-
ми деяких соціологів) зберігає першість 
як у президентських, так і парламентсь-
ких рейтингах. Здатність укотре «купу-
ватися» на гасла популістів — вочевидь, 
найпитоміша риса українського електо-
рату. 
 До речі, про електорат. Один iз голо-
вних меседжів, з якими Саакашвілі вий-
шов у неділю на площу, стосувався про-
ведення дострокових парламентських 
перегонів. Біля пам’ятника Чорново-
лу екс-президент Грузії закликав своїх 
прихильників добиватися «перезаван-
таження» Ради. «Ми вимагаємо достро-
кових виборів за новим ви борчим зако-
ном і з новим ЦВК та зі скасуванням де-
путатського імунітету. Ми мобілізуємо 

всю Україну цим закликом», — заявив 
Саакашвілі. У цьому його підтримали 
присутні тут таки екс-заступник Генп-
рокурора України Давид Сакварелідзе, 
екс-глава Одеської митниці Юлія Мару-
шевська і колишній голова Національ-
ного агентства з питань державної служ-
би Денис Бродський. Окрім цих людей, 
на підтримку Саакашвілі виступив та-
кож і досить несподіваний персонаж — 
екс-депутат від Партії регіонів Інна Бо-
гословська. 
 «Сьогодні я пішла на мітинг Саака-
швілі. Причина цьому була дуже проста 
— якби його показували в прямому ефірі 
телеканали, то я не вийшла б iз дому», — 
зазначила Богословська на своїй сторін-
ці у «Фейсбуці».  
 За акцією під егідою Саакашвілі спос-
терігали також й інші політгравці. І теж 
викладали свої враження на «Фейсбук». 
«Був на мітингу Саакашвілі. З трибу-
ни не виступав, але годину проговорив 
iз людьми. Враження — влада всіх діс-
тала, корупціонерів хочуть бачити на 
стовпах. Найбільш популярне питан-
ня — чому «ДемАльянс», партія Саака-
швілі, «Сила людей», партія «Хвиля» 
та інші реформаторські антикорупційні 
сили не об’єднаються. Моя відповідь — 
ми зобов’язані бути разом. І впевнений, 
що будемо», — зазначив нардеп Сергій 
Лещенко, котрий донедавна був співго-
ловою «ДемАльянсу». 

Чи не одружити Саакашвілі... 
із Савченко?
 І поки «реальна жорстка опозиція» 
продовжує ритуальні танці довкола сво-
го єднання, її полку непомітно прибуло. 
Про створення власної політичної сили 
несподівано заговорила Надія Савченко, 
котра продовжує залишатися у складі 
фракції «Батьківщини» (так само, як і 
нардеп Лещенко лишається у лавах кри-
тикованого ним президентського БПП). 
Заява Савченко спричинила просто-таки 
нервовий сміх читачів українського сег-
менту «Фейсбуку». «Може, нам уже од-
ружити Савченко та Саакашвілі, рішен-
ням суду закріпити за ними авторське 
право на слово «Рух», попросити виба-
чення у покійного Чорновола і відправи-
ти цю парочку в романтичну подорож?» 
— запитує політолог Кирило Сазонов. 
 Жарт виник недарма: ймовірно, 
Надія Савченко також не утруднювати-
ме себе креативом і використає в своїх ці-
лях назву найстарішої у незалежній Ук-
раїні партії. «Я вибираю: вести «Рух» ра-
зом iз вами. Тільки не той «Рух», який 
створює Саакашвілі, і не той, який зараз 

представляють Кішкарь та Кривенко у 
Верховній Раді. Це — той «Рух», з яким 
я познайомилася, який є джерелом цін-
ностей, котрі не були реалізовані, за які 
виходив Майдан», — говорить Савчен-
ко. Не можна сказати, аби ця заява від-
значалася конкретикою. Думку Савчен-
ко доволі складно відстежити, проте на-
мір льотчиці застовпити за собою окреме 
партійне «небо» є очевидним. Водночас 
депутатка зазначає, що не пориватиме 
зв’язків із фракцією Юлії Тимошенко. 
Що ж, це — новий тренд останнього часу: 
лаяти на всі заставки політсилу, яка дала 
пропуск до парламенту, але, попри все, 
залишатися у її лавах. 
 До речі, відповідаючи на питання 
журналістів радіо «Свобода» з приводу 
стосунків з Юлією Тимошенко та перс-
пектив обрання ЮВТ Президентом Ук-
раїни, Савченко відповіла так: «У нас ро-
бочі стосунки. Я вважаю, що жодна лю-
дина, яка протягом 25 років хоч раз була 
при владі, не може більше бути в ній ні-
коли». Втім навряд чи думка Савченко 
буде вирішальною для Юлії Володими-
рівни, коли та виставлятиме свою кан-
дидатуру на президентських перегонах. 
Так само й Надія мало цікавиться тим, 
що думає ЮВТ iз приводу її «самоволки». 
«Я стаю незалежним політиком і пропо-
ную створити фонд, щоб люди бачили, на 
що витрачаються їхні гроші», — підвела 
риску Савченко. Всі свої плани епатаж-
на льотчиця озвучила під час ефіру Шус-
тер Live, не уточнивши, щоправда, чого 
ж вона все-таки прагне більше — політи-
ки чи фонду, який акумулюватиме гро-
ші. 
 Між іншим, питання фінансів при 
партійному будівництві є ключовим. 
Хтось мусить вкласти чимало ресурсів і 
у Саакашвілі, і у Савченко (за умови, що 
останню дійсно будуть «розкручувати»). 
На питання про джерела надходжень 
усі без винятку партійні лідери Украї-
ни відповідають стандартно: це, мовляв, 
членські внески та окремі пожертви за-
лучених до лав партії свідомих бізнес-
менів. Проте за колишньою кремлівської 
полонянкою і за колишнім «губернато-
ром» Одещини великий бізнес, наскіль-
ки нам відомо, не стоїть. Але лідерських 
амбіцій на порожній шлунок не буває. 
Коли ми знатимемо, хто насправді під-
тримує грошима Міхо та Надю, робити-
мемо висновки про реальні перспективи 
їхніх прожектів. А поки що продовжує-
мо спостерігати за народженням нових 
партій — політичний «пологовий буди-
нок» в Україні працює нині без вихід-
них. ■

ПАРТАКТИВ

Великий лідерський свербіж
Саакашвілі продовжує розбудовувати свою політсилу, а Савченко тільки починає

■

У неділю «Рух нових сил Саакашвілі» провів акцію «Покажи червону картку Раді». 
За даними поліції, помітингувати прийшли 1,5 тисячі осіб.

❙
❙
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З початку опалювального сезо-
ну Україна вже використала зi 
своїх підземних сховищ майже 
1 мільярд кубометрів газу. Сьо-
годні у нашому стратегічному 
резерві знаходиться близько 
13,7 млрд. кубів «блакитного 
пального». За даними «Укр-
трансгазу», впродовж 23-25 
чисел листопада, незважаючи, 
що погода у цей час була не 
холодною, зi сховищ підніма-
ли максимальну кількість газу 
— близько 50-55 мільйонів 
кубів за добу. А якщо додати 
до цього той факт, що Україна 
цьогоріч закачала до сховищ 
мінімальну, на думку експертів 
газового ринку, кількість газу, 
то питання, чи вистачить нам 
його до кінця опалювального 
сезону, знову набуває гостроти. 
Особливо на тлі російської істе-
рики з цього приводу та, цілком 
можливо, підготовки до черго-
вої «газової війни». 

Рік без Росії
 Сьогодні Україна закуповує 
газ із трьох джерел: у Словач-
чині, Угорщині та Польщі. Най-
більшим продавцем цього паль-
ного для нас залишається Сло-
ваччина. Із 52,5 мільйона кубів 
газу, які ми закуповуємо щодня, 
42,5 мільйона надходять саме з 
цієї країни. Ще 5,5 продає Угор-
щина і 4,5 мільйона — Польща. 
 Таке співвідношення збері-
гається вже рівно рік, відколи 
наша держава перестала заку-
повувати російське паливо. Ціл-
ковите припинення російського 
експорту сталося 25 листопада 
2015 року, коли замість поста-
вок зi сходу Україна перейшла 
на так званий реверс із країн Єв-
ропи. За цей час Київ придбав за 
реверсною схему 10,7 млрд. ку-
бометрів газу. 
 «Це подія знакова для всієї 
України, оскільки ще три роки 
тому газ був головним символом 
політичної та економічної за-
лежності нашої держави від пів-
нічного сусіда. Ця залежність 
реалізовувалася за рахунок об-
сягів поставок та ціни, яка зму-
шувала Україну до політичних 
та економічних уступок», — від-
гукнулася на ювілейну подію 
прес-служба «Нафтогазу». За 
даними НАК, перехід від одного 
постачальника до кількох сут-
тєво змінив ситуацію на ринку. 
Так, частка приватних імпор-
терів газу зросла від 1% у 2014 
року до 26% за 10 місяців 2016 
році. Частка приватних пос-
тачальників для комерційних 
споживачів зросла у 2015 році 
до 78% і продовжує зростати до 
останнього часу. 
 Суттєво поліпшився фінан-
совий стан самого «Нафтога-
зу». Якщо у 2014 році дефіцит 
«Нафто газу» становив 6,2% 
ВВП, то цьогоріч компанія ста-
ла прибутковою і не потребує 
фінансових вливань із держав-
ного бюджету. За підсумками 
2016 року, «Нафтогаз» планує 
заплатити 60 мільярдів гривень 
податку, що становитиме близь-
ко 10% від усіх надходжень до 
державного бюджету країни. 
 Вартість європейського 
газу для України постійно зни-
жується. За останній рік ціна 
впала на 37 доларів — до 187 до-
ларів за тисячу кубометрів, які 
ми платимо за «блакитне пали-
во» в третьому кварталі ниніш-
нього року. 

«Або купуватимете у нас, 
або!..»
 Судячи з усього, приблизно 
так і виглядатиме український 
паливний імпорт у найближчо-
му майбутньому. Із невеликими 

нюансами. Скажімо, Прем’єр-
міністр Володимир Гройсман 
запропонував своєму угорсько-
му колезі Віктору Орбану збіль-
шити обсяги закупівлі у цій дер-
жаві.
 Найбільша інтрига — чи від-
новить Київ закупівлю російсь-
кого газу. Українські чиновни-
ки демонструють рішучість не 
допустити цього. «Ще два роки 
тому всі експерти стверджува-
ли, що зробити таке неможли-
во», — прокоментував очільник 
«Нафтогазу» Андрій Коболєв 
наш болючий, але необхідний 
двосторонній розрив. Тим паче 
що дався цей розрив Україні не-
просто. Російський «Газпром», 
за словами комерційного дирек-
тора «Нафтогазу» Юрія Вітрен-
ка, активно перешкоджав нам 
відмовитися від його послуг і 
перейти на закупівлі європей-
ського палива. Причому росій-
ська монопольна структура 
 витратила на ці інтриги близь-
ко 5 мільярдів доларів. 
 «Ми вдячні тим компаніям, 
які не злякалися зіпсувати від-
носини з «Газпромом» і поча-
ли продавати нам газ. Причо-
му продавати за ринковими ці-
нами, без жодних «націнок за 
ризик». У більшості місяців 
ці ринкові ціни на газ iз Євро-
пи були нижчими, ніж за кон-
трактом iз «Газпромом». Я не-
одноразово наводив дані щодо 
того, скільки ми заощадили на 
покупці газу в Європі», — напи-
сав Вітренко.
 Російський президент Воло-
димир Путін, схоже, останнім 
часом намагається змінити не-
вигідну для себе ситуацію. Втра-
тивши ринок збуту в Україні, 
«Газпром» отримав величезні 
фінансові збитки. Тож російсь-
кий президент як один iз голов-
них бенефіціарів «Газпрому», 
треба думати, діятиме з Києвом 
шляхом пряника і батога. «Пря-
ником» слугуватиме пропозиція 
Москви суттєво зменшити вар-
тість газу для України та запро-
понувати від 1,5 до 4 мільярдів 
кубометрів цього палива. «Бато-
гом» — чергова порція звинува-
чень нашої держави в тому, що 
Україна «краде» газ, який Росія 
транспортує нашою територією 
споживачам у Європі. 

Підготовка до «газової атаки»
 До тиску на Київ «Газпром» 
вирішив залучити Європу. Так, 
міністр енергетики РФ Олек-
сандр Новак, зустрівшись у Мос-
кві з віце-президентом Євроко-

місії Марошем Шевчовичем, ба-
гато і детально розповідав про 
спеціальні ціни для нашої дер-
жави, вигоди для України від 
них, а також — про величезні 
втрати, яких зазнає Україна, 
відмовляючись співпрацювати в 
паливній сфері з колись «страте-
гічним партнером». Сьогодніш-
ня ціна російського газу для Ук-
раїни, за словами Новака, є на-
віть нижчою, ніж спотові ціни 
в Європі. Остаточної крапки в 
цій розмові поставлено не було, 
натомість, сторони домовилися 
продовжити розпочатий діалог 
уже в тристоронньому форматі 
— за участю України. Прогно-
зується, що така зустріч може 
відбутися вже у грудні. 
 Чергова підготовлена у Мос-
кві акція «Україна знову краде 
наш рідний газ!», не виключе-
но, може стартувати, як тіль-
ки почнуться морози. Росія до 
такого перебігу подій уже гото-
ва. Так, ще на початку листо-
пада міністр Новак заявив: іс-
нують суттєві ризики для тран-
зиту російського газу до Євро-
пи. «Тому що в них недостатні 
запаси газу, а температура очі-
кується нижчою за середньоріч-
ну», — сказав він. 
 При цьому російський 
міністр ще раз повторив тезу, 
яку ще влітку оприлюднив 
очільник «Газпрому» Олексій 
Міллер: Києву треба було би за-
качати до підземних сховищ 
ще 2-2,5 мільярда кубів газу. І, 
мовляв, діючий контракт між 
«Нафтогазом» та «Газпромом» 
дозволяє це зробити. 

 

Через тиждень у гру включив-
ся особисто Володимир Путін, 
який зателефонував до німець-
кого канцлера Ангели Меркель і 
повідомив їй останні дані росій-
ських синоптиків. За ними, 
зима 2016-2017 буде дуже суво-
рою! А отже, як вважає Путін, 
зростають ризики несанкціоно-
ваного відбору українською сто-
роною російського газу, що його 
транспортують нашою ГТС. На-
томість особисто він гарантує, 
що Київ завжди зможе придба-
ти російський газ за 180 доларів 
за тисячу кубів. 
 Тобто, йдеться про відтво-
рення сценарію кількох газо-
вих війн між нашими країнами: 
Росія зменшує подачу газу і зви-
нувачує Київ у несанкціоновано-
му відборі. Середньостатистич-
ному європейцеві, який у цей час 
мерзне у себе в Парижі чи Брюс-
селі, за задумом Путіна, украї-
но-російські протиріччя стають 
зовсім нецікавими, і він починає 
тиснути на Україну, аби добити-
ся бажаної для Москви мети — 
зробити нас ще більш залежними 
від поставок російського палива, 
а в ідеалі — продати «Газпрому» 
вітчизняну ГТС, яка завжди була 
чи не найголовнішим українсь-
ким аргументом у двосторонніх 
газових суперечках. 
 «Нафтогаз» уже прореагу-
вав на «артилерійську підготов-
ку» «Газпрому»: заявивши, що 
саме російська компанія не ви-
конує умови контракту, знижу-
ючи тиск у газогоні. Як повідо-
мив прес-секретар «Укртранс-
газу» Максим Білявський, тиск 
на газовимірювальній станції у 
Суджі становить 57,7 атмосфер 
замість норми у 60. «Незважаю-
чи на це, ми повністю виконує-
мо свої зобов’язання: в Україну 
ввійшло 277 млн. кубометрів, 
і вийшло в Європу також 277 
мільйонів кубів», — повідомив 
Білявський. 
 Інший аргумент проти росій-
ського лома — також традицій-
ний. Київ може різко підня-
ти тариф за транспортування 
російського газу нашою тери-
торією. Така норма є однією з 
вимог до «Газпрому», яку роз-
глядає Стокгольмський арбіт-
раж — адаптація угоди з тран-
зиту до європейських норм. 
Якщо судді пристануть на цю 
пропозицію, то Київ заробляти-
ме на транзиті додатково 4 міль-
ярди доларів у рік. 

З увагою до вітчизняних надр
 Ще один шлях, аби зіско-
чити із газової галки, збіль-
шити внутрішнє видобування. 
Прем’єр Володимир Гройсман 
навіть заявив, що до 2020 року 
Україна може взагалі відмови-
тися від імпорту газу — і перей-
де на свій власний. Утім проб-

лема, до якої упродовж усіх ос-
танніх років ставилися як до 
третьорозрядної — треба ду-
мати, через низький корупцій-
ний зиск, нині набуває гостро-
ти. За даними статистики ми не 
те, що не змогли різко збільши-
ти власний видобуток, а, навпа-
ки, зменшили його рівень. Так, 
у жовтні 2016 року ми видобули 
газу на 1,1% менше, ніж за ана-
логічний період минулого року
 Утiм нещодавно наша краї-
на знову повернулася до по-
шуків газу у морському шель-
фі. Після трьох років вимуше-
ного безгрошів’я держава вирі-
шила відновити фінансування 
морських робіт. А відтак пер-
ше судно вирушило досліджу-
вати Килійсько-Зміїний уступ 
i Крилівський прогин у північ-
но-західному шельфі Чорного 
моря. 
 Як стверджують експерти, 
південний регіон держави най-
менше вивчений з точки зору 
підземних запасів. Шельф Чор-
ного моря досліджений на 4%. 
За даними Державної служби 
геології та надр України, в їх-
ніх планах — роботи на ділян-
ці 6770 квадратних кілометрів 
на території, яка в адміністра-
тивному плані примикає до пів-
денної частини Одеської облас-
ті. Там шукатимуть газ і нафту. 
«Буде проведено комплексні 
геофізичні і геохімічні дослід-
ження з метою виявлення і під-
готовки до пошуково-розвіду-
вального буріння перспектив-
них об’єктів», — повідомила 
Держслужба геології. 

Нові гравці на українському 
ринку
 Існують плани у «Нафтога-
зу» і щодо ефективнішого вико-
ристання своїх підземних схо-
вищ. Нещодавно Україна підпи-
сала три угоди з європейськими 
компаніями на транспортуван-
ня та зберігання газу у наших 
ПСГ. Серед контрагентів — 
французький Engie, швей-
царська DufEnergy Trading SA, 
а також міжнародна компанія 
TrailStone Energy LLC, пред-
ставництво якої є в Україні. 
 «Ми активно працюємо над 
залученням європейських трей-
дерів до роботи на українсько-
му газовому ринку. Очікуємо 
тестові поставки вже у груд-
ні», — повідомив президент 
«Укртрансгазу» Ігор Прокопів. 
«Вихід такого потужного євро-
пейського гравця на українсь-
кий ринок — це гарний сигнал 
для інших європейських ком-
паній. Ми раді бачити, що ре-
форма «Нафтогазу» та ринку 
приносить результати», — за-
значив голова компанії «Нафто-
газ України» Андрій Коболєв, 
коментуючи угоду з Engie. 
 Також, схоже, після числен-
них невдач Україна розбудову-
ватиме LNG-термінали, на яких 
прийматиме скраплений газ. 
Причому, не тільки морем, як 
планувалося раніше. Про одну 
з таких домовленостей нещо-
давно розповів Прем’єр Воло-
димир Гройсман: Хорватія роз-
глядає можливість транспорту-
вання скрапленого газу до Ук-
раїни через Угорщину. ■

СЕКТОР ГАЗУ

Операція «Вентиль»
Москва знову готується до «газової війни» з Україною. У Києва 
є небагато часу, але достатньо можливостей запобігти цьому

■

Навіть не продаючи нам газ, Москва продовжує планувати черговий 
етап своїх газових війн.

❙
❙

ДО РЕЧІ 

Газ — він і в машині газ!
 Споживання скрапленого газу в Україні за минулі три роки зросло на 64%. І 
за підсумками 2016 року, як прогнозують експерти, його продаж буде більшим, 
ніж бензину. 
 «Найкращою ілюстрацією кризи є динаміка споживання бензину — його 
продаж iз 2013 року зменшився на 40%. Але натомість маємо зростання ви-
користання скрапленого газу на 545 тис. тонн, що становить близько 64%, — 
пише директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн. — Як наслідок, Ук-
раїна міцно увійде у десятку найбільших світових споживачів пропан-бутану на 
транспорті». 

■

А ТИМ ЧАСОМ...

США змогли... 
 Сполучені Штати Америки впер-
ше за 60 років з імпортера природно-
го газу стали його експортерами. The 
Wall Street Journal посилається на ін-
формацію американської аналітич-
ної компанії S&P Global Platts, згідно 
з якою в цьому місяці США експорту-
вали в середньому 210 млн. кубомет-
рів природного газу на добу, а імпор-
тували — близько 198 млн. кубомет-
рів. Усього з 2010 року експорт газу в 
США зріс на 50%.
 За оцінками Citygroup, до 2020 
року експорт скрапленого газу стано-
витиме п’яту частину від річного спо-
живання цього енергоносія у світі. 
У міністерстві енергетики США про-
гнозують, що на той час країна ста-
не третім за величиною експортером 
скрапленого природного газу в світі 
після Австралії та Катару.

■
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«Не можна заповнити 
телеекрани суцільним 
стражданням»
 ■ Чи не занадто пронизли-
во для певної частини соціуму 
донині звучить мотив «співпе-
реживання жертв жертвам» 
— як об’єднання пересічних 
людей, які самі не зазнали 
втрат, навколо жалобних це-
ремоній? 
        І чи не говорить це об’єднання 
певної частини громадян нав-
коло цінностей «співпережи-
вання жертв жертвам» про вік-
тимізацію? (Віктимізація, за 
«класикою», це процес і резуль-
тат перетворення особи або со-
ціальної групи на жертву зло-
чину, злочинних посягань. — 
Ред.) 
      І чи може реальне співчут-
тя перетворитися для певної 
частини нашого соціуму на ри-
туальні відправи, які символі-
зували б уже певну ідеологію 
«жертовності жертв»?
 — Віктимізація в цьому ви-
падку є лише частиною склад-
ніших суспільних явищ. Ідеть-
ся про загальний процес гро-
мадсько-політичного самовиз-
начення нашого суспільства, 
яке навчається жити в нових 
історичних умовах. Чи не го-
ловною рисою такого самовиз-
начення, яку ми аж тепер опа-
новуємо, є відповідальність — 
здатність приймати самостій-
ні рішення і повноцінно за них 
відповідати, не перекладаючи 
її на когось — владу, Росію, 
Європу чи Америку. Це дуже 
нелегко, і наша колективна 
психіка чинить спротив, від-
вертаючись на інші емоційно 
насичені обставини.
 Сьогодні ми перебуваємо 
в умовах численних повсяк-
денних жертв. Іде війна, май-
же щодня гинуть люди, і цьо-
го факту не можна ігнору-
вати. Мертвим, мабуть, уже 
все одно, на якому світі вони 
нас залишили, але ж, як ка-
зав поет, «це потрібно не мер-
твим, це потрібно живим». 

Гідне вшанування пам’яті за-
гиблих воїнів має велике зна-
чення для суспільства, для нас 
усіх. І для родин загиблих, які 
потребують співчуття і розра-
ди бодай у тому, що смерть їх-
ніх близьких не була дарем-
ною. І для тих хлопців, які 
воюють, бо вони інакше ба-
чать сенс свого перебування 
на фронті. І для кожного гро-
мадянина, який так чи інак-
ше мусить визначити власну 
позицію щодо кривавих подій 
сьогодення. 
 У зв’язку з цим часта, май-
же постійна жалоба може вия-
витися такою собі психологіч-
ною пасткою. Багато хто, за-
мість прагнути змін навколо 
себе і в самому собі, воліє зану-
рюватися в нескінченні жалоб-
ні ритуали, які, з одного боку, 
пов’язані з тяжкими й гнітю-
чими переживаннями, але з 
іншого — є зрозумілими й не-
обхідними, стають звичними і 
навіть, даруйте, потрібними. 
Ці ритуали не лише допома-
гають зарадити важким емо-
ційним станам, а й дають змо-
гу відчути й посилити свою мо-
ральну вищість і громадянсь-
ку повноцінність. Це добре, 
але й небезпечно, бо перетво-
рює їх на повсякденну психо-
логічну потребу — потребу пе-
ребувати в скорботі.
 Тому важливим є питання 
— наскільки похорони, жа-
лобу, горе треба показувати 
широкому загалові, наскіль-
ки часто й розгорнуто про них 
розповідати. Відповідь здаєть-
ся мені очевидною: треба шу-
кати якийсь оптимум. Гово-
рити про все це потрібно, але 
не можна заповнити теле-
екрани суцільним страждан-
ням. Суспільство це витримає 
тиждень, місяць, рік, але далі 
просто втратить свою продук-
тивність і перестане нормаль-
но функціонувати. Так робити 
не можна. 
 Водночас ігнорувати масові 
смерті не можна теж. На жаль, 

неможливо вивести якусь 
кількісну формулу меж пот-
рібного і надмірного, маємо їх 
відчувати інтуїтивно. Чи треба 
щодня в новинах бачити похо-
рон? Загиблий воїн у труні, по-
руч його згорьована мати, дру-
жина, діти… Це, справді, важ-
ко, але замовчувати трагічні 
події — набагато гірше.
 Важливо, щоб таку інфор-
мацію супроводжували якісь 
позитивні, у міру оптимістич-
ні повідомлення й оцінки, які 
б утверджували віру в нашу за-
гальну справу.

«На полі бою немає 
бухгалтера з рахівницею»
 ■ До чого зобов’язують сус-
пільство дешева і безвідпові-
дальна ритуальна патетика, 
пафос щодо загиблих вояків, 

насаджувані владою, — адже 
вони не призводять до змін у 
реальному житті ні вояків, ні 
жителів тилу? Ритуальний па-
фос — не рятувальний! Не по-
мічний він для суспільства, 
адже насправді становить со-
бою легітимний та демонстра-
тивний вид ігнорування вла-
дою його реального життя та 
гострих проблем.
 — У нас були ситуації масо-
вої загибелі воїнів — згадаймо 
Іловайськ чи Дебальцеве, і тоді 
влада поводилася безпорадно 
й неадекватно, коли намагала-
ся якось це приховати, а пост-
фактум пояснювала небажан-
ням нагнітати атмосферу в сус-
пільстві. Об’єктивні дані про 
те, що гинуть люди, скільки 
їх загинуло, повинні бути до-
ступними завжди, бо коли їх 
немає, то все одно інформація 
доходить до широкого загалу, 
але у спотвореному вигляді, і 
тоді психологічна атмосфера 

стає ще напруженішою. Зро-
зуміло, що безпосередньо під 
час воєнних дій неможливо по-
дати точну кількість загиблих. 
Але й удавати, що все гаразд, 
також не можна. Ось після Іло-
вайська наша влада, зокрема 
устами Президента, наводила 
якісь цифри, але в них майже 
ніхто не вірив, бо раніше було 
забагато брехні. Тому люди пе-
реконані, що загинуло набага-
то більше, ніж їм говорять. То 
якого психологічного ефекту 
досягла така «політика»?
 ■ І щодо кількості людських 
втрат плутаються самі бійці, 
які там воювали.
   — Звичайно. На полі бою 
немає бухгалтера з рахівни-
цею. Але це прямий обов’язок 
влади — наскільки можливо, 
встановлювати поіменно всіх 
загиблих. Адже крім того, що 
приховування такої інфор-
мації не тільки дратує й де-
зорієнтує людей, це, безумов-
но, і відверта неповага до са-
мих загиблих. Кожний із них 
має абсолютне право бути «по-
рахованим».

«Наше життя змінилося, 
усюди є думки й розмови 
про війну»
 ■ Віктимізація не в тому, що 
жертви є, а в тому, що ці похо-
ронні ритуали, які вже перед-
бачають певні соціокультур-
ні «трафарети», тягнуть за со-
бою стратегію розробки уро-
чистостей. Абсурд, але деколи 
думаєш: якщо подія відбудеть-
ся неминуче, то під неї попе-
редньо будуть розроблені пе-
реможні і трагічні ритуали, і 
це ще прогнозами називати-
муть!
   — Отож. По-перше, є сам 
похоронний ритуал, і він є не-
минучим для родини загиб-
лого. Люди повинні поховати 
свого близького, віддати йому 
останню шану. Це нормально, 
і суспільство, а насамперед 
влада, повинні створити для 
цього реальні умови. У питан-
ні офіційних ритуалів я б дещо 
поблажливо поставився до на-
магань влади зробити їх тра-
фаретними. Влада інакше не 
вміє, то нехай виконає хоч те, 
що входить до її компетенції. 
   Інша річ, що такої трафа-
ретності, ритуальних шаб-
лонів потребує суспільс-

тво, що, зрештою, становить 
об’єктивну характеристику 
людського співжиття. Водно-
час не можна перетворювати 
життя на нескінченний похо-
рон. З одного боку, про кож-
ний похорон, про кожного за-
гиблого має бути сказано вго-
лос, публічно — на місцевому 
радіо, телебаченні, в інтернеті. 
І про кожного належить ска-
зати окремо. Більш масштаб-
ні втрати — це справа ширшо-
го загалу або й усього суспіль-
ства, коли, наприклад, оголо-
шують загальну жалобу.
   Але, з іншого боку, не по-
винно бути лише суцільної 
жалоби. Інакше утверджува-
тиметься відчуття, що хоч би 
що ми робили, все закінчиться 
погано — смертю, похороном, 
стражданням. Тому маємо доз-
воляти собі й елементи звичай-
ного, хоч трохи радісного жит-
тя, бодай невеликий оптимізм. 
Така позиція вписується у де-

далі відомішу у світі і вже зна-
ну й у нас теорію психологіч-
ної пружності. Її розробили в 
США, а зараз вона популярна 
в Ізраїлі: там теж часто гинуть 
люди, співгромадяни віддають 
належне їхній пам’яті, а далі 
намагаються жити звичайним 
життям.
   Коли наші хлопці приїж-
джають з війни до тилу і їх 
дратує, що тут люди живуть 
мирним життям, ходять по 
кав’ярнях, то я їх розумію. 
Але, по-перше, люди й повинні 
якось жити, давати раду з пов-
сякденними клопотами, а по-
друге, не живуть вони все-таки 
колишнім звичайним життям, 
їхнє життя змінилося, усюди 
є думки й розмови про війну. 
Просто люди пристосувалися 
до нових умов, та й не може пе-
ресічна людина весь час пере-
бувати в стані виняткового на-
пруження. Так само, як і воїни 
в АТО теж, коли можливо, доз-
воляють собі «нормальне жит-
тя» — відпочивають, розважа-
ються, жартують, готують обі-
ди — і правильно роблять!
   Важливішим є питання, 
що ці люди в тилу роблять для 
фронту. Ось кияни нібито ве-
дуть мирний спосіб життя, але 
всі навколо пам’ятають про 
війну. Насправді ми всі змі-
нилися, особливо від часу пер-
ших розстрілів на Майдані, і 
нині ставимося до життя на-
багато глибше й відповідаль-
ніше.
 ■ «Жертовність жертв» — 
це вияв гуртування мас на тлі 
масового безсилля, і перед вла-
дою, і перед безгрошів’ям. Будь-
яке вшанування пам’яті героїв, 
наприклад, Небесної сотні, є 
самозахистом людей — виз-
нанням, що ми пам’ятаємо, ми 
вдячні, ми разом. Але це пов-
не блюзнірство і невизнання 
подвигу українців з боку вла-
ди, адже ніхто не покараний за 
Небесну сотню, ніхто досі не по-
караний за сепаратизм. І люди 
йдуть у ці ритуали, віншування 
загиблих героїв, у допомогу бій-
цям, не тільки тому, що це по-
рух душі, а й щоб об’єднатися 
на тлі свого безсилля перед дія-
ми влади.
   — Коли держава не виконує 
своїх функцій, громадяни ма-
ють робити це за неї. Чудовий 
приклад — наш теперішній во-
лонтерський рух. Те саме сто-
сується й ушанування пам’яті 
загиблих. Холодному бюрок-
ратизмові влади ми можемо 
протиставити щирий смуток і 
глибоку вдячність героям.
   Згадаю ще про один аспект. 
Люди мають різні емоції, по-
різному їх переживають. Є й 
такі (їх небагато), що люблять 
ходити по похоронах, вони по-
любляють скорботу, їм ком-
фортно в такому стані. Є люди 
(таких більше), які, навпаки, 
намагаються від цього відсто-
ронитися — не знати, не чути, 
не бачити. Я думаю, що й ті, і ті 
не повинні домінувати в спіль-
них для нас справах вияву по-
шани до загиблих героїв. На-
томість повинен бути певний 
емоційний оптимум, зорієнто-
ваний на більшість громадян. 
 ■ А визнання себе жертва-
ми аж ніяк не виправдане са-
мою практикою подолання 
справжніх проблем, які щод-
ня постають перед українця-
ми.
   — Людина опускає руки, 
коли вважає, що в неї все одно 
нічого не вийде. Якщо такий 
стан перейде на масовий рівень, 
то ми готова жертва для Путі-
на — бери нас голими руками. 
Тому такого типу дискурс, безу-
мовно, треба долати. ■

Яна ЛАДОМСЬКА

Суспільство під час війни має бути особливо мобільним 
щодо самозбереження та самовідтворення у нових прак-
тиках, які воно освоює «гарячим способом», — серед цих 
практик робота для фронту та активна допомога українсь-
кому війську. Проте чи не заважає активній праці соціу-
му на перемогу «загрузання» певної його частини у па-
фосних ритуалах вшанування тих, кого вже немає серед 
нас, — і суцільний соціокультурний «похоронний ритуал» 
свідчить, радше, про якусь «символічну» участь частини 
громадян у реальному житті, де сім’ям загиблих вояків 
потрібні конкретна допомога і дієва співучасть у їхньому не-
мирному житті, але аж ніяк не планові урочистості. І ці масові 
настрої тотального горювання цілком вправно підігріває влада 
— тим самими знімаючи з себе відповідальність за реальні дії, 
які уповноважена робити, але не робить, крадучи у соціуму не 
тільки соціальний час, а й громадянські змісти життя.
Перше, що тримало би ціннісний базис суспільства у 
крицевій сталості, — осягнення того, що герої ні-
коли не бувають жертвами, вони роблять сві-
домий вибір і — діють, якщо навіть поступ 
вартує життя. Із цього треба виходити 
громадянам, переформатовуючи сус-
пільне життя на шляху до перемоги. 
Наш співрозмовник — доктор психологічних 
наук, професор, головний науковий співробітник Інституту соціаль-
ної і політичної психології НАПН України Вадим Васютинський.

БЕЗ ПРИКРАС

«Не можна постійно 
жити у скорботі» 
Чому навіть в умовах війни українцям важливо дозволяти собі 
звичайні радощі й оптимізм

■

«Людина опускає руки, коли вважає, що в неї все 
одно нічого не вийде. Якщо такий стан перейде на 
масовий рівень, то ми готова жертва для Путіна 
— бери нас голими руками».

Вадим Васютинський.
Фото з сайта varianty.lviv.ua.

❙
❙
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«Наша країна — це рай у духовному сенсі слова. І ми надаємо перевагу 
померти в раю, ніж виживати в пеклі». 

Фідель Кастро
багаторічний лідер Куби

УКРАЇНА МОЛОДА

Політичний довгожитель
 Фідель Кастро був одним iз 
державних лідерів, чиє правлін-
ня тривало найдовше. Кубинсь-
кий диктатор упокоївся минулої 
п’ятниці в Гавані на 91-му році 
життя. Про його смерть повідо-
мив по телебаченню його брат — 
президент Куби Рауль Кастро. 
Фідель Кастро був одним iз лі-
дерів держав світу, чиє правлін-
ня тривало найдовше. 
 Фідель Кастро Рум народив-
ся 13 серпня 1926 року. Цей ку-
бинський юрист і захисник бід-
них за спробу невдалого держав-
ного перевороту проти кубинсь-
кого диктатора Фульхенсіо 
Батісти 1953 року був засудже-
ний до 15 років ув’язнення, але 
менш ніж через два роки вийшов 
за амністією та емігрував до Мек-
сики. 1956 року разом iз Че Гева-
рою й  групою однодумців виса-
дився на Кубі та організував пар-
тизанську війну. Через три роки 
після перемоги «революції» очо-
лив уряд і став фактичним одно-
осібним очільником Куби. Він 
залишався таким до 2008 року, 
коли з огляду на стан здоров’я 
змушений був передати владу 
молодшому брату Раулю. За де-
сятиліття правління Кастро на 
його життя було вчинено більше 
шести тисяч замахів, але він за-
вжди виходив iз них живим. 
 Фідель вороже ставився до 
США та Заходу. Куба спілку-
валася iз Західним світом iз до-
помогою посередництва швей-
царських дипломатів. Кастро 
націоналiзував майно кубинців, 
провів сільськогосподарську ре-
форму, а в ідеях революції час-
то звертався до  марксизму. За-
хід звинувачував Фіделя у дик-
таторстві, придушенні свободи 
слова та свободи ЗМІ. 

Історія оцінить 
 Для одних Фідель Кастро 
був великим героєм визвольного 
руху, для інших — диктатором 
і тираном, який перетворив ко-
лись квітучу країну на руїни. Ку-
бинська еміграція у США на звіст-
ку про смерть Кастро влаштувала 
гучні гуляння, як після звільнен-
ня від страшної чуми. Президент 
США Барак Обама утримався від 
критики кубинського диктато-
ра, зазначивши лише, що Фіде-
ля Кастро оцінить історія, яка 
«відзначить велетенський вплив 
цієї особливої постаті на людей i 
світ». «У хвилину відходу Фіде-
ля Кастро ми простягаємо прияз-
ну руку кубинцям. Ми знаємо, що 
ця хвиля заполонила кубинців — 
і на Кубі, і у США — потужними 
емоціями», — написав Обама, на-
голошуючи, що Кастро багатьма 
способами змінював хід життя ок-
ремих людей, сімей та кубинсь-
кого народу.
 Натомість новообраний пре-
зидент США Дональд Трамп 
слів не добирав, зазначивши, що 
«спадщина Кастро — це розстрі-
ли людей, злодійство, непосиль-
ні страждання, злидні та запере-
чення основних прав людини». 

За словами Дональда Трампа, 
відійшов «жорстокий диктатор, 
який майже шість десятиліть 
гнобив свій народ».
 Чимало республіканців, — 
наприклад, сенатори кубинсь-
кого походження Марко Рубіо чи 
Тед Круз, — критикували Обаму 
за припинення політики ізолю-
вання Куби, що тривала понад 50 
років, і за початок два роки тому 
політики нормалізації стосунків 
iз цією державою. Кубино-аме-
риканський конгресмен Ілеана 
Рос-Лейтінен у «Твіттері» назва-
ла Кастро «тираном» та висло-
вила сподівання, що після його 
смерті на Кубі розпочнеться нова 
епоха. Член Палати представни-
ків США кубинського походжен-
ня Карлос Курбело написав, що 
«смерть диктатора символізує кі-
нець довгого та жахливого розді-
лу в історії Куби». 
 Свої заяви у переважно пози-
тивному тоні опублікували го-
лова Єврокомісії Жан-Клод Юн-
кер та керівник євросоюзної дип-
ломатії Федеріка Моґеріні. Юн-
кер написав, що, мовляв, Фідель 
Кастро був історичною постатю і 
що світ утратив людину, яку ба-
гато хто вважав героєм, яка змі-
нила долю свого краю і чиї впли-
ви виходили далеко за його межі. 
«Фідель Кастро залишатиметься 
однією з революційних постатей 
XX століття», — вважає голова 
Європейської комісії, сподіваю-
чись, що історія все розставить на 
свої місця. Федеріка Моґеріні, як 
і Жан-Клод Юнкер, теж не зга-
дала про порушення прав люди-
ни, жорстокі переслідування та 
вбивства тих, хто не підтримував 
кубинського диктатора.
 Зате зробила це єврокомісар з 
питань торгівлі Сесілія Мальст-
ром, даючи коротку замітку в од-
ній із соцмереж: «Фідель Кастро 
був диктатором, який упродовж 
50 років гнобив свій народ. Див-
но стає, коли з нинішніх повідом-
лень дізнаюся про висловлюван-
ня йому пошани», — написала 
єврокомісар.

Смуток у таборі лівих союзників
 Свої співчуття Кубі вже вис-
ловили колишній президент 
СРСР Михайло Горбачов, пре-
зидент Франції Франсуа Ол-
ланд, президент Росії Володимир 
Путін та білоруський президент 
Олександр Лукашенко. «Діяч 
часів «холодної війни», він від-
повідав тій епосі, яка закінчила-
ся з падінням Радянського Сою-
зу. Вiн став для кубинців уособ-
ленням відмови від зовнішнього 
домінування», — йдеться в ко-
мюніке французького президен-
та-соціаліста Олланда. А китай-
ський лідер Сі Цзіньпін не прихо-
вує, що китайський народ «втра-
тив близького товариша і щирого 
друга».
 Президент Російської Феде-
рації Владімір Путін написав у 
своїй телеграмі, що Фідель Кас-
тро був щирим і надійним при-
ятелем Росії. «Кастро повів свій 
заблокований на міжнародній 

арені край стежиною до само-
стійності та до незалежного роз-
витку».
 Президент Білорусі Олек-
сандр Лукашенко у листі до 
нинішнього кубинського керів-
ника Рауля Кастро називає Фі-
деля Кастро «дорогим другом» 
та «великою особистістю». Бі-
лоруський президент зізнаєть-
ся, що його охопив «неймовірно 
глибокий жаль», коли він дізнав-
ся про смерть «друга», який був 
«політичним діячем всесвітньо-
го масштабу». Як стверджує пре-
зидент Білорусі, «дорогий при-
ятель Фідель до останніх днів 
свого життя продовжував пра-
цювати на благо громадян Куби 
та братніх їй народів». Крім цьо-
го, президент Білорусі цінував 
«мудрі думки та поради» Фіделя 
Кастро. «Ми втратили не лише 
братню й дорогу людину — ми 
втратили мислителя, якого на-
разі нікому заступити», — напи-
сав президент Білорусі.
 Фідель Кастро у багатьох ла-
тиноамериканських країнах був 
дуже популярним і мав у там-
тешніх суспільствах чимало ша-
нувальників, тому латиноаме-

риканські лідери першими пос-
пішили висловити свої співчуття 
з приводу смерті Фіделя Кастро.
 До Гавани зателофонував Ні-
колас Мадуро, президент Венесу-
ели — найсерйозніший союзник 
Куби. Ніколас Мадуро, розмовля-
ючи з Раулем Кастро, сказав, що 
смерть його брата — «це удар в 
усіх революціонерів світу». Хви-
ля компліментів і схвальних слів 
про досягнення Фіделя Кастро по-
линула також з Болівії, Колумбії 
та Еквадору. Президент Болівії 
Ево Моралес як перший з-поміж 
керівників держав підтвердив 
теж свою участь у похороні ку-
бинського диктатора. Президент 
Чилі Мішель Бачелет назвала Фі-
деля Кастро «лідером боротьби за 
гідність та за соціальну справед-
ливість на Кубі та в Латинській 
Америці».
 Більш стриманим був комен-
тар з Аргентини. «Разом iз відхо-
дом Кастро закінчується розділ 
латиноамериканської історії», 
— написала міністр закордонних 
справ Сюзана Малкорра. 
 Прем’єр-міністр Канади 
надіслав найтепліші співчуття з 
усіх лідерів Заходу. Джастін Трю-

до назвав кубинського диктатора 
«незвичайним лідером, який по-
над півстоліття служив своєму на-
родові». І цим наразився на ней-
мовірну критику. Мовляв, сло-
ва Джастіна Трюдо, якими він 
вихваляє Фіделя Кастро, можна 
порівняти з похвалою Сталіна за 
те, що він привів до пожвавлення 
туристичного руху в Сибіру. «Це 
серйозна заява чи пародія?» — 
запитує сенатор iз Флориди Мар-
ко Рубіо, чиїм батькам довелося 
покинути Кубу в 50-ті роки ми-
нулого століття. Рубіо назвав по-
зицію канадського прем’єра «не-
припустимою та жалюгідною». 
Техаський сенатор Тед Круз, 
чий батько походить iз Куби, вва-
жає, що похвальні слова про дик-
татора Фіделя Кастро компроме-
тують їхнього автора Джастіна 
Трюдо. «Чому молоді соціалісти 
ідеалізують тиранів?» — питає 
сенатор. Круз, крім цього, сумні-
вається в тому, що смерть Фіде-
ля Кастро принесе демократичні 
зміни на Кубу. «Це і є справжня 
спадщина Фіделя Кастро — він 
інституціоналізував свою дикта-
туру в такий спосіб, що вона пе-
режила його самого». ■

ВТРАТИ

Ель Команданте пішов
Куба й світ прощаються з Фіделем Кастро

■Ігор ВІТОВИЧ

На гаванському майдані Революції в неділю вивісили величезну 
світлину Фіделя Кастро. На цій історичній площі відбудуться масові 
заходи з вшанування пам’яті провідника кубинської революції, пові-
домляє «Євроньюс». Головні заходи відбудуться сьогодні. Очікуєть-
ся прибуття до Гавани десятків світових лідерів та іноземних гостей. 
Тіло Кастро було кремовано, за його заповітом, ще минулої суботи.   
Власне похорон відбудеться 4 грудня. Уряд Куби від суботи оголо-
сив дев’ятиденну жалобу. Також оголошено, що люди зможуть роз-
писатися у книзі співчуттів, яка лежатиме біля пам’ятника Хосе Мар-
ті на майдані Революції. Цей майдан посідав важливу роль у житті 
Фіделя Кастро. Саме тут він виголосив багато зі своїх знаменитих 
марафонських промов.

Більшість кубинців усе ж щиро сумує через смерть свого лідера.❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У другому турі праймеріз французьких консерваторів здобув 
перемогу колишній прем’єр-міністр країни Франсуа Фійон. 62-
річний політик одержав під час голосування, яке визначає канди-
дата у президенти від партії «Республіканці», майже вдвічі біль-
ше голосів, ніж його суперник Ален Жюппе. 
 У зовнішній політиці Франсуа Фійон, який відомий своєю про-
російською позицією, робить ставку на зближення з Росією. Він на-
зиває «абсурдною» французьку політику щодо Росії та санкції ЄС 
проти Москви за дії в Україні. Водночас наголошує, що відносини 
з США для нього важливіші, вказує «Франс пресс». За словами 
Фійона, політика санкцій Заходу проти Москви «провалилася», не 
давши «нічого, крім банкрутства європейських фермерів». 
 Французька преса називає Фійона «путінофілом», а іноді й 

другом російського президента Володимира Путіна. Пан Фійон, 
за інформацією французьких ЗМІ, подружився з Путіним після 
2007 року. Політики звертаються один до одного на «ти», пише 
газета «Ле Монд». За словами газети, їхні особисті зустрічі ре-
гулярно затягуються, попри протокол. У 2008 році, коли Фійон 
приїхав з офіційним візитом у резиденцію Путіна в Сочі, візит за-
кінчився вже після офіційних переговорів у більярдній кімнаті. У 
2014 році газета «Експрес» писала, що президент Путін, почув-
ши про те, що у Фійона померла мати, надіслав йому разом зi 
співчуттями пляшку вина 1931 року — саме в цьому році наро-
дилася мати французького політика.
 Отже, прогнози аналітиків збулися: у другий тур виборів пре-
зидента Франції вийдуть кандидати від правих і ультраправих 
сил. Тепер прогноз аналітиків має конкретні імена — це Фран-
суа Фійон і Марін Ле Пен. ■

ЇХНІЙ ВИБІР

 Хто ви, мсьє Франсуа?   
 «Друг Путіна» став кандидатом у президенти Франції

■
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Ольга СОКУР, краєзнавець

Загальновідомо, якщо рану пос-
тійно ятрити, то вона довго не 
заживає... Чи треба нам знову і 
знову згадувати про Голод-33? 
Здається ж, за роки незалеж-
ності про це все вже сказано. 
Однак говорити треба. Голод 
1932-33-го років — це така 
глибока всенародна рана, про 
яку не варто забувати. Вона не 
може не боліти. 
Не обминула трагічна «чаша 
сія» і нашу рідну Васильківщи-
ну, що на Київщині. Про це й го-
воритимемо.

Голод почався, коли посадили 
картоплю...
 Яцьки — одне з сiл Василь-
ківського району, в якому лю-
тував голод. «У нашій районній 
газеті ми не знайдемо жодного 
повідомлення про Голодомор, 
але очевидці свідчать, що голод 
почався в селі Яцьки весною 
1933 року, як посадили кар-
топлю...» Така була одна з пер-
ших згадок про Голодомор у га-
зеті «Шлях Ілліча» від 23 вере-
сня уже 1990 року. 
 Голод був, але про це дов-
го замовчували. Як у газетах 
років, коли винищували ук-
раїнців голодом; так і в пресі 
радянського періоду. 
 Прикметно, ще від голодно-
го геноциду найбільше потерпа-
ли селяни-хлібороби. Причому 
відбувалося це в центрі Украї-
ни, на найбагатших у світі чор-
ноземах, які становлять четвер-
ту частину всіх світових «чор-
них земель». Найжахливішим 
наслідком голоду було не лише 
фізичне вимирання, а й духов-
не зубожіння, яке виходить за 
межі будь-якої моралі. 
 За свідченнями очевидців, 
були непоодиночні випадки 
канібалізму (людоїдство, тру-
поїдство), і вбивства людей за-
ради торбинки зерна чи будь-
якої їжі.
 Ось витяг лише з однієї 
кримінальної справи про лю-
доїдство, яку нам вдалося від-
найти в архівах. Ідеться про 
село Глеваху, що входило тоді 
до складу Васильківського 
району.
 Із протоколу допиту (витяг) 
Глущенко Оксани Сергіївни, 36 
pокiв, неписемна, селянка, бід-
нячка, вдова, 3 душі сім’ї, хата, 
зі слів не судима. 1933 року, лю-
того, 28 дня:
 «Я залишилася вдома зі 
своєю дівчинкою Олександ-
рою, якій чотири роки, i коли 
моя дівчинка спала біля мене на 
печі, я взяла ножа, яким різала 
хліб, i зарізала свою дівчинку 
Олександру. Після чого я взя-
ла зарізану дитину, винесла в 
комору i положила в ночви. На 
другий день прийшов мій стар-
ший хлопчик Іван, який запи-
тав мене, де наша Олександ-
ра. Я вiдповiла, що Олександра 
померла! Все це зробила тому, 
що я вмирала з голоду. До цьо-
го я з’їла два коти та двох со-
бак, яких я їла разом зі своїми 
дітьми. Більше додати до спра-
ви нічого не маю. Додаю, що в 
мене було трохи озимини — 0,5 
га, яку я назбирала в 32 році. 
Хліб, який був у мене, був за-
браний сільрадою в кiлькостi 
8 пудiв, i я залишилась без хлі-

ба. Додаю, що печінку та серце 
від своєї Олександри я зварила 
i з’їла... Записане i прочитане 
(мені, Глущенко) об’яснили».

Пухли від голоду...
 А ось свідчення старожилів-
яцьківців, що записали місцеві 
краєзнавці — старшокласники і 
вчителі. 
Наталія Степанівна Шатнюк, 
1928 р.н.:
 «Я пам’ятаю 1932-1933 роки 
голоду. Мені було всього п’ять 
років, моїй сестричці Вірі — де-
сять. Батька заарештували, ще 
коли мені було два роки, тому я 
його не пам’ятаю. А матір Марію 
Платонівну теж заарештували у 
1932 році — «підшивши» полі-
тику, що вона «вкрала» таріл-
ку «похльобки» і кусок хлі-
ба у голови сільради та й відда-
ла голодним людям. Вона від-
бувала «виправні роботи» у 

Лук’янівській тюрмі. Ми з сес-
трою залишилися самі на руках 
діда Платона, маминого батька. 
Стали пухнути з голоду. Їли гре-
чану полову. Віра могла пересу-
ватися тільки з ціпком, а в мене 
світилися одні кістки. 
 Матір відпустили весною 
1933 року з тюрми на один день. 
Але вона продовжувала там пра-
цювати. Доручила старенько-
го батька і старшу доньку дво-
юрідному братові Архипу, а мене 
взяла в рядно на плечі й понесла 
у Київ на Лук’янівку (60 км від 
Яцьок. — Авт.). Спасибі комен-
данту тюрми Кузьмінському, 
який дозволив матері залишити 
мене при собі. Так ми вижили.
 У 1933 році,  згадувала На-
талія Степанівна,  вимирали цілі 
сім’ї. Пам’ятаю, як підводи везли 
мертвих людей, а ми, малі , бігли 

позаду, а з підводи теліпалася чи-
ясь коса аж по землі. Із розповіді 
Івана Біляка знаю, що був Пудій 
— у нього було три хлопці й дру-
жина. Пудій iз дружиною пішов 
у поле на заробітки й не поверну-
лися. Обоє померли з голоду десь 
у дорозі. Діти залишилися самі. 
Дід Іван Біляк частенько при-
носив щось поїсти. Одного разу 
приходять, а найменшого Колі 
немає. Присiкався він до хлопчи-
ків: «Де Коля?». Хлопці повтіка-
ли, а дід Іван знайшов у ямі лише 
кістки і голову Коліну. З’їли два 
старші брати найменшого. Куди 
ділися брати-людоїди, ніхто про 
них нічого не знав». (Записа-
но 01.10.2002 року, Федоренко 
Н.Г.).
Пелагея Ленівна Моргун, 1921 
р.н.:
 «У нашій родині було семе-
ро душ: мати, батько, я і п’ятеро 
братів. Корову та коня у нас за-

брали. Пухли з голоду. Мертвих 
людей замотували в ряднини і 
складали на віз, в якому везли 
на кладовище. Викопували одну 
яму, в яку скидали по десятеро 
покійників. Ніхто й не плакав. 
Коли батько ще мав силу, то їз-
див у Западну Україну, де міня-
ли одяг на їжу.
 Батько й брати померли. За-
лишилася я і моя мати. Згодом 
померла і мама. Я залишилася 
сама. Пережила багато різних 
трагедій. Маю дві дочки і три 
сини, також внуків і правнуків». 
(Записано 21.09.2005 року, Ого-
родник О.В.).
Віра Іванівна Голуб, 1922 р.н. 
(нині жива):
 «Роки Голодомору 1932-1933 
рр. залишилися в моїй пам’яті 
назавжди. На той час мені вже 
було10-11 років. Лише на на-

шій Набережній вулиці вимер-
ло декілька багатодітних сімей. 
У сім’ї Харченка Ілька було шес-
теро дітей. Із цієї великої сім’ї 
при підтримці сусідів вижила 
тільки Люба. Ми з мамою вижи-
ли завдяки корові.
 Спливає в пам’яті й таке: 
якось зайшов у хату сусід, Кир-
пич Тарас, iз повним відром жаб, 
та хвалиться здобиччю. Жаб їли 
багато людей. Спочатку залива-
ли кип’ятком, шкіра здувалася і 
чистилась як у вареної картоплі, 
а потім готували з них усе, що 
хто придумає. Виживали хто на 
чому. 
 Я часто спілкувалася з подру-
гою, яка живе зараз у Гребінках, 
Лисенко Галиною Дмитрівною. 
Ось що вона мені розповідала за 
ті роки. 
 Жила вона в Яцьках на «Пав-
ликах», а сусідами була бага-
тодітна сім’я — дядько Іван та 
тітка Христя. Було в них шесте-
ро дітей. До голоду в їхній хаті 
був лікнеп. Дядько Іван учив 
людей початкової грамоти, тоб-
то був людиною потрібною в сус-
пільстві. Але прийшли роки го-
лодомору. В них, як і в усіх жи-
телів села, забрали все, шесте-
ро дітей просять їсти, а що? Тож 
вони страшенно голодували. Їли 
все, що тільки попадало в руки: 
бур’ян, жаб, пуголовків, сли-
маків, котів та собак — усе пої-
ли. 
 Якось подруга Галина звер-
нула увагу, що не видно дівча-
ток дядька Івана, з якими часто 
гралися разом, та почала їх роз-
шукувати. 
 Знайшла в льоху мертвими. 
Коли роздивилася, а в них вирі-
зані всі м’які частини тіла. Пере-
лякавшись, прибігла додому і все 
розповіла батькам. Вони заборо-
нили їй ходити в ту сім’ю, та й уза-
галі без нагляду з дому вже не від-
пускали». (Записано 21.09.2011 
року, Коваленко Т.М. ).

Доведені до божевілля...
 Чи велася боротьба з лю-
доїдством? Велася. Але не з го-
лодом, а з нещасними людь-
ми, які муками голоду були до-

ведені до напівбожевілля. У ті 
роки термін «канібалізм» не 
вживався. Цей вид злочину на-
віть не передбачений Кримі-
нальними кодексами Украї-
ни — тогочасним, прийнятим 
ВУЦВК 1927 року, і нині чин-
ним КК України.
 Злочин кваліфікувався за 
ст. 174-4 КК УРСР: «ст. 174. 
Разбой, то есть открытое, с це-
лью завладения чужим иму-
ществом, нападение отдельно-
го лица, соединённое с наси-
лием, грозящим смертью или 
увечьем...» Звучить святотатс-
твом, але під «чужим имущест-
вом» розумілося життя, тіло (!) 
потерпілого.
 Явище канібалізму набуло в 
Україні таких загрозливих мас-
штабів, що для знешкодження 
людоїдів довелося залучати не 
тільки працівників ДПУ, а й лі-
карів, сільських активістів.
 Виявленим людоїдам давали 
отруєний кусок хліба чи м’яса, 
а потім констатували актом, 
що, скажімо, «смерть постиг-
ла от паралича сердца» або ще з 
якої причини (звісно ж, не з го-
лоду!)
 Зазвичай слідчі, які вели 
подібні справи, порушува-
ли клопотання перед Судовою 
Трійкою при Колегії ТУ УРСР 
про застосування до обвинува-
чуваних «вищої міри соціаль-
ного захисту — розстрілу». Але 
Судові Трійки замінювали смер-
тні вироки 10-річним терміном 
ув’язнення у спеціальних кон-
центраційних таборах, адже 
для подальшого будівництва 
соціалізму потрібна була нова 
жива дармова робсила.

Пам’ятаємо невинно убієнних 
голодом
 Чи маємо підстави звину-
вачувати сьогодні поставлених 
на грань життя і смерті людей, 
які божеволіли від голоду? Час 
— найкращий суддя... Не суді-
мо, й самі несудимі будемо. Ці 
нещасні, доведені до відчаю, те-
пер неосудні. Людоїдами були 
не вони. Людожерами були 
Сталін та його посіпаки, які за-
брали у селян хліб і змусили їх 
помирати голодною смертю. 
 Яцьківці шанують своїх од-
носельців, невинно убієнних го-
лодом. Встановлено, що в селі у 
1933 році загинуло 173 особи. 
Цей сумний мартиролог навіч-
но закарбований у пам’яті жи-
вих. З ініціативи наших зем-
ляків — письменника і гро-
мадського діяча професора Ва-
силя Васильовича Сокура та 
ентузіаста-краєзнавця Миколи 
Васильовича Кирпича — в ма-
льовничому місці, на високому 
пагорбі, з якого видно все село, 
було закладено сквер пам’яті 
жертв Голодомору.
 Сільська рада виділила для 
цього земельну ділянку площею 
1,5 га. 27 листопада 2010 року, у 
поминальний день всеукраїнсь-
кої скорботи, був проведений не-
дільник, на який прийшли ен-
тузіасти, кожен зі своїм дерев-
цем. Було викопано майже 100 
лунок для посадки власних сад-
жанців: сосни, липи, дубочків, 
калини тощо. Було встановлено 
металевий хрест, освячений міс-
цевим священиком. Біля нього 
— стела з переліком усіх імен за-
гиблих. ■

ПАМ’ЯТАЙМО!

Чорноземи не врятували 
Від голоду селян Київщини у 1933 році могло врятувати перебування у... Лук’янівській в’язниці

■

Більшовицька влада винищила голодом мільйони українців.❙

Прикметно, ще від голодного геноциду найбільше 
потерпали селяни-хлібороби. Причому відбувалося це 
в центрі України, на найбагатших у світі чорноземах, 
які становлять четверту частину всіх світових «чорних 
земель».
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«Гарне харчування і пристойний одяг спонукають до гідної поведінки».
(Японське прислів’я)

УКРАЇНА МОЛОДА

ПІДСТАВА

Борги наші?..
Екс-керівники «Державної 
продовольчо-зернової корпорації 
України» переховуються в Росії
Оксана СОВА

 Міністр аграрної політики та продовольства України Та-
рас Кутовий повідомив, що наступного року ПАТ «ДПЗКУ» 
збираються запропонувати на приватизацію. Але як проце-
дуру передачі, так і саму можливість приватизації усклад-
нює китайський кредит часів Януковича. Злощасний кре-
дит був нарахований у розмірі 1,5 мільярда доларів. Із цієї 
суми приблизно мільярд лишився на депозиті «Ексімбан-
ку», а ще півмільярда перебувають в обороті компанії.
 Проблема полягає в тому, що суттєва частина цих гро-
шей вийшла за рамки управління компанії. Адже ДПЗКУ 
продавала зерно сумнівним офшорним компаніям, які з 
нею не розраховувалися.
 За словами міністра агрополітики, в справі про кредит 
від Китаю є більше ста кримінальних справ, які все ще три-
вають. Гроші на рахунки компанії не повернулися, а струк-
тура їх повернення дуже складна. Корпорація досі сплачує 
штрафні санкції. «Наскільки відомо, колишнє керівництво 
компанії переховується в країні, яка відмовляється переда-
вати економічних злочинців Україні, — в сусідній Росії», — 
повідомив очільник аграрного відомства. ■

■

Оксана СОВА

 У Державному земель-
ному кадастрі з’явиться 
новий шар даних — інфор-
мація про нормативну гро-
шову оцінку земель насе-
лених пунктів. Постано-
ву «Щодо внесення змін до 
Порядку ведення Держав-
ного земельного кадастру» 
прийняли на засіданні уря-
ду 23 листопада. Цей доку-
мент відкриває можливість 
наповнення ДЗК відомос-
тями про нормативну гро-
шову оцінку земель, які 
на сьогоднішній день існу-
ють розрізнено, на місцево-
му рівні, в переважній біль-
шості — у паперовому виг-
ляді.
 «Оцифрування інфор-
мації та зведення в єдину 
базу даних у рамках ДЗК 
дозволить запровадити ек-
стериторіальність вида-
чі витягів про нормативну 
грошову оцінку в будь-якій 
точці України. А завдяки 

автоматизації розрахун-
ку НГО з процесу буде усу-
нуто людський фактор та 
виключений ризик коруп-
ції», — повідомив перший 
заступник міністра агро-
політики Максим Марти-
нюк. Видача витягу про 
нормативну грошову оцін-
ку землі — одна з найпопу-
лярнiших послуг у сфері 
земельних відносин. За 
три квартали 2016 року 
було видано 405196 таких 
документів.
 Також уряд прийняв 

Постанову «Про внесення 
змін до Типового договору 
оренди землі», якою адап-
тував формат типового до-
говору оренди до поточних 
умов агровиробництва та 
спростив його для учасни-
ків земельних відносин.
 В оновленому форматі 
типового договору оренди 
зменшується кількість іс-
тотних умов, які відобра-
жались у ньому раніше, 
що суттєво дерегулює взає-
мовідносини орендодавця 
та орендаря. Прийняття 

постанови також сприяти-
ме встановленню терміну 
оренди земель сільсько-
господарського призначен-
ня не менше ніж 7 років 
(для ділянок, на яких про-
водиться гідротехнічна 
меліорація — не менше 10 
років), визначенню форм та 
розмірів орендної плати, а 
також надасть можливість 
юридичним та фізичним 
особам укладати договір 
оренди на декілька земель-
них ділянок одного орендо-
давця. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Минулого тижня у Токіо відбула-
ся зустріч заступника міністра агро-
політики України Ольги Трофімцевої 
та заступника міністра економічного 
розвитку і торгівлі Наталії Миколь-
ської з Кодзі Йонетані, виконавчим 
віце-президентом японської органі-
зації зовнішньої торгівлі «Джетро». 
В рамках зустрічі сторони обговорю-
вали можливості для торговельно-
економічного та інвестиційного спів-
робітництва між японськими та ук-
раїнськими компаніями. Основною 
темою розмови стала підготовка місії 
японського бізнесу до України в бе-
резні 2017 року.
 «Обсяги двосторонньої торгівлі в 
аграрному секторі, де є багато ніше-
вих ринків для української продукції 
в Японії та зацікавленість імпортерів, 
а також інвестиційне співробітництво 
між країнами мають на сьогодні знач-
ний потенціал для збільшення», — 
вважає Ольга Трофімцева.
 Українська сторона окремо акцен-
тувала на додаткових перевагах для 

японських компаній від інвестицій в 
український аграрний сектор, особли-
во в таких напрямках як сільськогос-
подарські машини для «малих» фер-
мерів, розвиток логістики та інфра-
структури та переробка, включаючи 
обладнання для ветеринарних лабо-
раторій.
 Японська сторона підтвердила, що 
українські виробники сільгосппро-
дукції матимуть спеціальні, пільгові, 
умови участі у Foodex Japan 2017 в 
рамках платформи Jetro. За повідом-
ленням прес-служби Мінагропроду, 
українська сторона вважає це наго-
дою для наших компаній уже навес-
ні наступного року презентувати свої 
продукти потенційним японським по-
купцям та напряму встановити кон-
такти з імпортерами.
 Японська організація зовнішньої 
торгівлі «Джетро» — це незалежний 
адміністративний орган під егідою 
Міністерства економіки, торгівлі та 
промисловості Японії, створений для 
сприяння розвитку торговельно-еко-
номічного співробітництва з іншими 
країнами світу. Він підтримує п’ять 

пріоритетних галузей: машинобуду-
вання, сільське господарство, рибаль-
ство та лісництво, текстильну про-
мисловість, дизайн та інформаційні 
технології. Організація має 36 регіо-
нальних офісів в Японії та 72 офіси у 
55 країнах світу. Закордонні представ-
ництва «Джетро» здійснюють збір ін-
формації про місцеві ринки та інвести-
ційний клімат у країнах перебування 
та сприяють японським компаніям у 
реалізації торговельних операцій або 
відкритті бізнесу за кордоном. Із 2002 
року «Джетро» відправляє бізнес місії 
до країн, де японський малий та серед-
ній бізнес потенційно шукає ділових 
партнерів.
 У рамках робочого візиту українсь-
кої урядової делегації до Японії відбу-
лась також зустріч із віце-міністром 
сільського господарства, лісництва та 
рибальства Японії Кацуо Якуро.
 Говорили про розширення торго-
вельно-економічних відносин за ра-
хунок перероблених продуктів, таких 
як сокові концентрати, м’ясні напів-
фабрикати, томатна паста тощо. Ве-
ликий потенціал на японському рин-
ку з високою ємністю та купівельною 
платоспроможністю споживачів, ма-
ють українські свіжі та перероблені 
органічні та нішеві продукти, як, на-
приклад, ягоди або мед. Пан Яку-
ро запросив українських виробників 
продуктів харчування, зацікавлених 
у виході на японський ринок, відві-
дати найбільшу профільну вистав-
ку FOODEX у березні 2017 року та 
показати свою продукцію потенцій-
ним японським покупцям. Українсь-
ка делегація цікавилася тіснішою 
співпрацею профільних міністерств 
у розвитку інвестиційних проектів, 
у тому числі з залученням Японсь-
кого агентства міжнародного спів-
робітництва JICA та запропонувала 
організувати бізнес-місію для пред-
ставників японських компаній, заці-
кавлених не лише в торговельній, а й 
в інвестиційній співпраці з українсь-
кими фірмами для встановлення пря-
мих бізнес-контактів. Адже інвес-
тиції в логістику, інфраструктурні 
об’єкти, зрошення, переробку та ла-
бораторії контролю якості, розвиток 
smart farming та машини і обладнан-
ня для малих фермерів є серед пріори-
тетних інвестиційних напрямків в аг-
рарний сектор України.
 Товарообіг сільськогосподарської 
продукції між Україною та Японією в 
2015 році склав 156,6 млн. дол., з них 
експорт — 154,8 млн. дол. Основними 
товарними групами, які експортува-
лись до Японії з України, були зерно-
ві та тютюн і вироби з нього. ■

НОВИНИ ПЛЮС
Фальшива молочка 
 Проблему фальсифікації молочних продуктів розгляда-
ли на IX Всеукраїнської конференції з міжнародною участю 
«Молочний бізнес -2016». «Ми розуміємо, що потрібно ак-
тивізувати діяльність на ринку фальсифікату. Ця робота вже 
ведеться, але результати, як на мене, незадовільні», — за-
значив Голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа. За 
його словами, в переважній більшості випадків звернення 
громадян щодо небезпечної та фальсифікованої продукції 
не доведені до завершення. Накладання штрафних санкцій 
чи відкликання продукції з ринку не відбувається. Заплано-
вано реалізацію декількох пілотних проектів, починаючи з 
Києва та Київської області. Це — відпрацювання механіз-
му роботи зі зверненнями споживачів, моделі взаємодії всіх 
причетних і зацікавлених сторін, форми документів тощо. 
Випробувана модель буде поширена по всій території країни. 
У рамках боротьби з фальсифікатом Держпродспоживслуж-
ба застосовуватиме всі дозволені законодавством механіз-
ми впливу. Зокрема, йдеться про перевірку не тільки вироб-
ників, а й реалізаторів продукції.

Торгівля — теж війна
 Зараз обсяги зерна, проданого україною в ЄС, зроста-
ють, повідомив міністр аграрної політики Тарас Кутовий. 
«Шляхом переговорів ми отримали збільшення квот. Це 
приблизно 200 мільйонів доларів США додаткових квот. 
Наприклад, значно зросли обсяги постачання концентро-
ваного яблучного соку. Сучасна економіка — це торговель-
ні війни. Було б хибно думати, що всі держави відкриють 
нам свої кордони для нашої продукції. Європа захищає свій 
ринок, але ЄС зробив кілька зустрічних кроків у квотуван-
ні. Що стосується торгівлі з країнами Азії, то вона наразі 
обмежена. Росія ввела обмежувальні заходи — логістич-
ні, торговельні і транспортні», — прокоментував ситуа-
цію Кутовий. Він також повідомив, що ведуться перегово-
ри з країнами, які могли б купувати українську продукцію, 
але через перекриття перевезень наземним транспортом і 
обмежені можливості портів цього не роблять: «Обсяг ре-
альної торгівлі за сприятливої логістики міг би сягати со-
тні мільйонів доларів».

Органічна продукція у фаворі
 Кабінет Міністрів України підтримав Закон «Про основ-
ні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу 
та маркування органічної продукції», винесений на розгляд 
Міністерством аграрної політики. «В Україні є унікальний 
потенціал для створення органічної продукції, який вико-
ристовується на сьогоднішній день лише на 10 відсотків.
 Цей закон створює додаткові можливості для розвитку 
галузі. Крім того, він також створить додаткові механізми 
безпеки для українських громадян і сприятиме підвищен-
ню конкурентоспроможності вітчизняної органічної продук-
ції і розширенню зовнішніх ринків її збуту», — прокомен-
тували цю подію в Мінагрополітики. Закон гарантуватиме 
споживачам впевненість у продуктах, маркованих, як ор-
ганічні, що позитивно вплине на захист операторів органіч-
ного ринку від недобросовісної конкуренції і забезпечить 
прозорі умови ведення господарської діяльності у сфері 
виробництва та обігу органічних продуктів. ■

■

ДОКУМЕНТООБІГ

Мороки з оформленням 
землі поменшає
Держгеокадастр мінімізує «фактор виконавця» 
у процесі оцінки землі

■

ПЕРЕГОВОРИ

Японія скуштує 
української їжі
Діалог з японським бізнесом про перспективи 
на далекосхідному ринку

■

Безпосередній діалог з японським бізнесом може стати ключовим фактором успіху 
на ринку Японії.
Фото прес-служби Мінагрополітики.

❙
❙
❙
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Мирослава КРУК

І навіть анальгін не рятує...
 Головний біль — мабуть, 
найпоширеніша скарга, з якою 
пацієнти звертаються до ліка-
ря. Вона може свідчити про без-
ліч недуг або вказувати на їх по-
чаткову стадію. І не завжди сі-
мейний лікар має у своєму ар-
сеналі сучасну діагностичну 
апаратуру, аби виявити причи-
ну дискомфорту. Часто хворому 
доводиться пройти обстеження 
в офтальмолога, отоларинголо-
га, невропатолога, стоматолога, 
ортопеда... Трапляється, що на-
віть консиліум лікарів, визна-
чаючи діагноз, не може дійти 
«спільної думки». Відтак па-
цієнту порекомендують дов-
железний рецепт і... залишать 
сам на сам із головним болем. А 
згодом хворий самотужки поч-
не призначати собі пігулки, 
ковтати їх у найважчі моменти, 
тимчасово полегшуючи страж-
дання, однак не усуваючи при-
чин самої проблеми.
 Киянка Валентина Семенів-
на понад 20 років потерпала від 
головного болю. «Колекція» 
діагнозів 50-річної жінки: від 
алергії до остеохондрозу. Зре-
штою, дійшло до неврастенії 
— періодичний нестерпний го-
ловний біль не дозволяв зосе-
редитися на роботі, з’явилося 

безсоння, депресія. І лише об-
стеживши судини головного 
мозку, дізналася, що причина 
мігрені — звуження артерій і 
вен, а при грамотно і своєчасно 
призначеному лікуванні про-
блему можна успішно усунути. 
 Головний лікар столичної 
Клініки здорових судин, невро-
патолог Ігор Бабій ствер джує: 
причин головного болю — дуже 
багато. «Спровокувати головний 
біль може що завгодно: різкий 
запах, голод, утома, спека, на-
віть «банальний» хворий зуб, 
— розповідає фахівець. — Або, 
скажімо, емоційний стрес, де-
пресія, зміна погоди, яскраве 
світло, паління, вживання спир-
тних напоїв. Імовірними причи-
нами головного болю може бути 
алергія, гіпертонія, аневризма, 
пухлина мозку, черепно-моз-
кова травма, гайморит, перена-
пруження очей, висока темпе-
ратура, вживання гормональ-
них або інших препаратів, спад-
кова схильність. Зрозуміло, що 
лише знеболювальними пігул-
ками — анальгіном чи цитрамо-
ном — тут не обійдешся».

Окуляри і тісний капелюх 
можуть провокувати біль 
голови 
 Деякі продукти харчуван-
ня та напої, які містять аміни, 
глутамат мононатрію, нітрити, 

кофеїн чи аспартам, також мо-
жуть спровокувати нестерпний 
головний біль, кажуть фахів-
ці. Серед продуктів-«провока-
торів» — маринади, гірчиця, 
кетчуп, копчені м’ясо й риба, 
цитрусові, банани, авокадо, бо-

бові, горіхи, цибуля, шоколад, 
вершки, сметана, йогурт, алко-
гольні напої, страви китайської 
кухні, чіпси. 
 Лікарі наголошують: навіть 
неправильно підібрані окуляри 
можуть спричинити головний 

біль. Зрідка такий дискомфорт 
спричиняє захворювання суг-
лобів щелепи чи... затісний ка-
пелюх. Трапляється, що біль у 
голові виникає внаслідок анемії 
(дефіциту залізу в організму). 
Зрештою, у кімнаті, де бракує 
свіжого повітря, голова теж не 
буде «свіжою».
 — Ефективність лікування 
передусім залежить від глибо-
кого клінічного обстеження, — 
переконаний Ігор Бабій. — Зок-
рема, важливо дослідити зміни 
структур мозку. За результата-
ми реографії (визначення елек-
тричного опору судин мозку) — 
оцінити стан кровообігу в ок-
ремих півкулях. Ультразву-
кова допплерографія визначає 
швидкість кровообігу в основ-
них судинах. Активність моз-
кових клітин вивчаємо за допо-
могою електроенцефалографії 
(ЕЕГ). В організмі людини бага-
то систем, але серцево-судинна 
— найголовніша. Судини жив-
лять кожен орган. Якщо, ска-
жімо, капіляри десь дають збій, 
то починають погано працюва-
ти нирки, шлунок, серце. Якщо 
людина вилікує судини — оду-
жують й інші органи. ■

Мирослава КРУК

 Напевне, кожному хочеться бути 
струнким і красивим, однак приро-
да, на жаль, декого «нагороджує» 
зайвою вагою. Іноді людина випро-
бовує безліч рецептів, методик, лі-
карських препаратів для схуднення 
— і все марно. Що ж робити?
 Звісно, хочеться бачити швид-
кі результати своїх зусиль, при цьо-
му ми прагнемо, аби все відбувало-
ся за найменших витрат сил, часу і 
засобів. Однак процес схуднення — 
тривалий і копіткий. Що повільні-
ше він просувається, то вища ймовір-
ність того, що «нещасливі» кілогра-
ми згодом не повернуться. При цьо-
му ви не втратите тонусу, а м’язова 
маса залишиться незмінною.
 «Боротьба за фігуру» не означає 
голодування, нагадують лікарі. Хоча 
саме з напівголодним способом жит-
тя багато хто пов’язує процес схуд-
нення. Пам’ятайте: довго жити за 
постійного обмеження в їжі просто 
неможливо, зрештою, ви ризикуєте 
«зірватися» і почати їсти все, що очі 
бачать. А це означає, що ваші попе-
редні «страждання» і вже отримані 
результати завершаться цілкови-
тим провалом. До того ж ви можете 
ще й додати у вазі, що стане причи-
ною стресу. Тож раз на тиждень мо-
жете не обмежувати себе в харчуван-
ні. Це допоможе зняти нервове на-
пруження, буде своєрідним призом 
за вашу стриманість упродовж тиж-
ня. Пам’ятайте, що й фізичні наван-
таження не будуть зайвими, оскіль-
ки вони прискорюють обмін речо-

вин і допомагають «розправитися» 
зі значною частиною калорій.
 Як свідчать останні дослідження 
дієтологів, схуднути допоможе ра-
ціональне харчування. З меню слід 
виключити ковбаси, кондитерські 
вироби, білу випічку, газовані на-
пої, страви швидкого приготування, 
алкоголь. «Порожні» калорії — їжа з 
великою кількістю малоцінних речо-
вин. Вона містить багато вуглеводів, 
жирів, солі й харчових добавок, про-
те мало білків та вітамінів. Лікарі 
пов’язують вживання «порожніх» 
калорій з ожирінням, серцевими за-
хворюваннями, цукровим діабетом 
та карієсом.
 Організмові насамперед потріб-
ні амінокислоти, ненасичені жир-
ні кислоти, вітаміни, мінерали та 
клітковина. Ці поживні елементи є 
здебільшого в натуральних і помір-
но оброблених продуктах, таких як 
м’ясо, птиця, каші, картопля, чор-
ний хліб, молочні продукти, риба. 
«Правильні» калорії знайдете й у 
фруктах, але через великий вміст 
глюкози і фруктози вживати їх тре-

ба помірно, оскільки ці речовини ак-
тивізують вироблення організмом ін-
суліну, який «сприяє» накопиченню 
жирових запасів. ■

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Її винайшли майже 
сто п’ятдесят років тому 
в США. І жувальної гум-
ки в цій країні — понад 
сто видів. Згідно з дослід-
женнями, середньоста-
тистичний американець 
за рік зжовує понад трис-
та пластинок жувальної 
гумки. А в цілому амери-
канці витрачають на неї 
майже два мільярди до-
ларів. Після Другої світо-
вої війни «жуйка» завою-
вала весь світ.
 Реклама завжди наго-
лошує на корисних влас-
тивостях гумки: і зубну 
емаль вона нібито зміц-
нює, і появі зубного ка-
меню запобігає, і запах із 
рота усуває, навіть кис-
лотно-лужний баланс від-
новлює. На жаль, у бага-
тьох випадках виробники 
видають бажане за дійсне. 
Якщо одним із компонен-
тів жувальної гумки є цу-
кор або глюкоза, то в роті 
— навпаки — у величезній 
кількості розмножують-
ся бактерії. Смакові до-
бавки, що входять до цієї 
«страви», і продукти їх ме-
таболізму, м’яко кажучи, 
не корисні для здоров’я. 

А складові (консерванти) 
на букву «Е» можуть ста-
ти причиною стоматоло-
гічних та інших захворю-
вань, наголошують лікарі. 
Дітям до трьох, а краще — 
до семи років гумку кате-
горично не можна давати. 
 Дехто вважає доціль-
ним «чистити» зуби жуй-
кою у проміжках між при-
йомами їжі. Однак сто-
матологи застерігають: 
гумка розхитує пломби і 
може спровокувати гас-
трит. Якщо ви жуєте цю 
«смакоту» три хвилини, 
вона допомагає виділяти-
ся шлунковому соку, спри-
яючи травленню й очища-
ючи порожнину рота від 
харчових залишків. Якщо 
більше — можете спрово-
кувати гастрит та інші не-
приємності із травною сис-
темою. Коли ми жуємо, ор-
ганізм вважає, що їмо, і 
починає виділяти речови-
ни, які розкладають їжу. 
Якщо організм здоровий, 
це не страшно, а якщо в 
людини виразка або гаст-
рит, то гумка дуже шкід-
лива. Не потрібно також 
жувати і курити, бо тоді 
тютюнові канцерогени 
потрапляють у шлунок із 
слиною.■

ВИХІД Є

«Головна» проблема
Що провокує напади мігрені і як 
попередити цей нестерпний біль

■ ФАКТИ

 За легендою, навіть повелителеві 
Олімпу — Зевсові — довелося звер-
нутися до бога-коваля Гефеста, щоб 
той розбив своїм молотом його го-
лову, яка розколювалася від нестер-
пного болю. Серед тих, хто потрапляв 
у лабети цієї недуги, були Юлій Це-
зар, Кальвін, Паскаль, Бетховен, Дар-
він, Маркс, Нобель, Гейне, По, Мопас-
сан, Вагнер, Шопен, Чайковський, Ніц-
ше, Фрейд... Нині щонайменше трети-
на людства потерпає від мігрені. 

■

Причин головного болю — безліч, але всі вони ускладнюють життя...
Фото з сайта Udoktora.net.

❙
❙

МАЙТЕ НА УВАЗІ

 Якщо відчуваєте, що самотужки не здатні подолати «головну проблему», не відкла-
дайте візит до лікаря. Особливо небезпечно зволікати при таких тривожних симптомах:
 * у вас почався головний біль, якого ніколи раніше не було. Скажімо, напади почасті-
шали і стали потужнішими;
 * біль триває понад 72 години, і ви неспроможні сконцентруватися на будь-якій 
справі;
 * біль виникає зненацька, наче «вибух» усередині голови;
 * окрім головного болю, у вас порушуються зір, мовлення, координація рухів, відчу-
ваєте слабкість у руках і ногах, гальмується мислення;
 * не лише болить голова, а й підвищується температура тіла і важко рухати шиєю;
 * головний біль виникає за найменшого фізичного зусилля. При цьому є блювота, 
але не нудить;
 * якщо біль супроводжується судомами, потемнінням в очах.

■

ОВВА!

Краще жувати чи 
викинути?
Жувальна гумка не захищає зуби від 
руйнування і може спричинити гастрит

■ ВАЖЛИВО

Вставайте з-за столу, коли не доїли... 
Чому обмеження в їжі не обіцяє схуднення, а «порожні» калорії 
провокують ожиріння

■

ДО РЕЧІ

Помилкові омани тих, хто хоче схуд-
нути:
 Що суворіша дієта, то вона ефективніша. 
 Часто вона ефективна лише в той мо-
мент, коли ви «боретеся» з кілограмами. А 
віддалений результат спрогнозувати немож-
ливо. 
 Аби схуднути, не можна вечеряти. 
 Бажано не об’їдатися. Але легка вечеря 
потрібна: нежирні молочні продукти, овочі, 
фрукти. 
 Соняшникова олія — нежирна, отже — 
дієтична. 
 З дієтичного погляду брак холестерину 
— добре. Але калорійність олії навіть вища, 
ніж у тваринного жиру. Тому людям із над-
мірною вагою не можна вживати її в необме-
жених кількостях. 
 Є диво-ліки, з допомогою яких можна 
схуднути. 
 Не дотримуючись дієти, жодним препа-
ратом не вдасться нормалізувати вагу. 
 Якщо дієта допомогла кільком людям — 
допоможе й мені. 
 Пам’ятайте, що всі «рецепти здоров’я» 
індивідуальні.
 Схуднення несумісне з непомірним хар-
чуванням.
 У кожного свій поріг насичення. Головне 
— вставайте з-за столу з відчуттям легкого 
недоїдання. 
 Дієта — це постійне відчуття голоду. 
 Правильно розроблена дієта — це хар-
чування дрібними порціями, які запобігають 
відчуттю голоду.

■

Мордувати себе голодом не слід, 
але солодощі на ніч — річ підступна 
для фігури...
Фото з сайта MobileDevice.ru.

❙
❙
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❙
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«У жодній країні немає наших 
туристичних представництв»
 — Я щойно повернувся з ту-
ристичної виставки у Лондоні, 
— розповідає Ігор Захаренко. — 
В України був найменший стенд, 
але я радий, що хоч такий був. 
Рекламували там конкурс Єв-
робачення, який відбудеться на-
ступного року в Києві. Туризм 
приносить великі прибутки, як-
що його правильно розвивати. 
Він дає роботу готелям, рестора-
нам, перевізникам тощо. У світі 
є чимало країн, економіка яких 
тримається на туризмі. На жаль, 
український уряд майже не при-
діляє уваги розвитку туристич-
ної галузі. За кордоном абсолют-
но відсутня реклама нашої краї-
ни. На це не виділяють коштів, 
я вже не кажу про українські ту-
ристичні представництва за кор-
доном. Такі офіси по всьому сві-
ту має кожна розвинена країна. 
В Україні їх мають і Польща, і 
Угорщина, а для нас, на жаль, 
це — далека перспектива.
 Наступна міжнародна вистав-
ка буде в березні 2017 року в Бер-
ліні. Туди треба їхати і запро-
шувати всіх відвідати Україну. 
І хоча маємо військовий конф-
лікт, іноземцям треба пояснюва-
ти: у нас все нормально, війна — 
далеко, а країна на 97 % живе в 
мирі і злагоді. Тим паче, що зага-
лом у нас недорого, ціни нижчі за 
європейські. 
 Наступного року спробуємо 
залучити іноземних туристів в 
Україну, запропонуємо тижне-
вий тур Львів—Київ—Одеса, 
щоб гості з-за кордону мали хоч 
якесь уявлення про нашу краї-
ну. Є три кити туризму: як діста-
тися, де жити і що робити. В Ук-
раїні вдосталь цікавих місць, 
є готелі різних рівнів. Мабуть, 
найголовніша наша проблема — 
дороги і транспорт. Якщо деякі 
головні шляхи вже мають цивілі-
зований вигляд, то про глибин-
ку такого не скажеш. А скільки 
там цікавого для туриста — і ук-
раїнського, й іноземного.
 Щодо виїзного туризму, то 
наші люди вже навчилися жити 
під час економічної кризи. Час 
іде — життя триває, і немає коли 
сумувати. На мою думку, від 
кризи найбільше постраждали 
ті, хто їздив у дешеві тури. Нині 
у них не вистачає грошей. Ті, 
хто має більші прибутки, просто 
понизили рівень сервісу: якщо 
раніше дозволяли собі 5 зірок, то 
нині — 3-4. На сходинку нижче. 
Однак скажу, що справжні манд-

рівники продовжують відкрива-
ти світ, скільки б це їм не кошту-
вало. 
 ■ І все-таки, враховуючи до-
ходи нашого населення, ціни на 
закордонні поїздки просто недо-
ступні для більшості українців.
 — Це всі розуміють, тож за-
раз туристичні компанії працю-
ють над тим, аби максимально 
здешевити свої тури і цим при-
вернути туриста. Помітив, що 
останнім часом люди шукають 
недорогі тури на короткий час, 
але щоб побільше всього поба-
чити. Ми теж шукаємо нові фор-
ми співпраці з нашими іноземни-
ми партнерами. І цього року нам 
вдалося зробити унікальний тур 
до Хорватії. Ця країна завжди 
належала до елітної групи і ціни 
на неї виставляли захмарні. Ми 
знайшли недорогий аеропорт у 
місті Задар, уклали прямі угоди і 
в результаті отримали абсолютно 
доступну ціну — 299 євро з пере-
льотом на 10-11 днів. Таких цін 
для відпочинку в Хорватії ніко-
ли не було. Цей напрямок у нас 
користувався великим попитом. 
 А найдешевші тури цього літа 
пропонувала Туреччина, тож ве-
лика частина українських ту-
ристів відпочивала там. Тради-
ційно популярна і доступна Чор-
ногорія. Але новинкою року ста-
ла Албанія — абсолютно новий 
напрямок. Чим вона привабли-
ва? Це — безвізова країна, деше-
ва — ціни такі, як в Україні, а на 
морепродукти — зовсім смішні. 
І — там немає росіян, а таке по-
бажання зараз має переважна 
більшість українських туристів. 
Тож той, хто вже побачив Єгипет 
і Туреччину, із задоволенням від-
кривав для себе нову країну.
 Якщо говорити про напрям-
ки, то, за нашими спостережен-
нями, зменшилася кількість ба-
жаючих поїхати до Німеччини і 
Польщі, а Чехія і Угорщина — 
залишилися на тому ж рівні. На-
томість збільшилася кількість 
туристів, які хочуть поїхати у 
Скандинавію. І хоча це не деше-
ве задоволення, люди готові пла-
тити гроші, аби побачити ці роз-
винені країни, де тиша, спокій 
і високі стандарти життя. Та-
кож багато людей побували з на-
шою фірмою у Великій Британії. 
Можливо, це пов’язано з тим, 
що тут у нас мало конкурентів, 
оскільки в консульстві складна 
процедура отримання візи і тур-
фірми не хочуть завдавати собі 
клопоту. Але туристам нічого не 
загрожує, всю бюрократію ми бе-

ремо на себе. До того ж, ми єдині 
в Україні робимо авіатури до Ве-
ликої Британії, тож немає вис-
нажливої дороги автобусом.
 Не втратили популярності і 
великі європейські країни: Фран-
ція, Італія, Іспанія. Різко зросла 
кількість туристів до Португалії. 
Можливо, люди шукали чогось 
нового, а можливо, спрацювала 
реклама: як повідомляли в засо-
бах масової інформації, ця піре-
нейська країна минулого року 
виграла чи не з десяток міжнарод-
них призів за розвиток туризму.

«Ми подумали: чому українці 
мають взимку нудьгувати? І 
відкрили чартер до Йорданії»
 ■ Зимовий туризм диктує свої 
умови?
 — Так. О цій порі головний 
напрямок — Єгипет, оскільки 
відпочинок тут доступний за ці-
ною, там море і тепло. Є також 
Шрі Ланка, Емірати, Гоа, але 
там дорожче і — свої нюанси. 
Наша фірма теж подумала, аби 
українці взимку не нудьгува-
ли: ми відкрили чартер до Йор-
данії на курорт Акаба. Це дорога 
країна, і мандрівка до неї завжди 
коштувала чималих грошей. Ми 
підійшли інноваційно, тож нині 
всього за 299 доларів можна від-
почити на Червоному морі з його 
унікальним підводним світом, 
побачити диво світу Петру (міс-
то, вирубане в скелях), покупа-
тися в Мертвому морі та відвіда-
ти місце хрещення Ісуса Христа. 
Ще ніколи Йорданія не була та-
кою доступною. Мало хто знає, 
що нині — це розвинута країна, 
яка вже давно випередила в роз-
витку (хоч як прикро про це ка-
зати) Україну. І головне — абсо-
лютно безпечна.
 Узимку популярні також 
екзотичні тури. Багато людей 
не йдуть у відпустку влітку для 
того, аби взимку вирушити десь 
у тропіки. Є такі дивовижні на-
прямки, як Балі, Сінгапур, Ма-
лайзія, але туди вирушають ще 
невеликі групи українців. 

 Щодо екскурсійних турів, то 
тут поза конкуренцією різдвяні 
мандрівки в Європу. Там зараз у 
всіх містах запалюють ялинки. 
Вся Європа перетворюється на 
веселий, святковий ярмарок, під-
свічений різнокольоровими вог-
никами. Ну й зима — це втіха для 
шанувальників гірських лиж. 
Уже випав перший сніг, і один за 
одним відкриваються європейсь-
кі гірськолижні курорти.
 Популярна також Японія. І 
хоча вона досить дорога, ми зби-
раємо гарантовані тури на весну, 
оскільки люди хочуть побачити 
цвітіння сакури.
 ■ Розкажіть про вашу волон-
терську допомогу...
 — Вона почалася ще з під-
тримки Майдану, а потім зако-
номірно перейшла в допомогу 
фронту, оскільки всі ми добре 
пам’ятаємо, які то були важкі 
перші місяці війни. Ми вози-
ли хлопцям і продукти, і одяг. 
Четверо працівників нашої фір-
ми воювали на передовій. А вже 
два роки безплатно возимо за 
кордон бійців АТО на реабілі-
тацію, особливо тих, хто зазнав 
поранень чи втратив кінцівки. 
Причому географія поїздок най-
ширша: Ніца, Париж, Лондон, 
Італія, Албанія, Хорватія. Зага-
лом наша фірма витратила 200 
тисяч євро на відпочинок та ре-
абілітацію воїнів АТО.

«Останні два роки робили 
фільми про Майдан і АТО. Нині 
повертаємося до програм про 
мандри. Зокрема, дитячих»
 ■ Ігор Захаренко ще також 
добре відомий українським те-
леглядачам як ведучий телепро-
грами «Феєрія мандрів»... Як ви-
никло бажання спробувати себе 
в цій ролі?
 — Ідея знімати фільми про 
наші подорожі з’явилася давно. 
А реалізувати її вдалося, коли під 
час першого Майдану я познайо-
мився з журналістами «5-го ка-
налу». Ми вирішили робити пе-
редачі про різні країни. І вже 10 

років виходить в ефір наша про-
грама. Проте мушу сказати: ос-
танні два роки ми більше робили 
фільми про Майдан, волонтерів, 
АТО. Така наша українська іс-
торія. Зараз знову повертаємося 
до мандрів. Зверніть увагу: світ 
швидко змінюється. Скажімо, 
ще 10 років тому в Йорданії на 
курорті Акаба було небагато го-
телів, тепер там їх безліч. Тобто 
наш перший фільм застарів, тре-
ба знімати новий. І так — щодо 
багатьох країн та курортів. Хоче-
мо ще робити передачі про манд-
ри для дітей.
 Крім телепередач, ми також 
проводимо видавничу діяльність, 
адже книги про мандри українсь-
кою мовою майже не видаються. 
Натомість маємо у своєму дороб-
ку книги «Європейський феєр-
верк», «Скандинавська казка», 
«Албанія. Нова любов на Серед-
земному морі», «Феєрія пригод 
Тура Хейєрдала» — це видання 
до 100-річчя від дня народження 
легендарного норвезького манд-
рівника. Підтримали також мо-
лоду поетесу Настю Дмитрук, 
яка під час другого Майдану на-
писала знаменитий вірш «Ни-
когда мы не будем братьями». 
Видали її збірку. І все це накла-
дом 10 тисяч примірників, так 
пропагуємо українське слово.
 ■ Ну і традиційне запитання 
про найближчі плани...
 — Будемо покращувати свої 
тури. Скажімо, до Хорватії ще 
хочемо додати Боснію і Герцего-
вину, щоб туристи мали змогу не 
лише відпочивати на пляжі, а й 
відвідати нову країну. Цілоріч-
но у нас буде Єгипет і Йорданія, 
там хочемо відкрити нові курор-
ти, які ще не знайомі для україн-
ців. Є багато ідей, про які не хочу 
розповідати, аби не перехопили 
конкуренти. Скажу лише, що 
серйозно розробляємо Канаду і 
Латинську Америку. Пропону-
ватимемо за 15 днів відвідати три 
країни у Південній Америці, чи 
за 23 дні — 6 країн у Централь-
ній Америці. ■

ЗУСТРІЛИСЬ — ПОГОВОРИЛИ

«Справжні мандрівники продовжують відкривати світ, 
скільки б це їм не коштувало...»
Відомий вітчизняний туроператор і телеведучий Ігор Захаренко розповів «УМ», як економічна криза 
«переформатувала» запити українців на відпочинок, які напрямки сьогодні найпопулярніші серед мандрівників 
і що потрібно, аби залучити іноземних туристів до України

■

Отакий я.
Фото з особистого архіву Ігоря Захаренка.

❙
❙

Олег КРУК

Туризм в Україні зараз переживає не кращі часи. Економічна криза 
відчутно вдарила по туристичній галузі, оскільки загальновідомо: 
коли рівень життя падає, людина насамперед відмовляється від 
відпочинку та розважальних поїздок. Негативну роль для туризму 
також відіграла девальвація гривні, яка втричі знецінилася до го-
ловних валют світу. Тож останнім часом багато українців відклали 
мрію про відпочинок та далекі краї на майбутнє. 
Про те, що відбувається в галузі і чи є надія на пожвавлення ту-
ристичного ринку, ми попросили розповісти директора туристич-
ної фірми «Феєрія» Ігоря Захаренка. До речі, пан Ігор — унікальна 
людина. Крім керівництва фірмою, яка пропонує тури в усі країни 
світу, він встигає вести телепередачу «Феєрія мандрів», активно до-
помагати воїнам АТО, видавати книги і провадити активну громад-
ську діяльність. А розпочалася наша розмова з іще однієї болючої 
проблеми — туристичної привабливості України для іноземців.
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Марія СУЛИМА

 У Києві відбулася прем’єра українсько-
го фільму «Жива» режисера Тараса Химича. 
В основу стрічки покладено історію реаль-
ної жінки Анни Попович — історію містичну, 
сповнену надприродних подій. Для режисе-
ра Тараса Химича — це дебют у повномет-
ражному художньому кіно, до того він пра-
цював лише над документальними фільма-
ми, серед яких «Золотий вересень. Хроні-
ки Галичини 1939—1941», «Срібна земля. 
Хроніки Карпатської України 1919—1939», 
«Легіон. Хроніка Української галицької ар-
мії 1918—1919». Саме завдяки ним він і на-
трапив на цю неймовірну історію й вирішив 
її екранізувати.
 Життя Анни Попович було складне і ди-
вовижне водночас. Ще в дитинстві малень-
ка Анна впала в колодязь, після чого в неї 
з’явився дар віщування і вона почала бачи-
ти майбутнє у своїх снах та чути голоси. Ті-
каючи від переслідування російських спец-
служб, Анна приєдналася до загону УПА. Там 
полюбила одруженого командира Довбуша, 
втім присяглася: щойно повернеться дружи-
на, вона лишить коханого. В Анну був зако-
ханий і її друг дитинства Ніко, що й привів її 
до загону повстанців, тож у фільмі не мину-
лося і без любовного трикутника.
 Для загону Попович стала справжнім 
талісманом, бо не раз рятувала повстан-
ців, застерігаючи їх від близької небезпе-
ки, проте свого коханого вона врятувати не 
змогла. У картині докладно показано мето-
ди боротьби російських спецслужб із парти-
занами. Примітно, що одного з представни-
ків МДБ — майора Х — зіграв ветеран АТО, 
колишній боєць батальйону «Айдар» Воло-
димир Правосудов. Він був і постановником 
військових сцен у фільмі. Оскільки режисер 
Тарас Химич працював не над одним доку-
ментальним проектом про тодішній період, 

то його художнє осмислення тих подій ще й 
історично достовірне.
 Протягом усіх поневірянь якісь диво-
вижні сили берегли цю жінку: їй вдалося ви-
жити після того, як у її руці вибухнула грана-
та, її розстрілювали мало не впритул, про-
те вбити не могли: «Я же тебя в упор — а ты 
жива!?» — дивуються МДБівці.
 Як розповідає режисер фільму Тарас Хи-
мич, це лише частинка історії Анни Попович — 
насправді на її долю випало стільки, що виста-
чило б не на одне життя і не на один фільм. 
 Сценарій написано за розповіддю са-
мої Анни Попович: 90-річна жінка повідала 
її творчій групі та благословила на зніман-
ня. А ще в процесі підготовки режисер пос-
пілкувався з багатьма свідками тих подій — 
каже, були навіть люди сторічного віку. З Ан-
ною Попович зустрічалися кілька разів: вона 
розповіла про своє життя те, чого ніколи й ні-
кому не казала. «Вона мене взяла за руку і 
каже — я знаю, буде тяжко, але ти спробуй. 
В очах ані злості, ані ненависті, вона не зла-
малася, а про себе розповідала якось немов 
збоку», — згадує виконавиця головної ролі 
Ольга Комановська.
 А режисерові під час знайомства Анна По-
пович сказала: «Отепер доведеться ще трохи 
пожити на світі, бо ж кіно треба зняти». Тарас 
Химич розповідає — вона так само бачила май-
бутнє та молилася. А ще дивувалася — чого су-
часному поколінню не вистачає, щоб бути щас-
ливими. Проте прем’єри фільму про себе жін-
ка не побачила: невдовзі, як її зняли для за-
вершальної сцени картини, вона померла. Тоді 
Анна Попович востаннє вийшла на двір.
 Щодо самої стрічки, то вона залишає 
подвійне враження. З одного боку, динаміч-
на, насичена розповідь на тлі неймовірних 
Ґорґан. Режисер буквально малює тамтешні 
краєвиди. Глядач увесь час у напрузі — і не 
лише від подій, що відбуваються на екрані, 
а й від дзвінкої тиші гірських хащ. Попри не-

велику кількість діалогів та голос за кадром 
— розповідь не видається нудною — навпа-
ки, від того фільм лише виграє. У стрічці не-
має героїчно-пафосних фраз, піднесеної ри-
торики, все так, як на справжній війні. 
 Заразом не полишає відчуття — що це 
все просто казка чи легенда. Красива, але ви-
гадана. Можливо, через те, що події не схожі 
на реальні і важко повірити, що таке насправ-
ді могло трапитися. І що за таких обставин 
можна вижити.
 Не дуже переконливою вийшла любов-
на лінія — іноді важко було повірити, що го-
ловні герої кохають одне одного. Щодо ак-
торського складу, то для виконавців Анни 
та Довбуша — Ольги Комановської та Рос-
тислава Держипільського — це був дебют 
у кіно. Комановська — актриса Івано-Фран-
ківського театру імені Франка, досі мала до-
свід зйомок лише в документальному кіно, а 
Держипільський — директор цього театру. 
Не вистачило драматизму й глибини в зобра-
женні цих стосунків, ця лінія мала бути вкрай 
сильною і пронизливою.
 Можливо, все пояснюють слова самої 
Анни Попович. Як розповіла Ольга Команов-
ська, на запитання, як ви могли зректися сво-
го коханого, жінка відповіла: «Я любила Бога 
більше, ніж чоловіка».
 Чи переконають актори глядача — пока-
же час, але те, що фільм вартий уваги — од-
нозначно. До речі, стрічкою вже зацікавили-
ся у Великій Британії, тож щойно її перекла-
дуть англійською, її покажуть і там. ■

Світлана НАКОНЕЧНА

 Нам не треба забувати, що 
війна на сході України не за-
кінчилася. Документальний 
фільм «Я піду за сонцем», який 
презентуватимуть 4 грудня, є 
нагадуванням, що у так званій 
зоні АТО нашим хлопцям до-
водиться щодня ризикувати 
власним життям, захищаючи 
рідню землю. Стрічка присвя-
чена 90-му окремому аеромо-
більному батальйону імені Ге-
роя України старшого лейте-
нанта Івана Зубкова. 
 На самому початку фільму 
лунають слова, що десантни-
ки знають усе про світло і тем-
ряву цієї війни. І це дійсно так. 
Адже цей батальйон, сформо-
ваний у вересні 2014 року з 
добровольців, воював у найга-
рячіших місцях — Пісках, Во-
дяному, Опитному, Донецько-
му аеропорті, Зайцевому, Ав-
діївці. Бійці 90-го були в ДАП в 
останні дні його оборони в січні 
2015-го. У терміналі аеропор-
ту воював Іван Зубков зі свої-
ми побратимами, він викли-
кав вогонь артилерії на себе, 
щоб прикрити відхід наших 

підрозділів. Посмертно наго-
роджений зіркою Героя Украї-
ни, а 30 грудня 2015 року ука-
зом Президента України ім’я 
старшого лейтенанта було при-
своєно батальйону.
 В аеропорту загинуло 27 та 
було поранено 72 десантники 
90-го батальйону. На жаль, 
після цього список утрат не 
закінчився. За час війни по-
лягли 45 бійців підрозділу, ос-
танні сумні новини надходи-
ли у травні цього року з пром-
зони в Авдіївці, де наші війсь-
ка дали рішучу відсіч ворогу. 
Саме там довелося працювати 
знімальній групі і під час об-
стрілів брати інтерв’ю у бій-
ців. Презентація стрічки від-
будеться 4 грудня у столично-
му Українському домі (поча-
ток — 11.00, вхід вільний). 
 «Це — волонтерський про-
ект, — каже автор ідеї фільму 
Юрій Маковій, голова громад-
ської організації «З країною в 
серці», яка постійно допома-
гає 90-му батальйону. — Ук-
раїнським воїнам потрібні не 
тільки їжа, одяг, оптика, а й 
увага. Хочеться, щоб вони від-
чували і знали — за них пере-
живають і турбуються. Тому 
ми організовуємо велику зус-
тріч, де не тільки покажемо 
фільм, а й вшануємо 180 бій-
ців батальйону, а також роди-
ни загиблих. Для цього зі свої-
ми однодумцями розробили 
пам’ятні медалі».
 Назву фільму дала одной-
менна пісня «Я піду за сон-
цем», яку написав Тигран 
Григорян, він — психолог, 
котрий неодноразово нада-
вав моральну допомогу вій-
ськовослужбовцям. Виконує 
ж композицію співачка Анас-
тасія Приходько, яка, до речі, 
буде однією з ведучих зустрічі 
4 грудня.
 Фільм обіцяють показати 
на «5-му каналі». ■

Марія СУЛИМА

 У Києві український гурт «Танок на 
майдані Конго» відсвяткував свій ювілей 
— «ТНМК. 20 сезонів». Чому сезони? Бо 
років групі більше, а цей відлік гурт веде 
з фестивалю «Червона Рута». Колись 
саме на ньому хлопці здобули перше міс-
це в танцювальній номінації, відтоді все 
й почалося. Насправді, вони досі з нос-
тальгією згадують той фестиваль. Тоді 
обирали найкращих, і що найголовні-
ше — вони мали представити свої піс-
ні, а не феєрично переспівати чужі, що 
стало модним на всіляких сьогоднішніх 
шоу. Гурт згадує: тоді, щоб виконати ви-
могу фестивалю — 3 пісні українською 
мовою — їм довелося буквально за дві го-
дини написати композицію «Зроби мені 
хіп-хоп», до речі, ця пісня здобула приз 
за найкращий шлягер «Червоної Рути». 
 За ці роки у колективі змінилося по-
над 30 музикантів, найпомітнішим був 
вихід із групи Ділі — Едуарда Присту-
пи, що розпочав власний проект. Про-
те Діля досі іноді виступає з музиканта-
ми. Вийшов на сцену і цього разу. Хлоп-
ці влаштували такий собі костюмований 
перформанс — публіка шаленіла.
 Крім «Червоної Рути», «Танок» висту-
пив ще на багатьох фестивалях, серед них 
«Таврійські ігри», «Захід Фест», фран-
цузький Les Francofolies, а також один із 
наймасштабніших європейських фести-
валів — Sziget Fest в Угорщині. Нині дис-
кографія гурту налічує 6 студійних альбо-
мів, один з яких — «Сила» — 2005 року в 

Україні став золотим.
 Свій стиль хлопці характеризують як 
репкор, хоча мають пісні, що належать до 
хіп-хопу, рок, поп. «ТНМК» постійно екс-
периментує, наприклад, відіграли джазові 
концерти, концерти з народними інстру-
ментами. Справжньою подією в житті гур-
ту став концерт із Молодіжним академіч-
ним симфонічним оркестром «Слобо-
жанський», хлопці навіть випустили аль-
бом, що мав назву «Симфо хіп-хоп».
 До київського концерту «20 сезонів» 
із-понад 100 пісень гурт обрав 35, як ка-
жуть — це ті, що їм самим дуже подобають-
ся. Щодо репертуару, то «Танок» до нього 
ставиться вкрай прискіпливо. Кажуть, реп 
має бути літературою або принаймні дуже 
близькою до неї — поезія в чистому виг-
ляді. Інтелектуальна глибина теж важли-
ва, без неї справжнього репу немає. Бага-
то пісень і на злобу дня, наприклад, дуже 
актуально у світлі питання про квоти зву-
чить їхнє «Ей, довго ще на радіо будуть 

лише москалі?». Мабуть, завжди актуаль-
ним буде їхній «Вавилон»: «Проголосуй за 
мене, дам народу я гарячу воду».
 Однією з перчинок творчості гурту за 
ці роки став запис неочікуваних дуетів. 
2012-го «ТНМК» навіть випустив спе-
ціальну збірку Double Trouble, в якій мож-
на почути такі собі експерименти з Софією 
Ротару, Русланою, групами Apollo 440 та 
Mgzavrebi, «Кобзою», «Димною Суміш-
шю» та «Тартаком», Міхеєм та Сергієм 
Шнуровим та ін. 
 Не минулося без сюрпризів і цього 
ювілейного концерту. Київська публіка 
стала свідком двох дуетів. Перший — 
з народною артисткою України Ніною 
Матвієнко, думаю, скільки вони разом 
співатимуть, цей дует щоразу вражати-
ме. Вкрай незвичною видається народ-
на артистка, Герой України поруч реп-
корівців, але треба визнати, що звучить 
масштабно.

 Другий дует — це була прем’єра піс-
ні «Гострі ножі» з українською легендою 
«Братами Гадюкіними». І якщо «ТНМК» 
за час свого існування записав понад 20 
дуетів, то для «Гадюкіних» цей дует був 
першим. Приймали їх просто фантастич-
но. Як на сцені, так і в залі відбувалося 
щось неймовірне. 
 Попри те, що пісні у «Танка» чима-
ленькі, публіка співала їх напам’ять. Та 
й пригадати або навіть підучити час мала 
— концерт розпочався на 45 хвилин піз-
ніше, ніж було заявлено.
 Концертом святкування 20-річчя не 
завершилося. Буквально за кілька днів 
до нього гурт презентував кліп на пісню 
«Небокрай» та пообіцяв от-от представити 
ще один. Також — працюють над наступ-
ним альбомом. Наразі тексти, що їх напи-
сав Олександр Сидоренко — Фоззі, — про-
ходять без перебільшення суворий відбір. 
Тож новий сезон «ТНМК» розпочався. ■

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Світло і 
темрява 
війни
Анастасія 
Приходько співає 
у фільмі «Я піду 
за сонцем»

■ ПРОКАТНИЙ СТАН

Талісман УПА
Чому можна зректися коханого чоловіка, 
розповідає стрічка «Жива»

■

Ольга Комановська  — актриса 
Івано-Франківського театру імені 
Франка зіграла у фільмі Анну 
Попович.
Фото Марії СУЛИМИ.

❙
❙
❙
❙
❙

ЮВІЛЕЙ

Зроби мені хіп-хоп
«Танок на майдані Конго» приховує свій вік

■

Вокаліст Олег «Фагот» Михайлюта.
Фото Марії СУЛИМИ.

❙
❙

Діля з народною артисткою України Ніною 
Матвієнко теж були на концерті.

❙
❙
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Блакитний коваль
 Родове село Олеся Пав-
ловича — Кілов — якраз 
над самим Дніпром, на 
київському Лівобережжі. 
Зовсім поруч, на право-
му березі — знані сьогод-
ні у всьо му світі Трипіл-
ля і Халеп’я, де наприкін-
ці ХІХ століття Вікентій 
Хвойка вперше відкрив для 
людства скарби дивовиж-
ної Трипільської цивіліза-
ції. Трохи нижче за течією 
— Витачів, Стайки, Гре-
бені. Закорінені в праук-
раїнській давнині лункі 
топоніми, вони стали для 
Олеся його першим відчи-
таним текстом — великою 
книгою рідної землі. 
 Та судилося йому в ди-
тинстві спізнати й інше: 
коли Олесеві виповнило-
ся сім років, страшний го-
лод почав нищити Украї-
ну. Бачив він і мертвяків, 
що валялися на дорогах та 
в хатах, і підводи, на які 
байдужі люди складали 
штабелями покійників, і 
комнезамівців, що заби-
рали з печі останнє, при-
рікаючи сім’ю на голодну 
смерть. Родину Бердни-
ків урятував від немину-
чої загибелі батько — ко-
валь Павло. Саме він став 
першим духовним учите-
лем Олеся, і пізніше збір-
ка самвидавних поезій от-
римала назву «Блакитний 
коваль». 
 У роки його дитинства 
і юності поєднувалися ви-
сока поезія і трагічна бу-
денність, читання Жуля 
Верна, мрії про космічні 
польоти й облудне офіцій-
не славослів’я вождям, що 
лунало на кожному кроці. 
1943-го, після повернен-
ня Радянських військ на 
Київщину, Бердник добро-
вольцем іде на фронт. Бере 
участь у боях, як військо-
вий підривник-мінер час-
то ходить поряд зі смертю. 
Далі — поранення, шпи-
таль, демобілізація, піс-
ля якої він починає нав-
чатися в студії при театрі 
імені Івана Франка. Про-
те перспектива стати про-
фесійним актором у сус-
пільстві примусового ли-
цедійства зовсім не при-
ваблювала його. 1949-го 
на так званих «відкритих 
партійних зборах» Олесь 
Бердник рішуче виступає 
на захист переслідуваних 
тоді «космополітів» та не-
поштиво відгукується про 

Кагановича і Сталіна. Ре-
акція на подібне зухвальс-
тво не забарилася: 24 жов-
тня Бердника заарештову-
ють. Слідчий висуває йому 
звинувачення в контррево-
люційній агітації, паплю-
женні вчення Леніна—
Сталіна, компрометації 
колгоспних засад. Жодно-
го з цих звинувачень Бер-
дник не визнав, а на суді 
ще й розповів про катівсь-
кі методи роботи МГБ. Як 
наслідок — до поперед-
ніх пунктів додалося ще 
й звинувачення у наклепі 
на «доблесні органи». Ви-
рок для зовсім молодого 
ще Олеся був по-сталінсь-
ки щедрим: десять років 
концтаборів плюс п’ять — 
заслання.
 У таборах Бердник 
пройшов усі кола дантівсь-
кого пекла. Двічі він нама-
гався втекти. У Кажимі, 
куди його направили піс-
ля першої спроби, гебіс-
ти планували вбити не-
впокореного в’язня рука-
ми кримінальників. Про-
те металева труба, здатна 
завалити й бика, не завда-
ла йому шкоди (пізніше у 
своїй книзі «Тайна Хрис-
та» Бердник опише й не 
такі випадки «чудес», 
що траплялися на зоні із 
сильними духом політич-
ними). Після другої втечі 
табірний спецлагсуд лі-
пить новий термін за стат-
тею «контрреволюційний 
саботаж» (на запитання 
Бердника, що ж він таке 
саботував, суддя глибоко-
думно відповів: «Ви сабо-
тували заходи Радянської 
Влади з вашого перевихо-
вання»). 
 Американський фан-
таст Річард Бах, автор 
«Чайки на ймення Джо-
натан Лівінгстон», зус-
трівшись з Олесем Пав-
ловичем на початку 90-
х, чесно зізнався: у нього 
просто не вистачило б сил 
пережити ті випробуван-
ня, що випали на долю ук-
раїнського мандрівника в 
незвідане. Лише 1955-го, 
коли за ініціативою Хру-
щова почався масовий пе-
регляд «липових» справ, 
Бердник зміг повернути-
ся додому.

Україна Січі Вогняної
 В Україні, до якої він 
кожного дня своєї каторж-
ної неволі линув думка-
ми, все іще мовчало. Десь 

у Карпатських лісах по-
мирали в німому стоїциз-
мі останні бійці УПА, а на 
Наддніпрянщині... Дуже 
вже важкий по ній коток 
пройшовся і 33-го, і 47-го. 
Спочатку Бердник нама-
гається якось знайти себе 
в новій ситуації, працює 
будівельником, художни-
ком, керівником Палацу 
культури в одному з про-
вінційних містечок. Не-
сподівано він отримує лис-
та від найближчого табір-
ного друга поета Івана Хо-
менка: «Олесю. Наша пора 
настала: сій зерна ярові, 
якщо не вдалося посія-
ти озимі. Наше вруно ще 
встигне зійти», — писав 
той, закликаючи товари-
ша атакувати видавниц-
тва своїми творами 
 І він зважується — 
надсилає до «Радянського 
письменника» рукопис на-
писаної ще у в’язничному 
карцері повісті «Поза ча-
сом і простором». За два 
місяці книга побачила 
світ — і розійшлася миттє-
во. Перший успіх окрилив 
молодого письменника — 
його цариною стала фу-
турологія, що в сталінсь-
ку добу була під фактич-
ною забороною: які ще 
можуть бути мрії про май-
бутнє, коли найдосконалі-
ше суспільство уже збудо-
ване Москвою і довкола — 
«все вокруг колхозное, все 
вокруг мое». 
 Бердника регулярно 
видають, його книги ма-
ють незмінний успіх у чи-
тачів, твори перекладають 
іноземними мовами. Зда-
валося б, що ще потрібно 
донедавна безправному зе-
кові? Одначе, як писав ко-
лись Сковорода: «Хто від-
чув смак безміру, вже не 
задовольниться нічим ін-
шим». Нові твори не могли 
не спричинити конфлікту 
із системою, яка воліла ба-
чити  фантастику як інс-
трумент пропаганди, а не 

поле вільного творчого по-
шуку. Своєрідним рубіко-
ном став 1971, коли поба-
чив світ роман «Зоряний 
Корсар». За глибиною фі-
лософського осмислен-
ня явища тоталітариз-
му його можна поставити 
в один ряд зі славнозвіс-
ним «1984» Орвела. Пре-
са розпочала проти Берд-
ника погромну кампанію, 
звинувачуючи у відвертій 
антирадянщині. 1973-го, 
на березневому Пленумі 
правління Спілки пись-

менників головний пар-
тійний наглядач за літе-
ратурою Василь Козачен-
ко закидає Бердникові 
«хохломанію в космосі». 
«Ви уявляєте, товариші, у 
Бердника і через 200 років 
іще є Україна й україн-
ці!», — у часи всевладно-
го панування теорії злит-
тя націй подібний комп-
ромат діяв безвідмовно. 
Бердника виключають із 
СПУ. Відразу ж після цьо-
го всі його книги (близько 
30 назв) були вилучені з 
бібліотек і спалені. Родина 
опинилася без засобів до 
існування, нормою життя 
стали обшуки і «топтуни» 
за спиною. Під час одного 
з «трусів» чекісти конфіс-
ковують його архів — не-
опубліковані прозові тво-
ри, філософські дослід-
ження, щоденники. 
 Творчість Бердни-
ка підхоплює самвидав. 

Створені ним у цей пе-
ріод повісті, романи, по-
езії, історіософські по-
еми, увійшли до золото-
го фонду національного 
письменства. Він збли-
жується з багатьма ди-
сидентами і 1974-го року 
вперше ініціює створен-
ня Української Духов-
ної Республіки (Республі-
ка Духа на нашій землі — 
то ще давня мрія Григорія 
Сковороди), яку пізніше 
спробує утвердити на тере-
нах незалежної України. 
1976-го він стає членом-
засновником Українсь-
кої Гельсінської групи, 
яку й очолює після ареш-
ту її голови, письменника 
Миколи Руденка. Коорди-
нує роботу правозахисни-
ків, пише численні лис-
ти і звернення до радянсь-
ких владоможців та між-
народної громадськості на 
захист переслідуваних ди-
сидентів. 
 У січні 1979-го Берд-
ник завершує свій «Тер-
новий Вінець України» 
— відкрите послання до 
минулої, сучасної й гря-
дущої Росії, а через два мі-
сяці його заарештовують 
і ув’язнюють у слідчому 
ізоляторі КДБ. Вирок — 
шість років концтаборів 
і три — заслання. Далі — 
звична схема: голодуван-
ня протесту, фізичні й мо-
ральні тортури... Разом 
із іншими політв’язнями 
Мордовської в’язниці 
Олесь Бердник ставить 
свій підпис під звернен-
ням до ООН із вимогою 
розпочати процес деко-
лонізації України. В село 
Гребені під Києвом учаща-
ють незвані гості, шанта-
жують дружину, вимага-
ючи, аби виїхала. Коли їй 
закидають, що калина, під 
якою Бердник заповів себе 
поховати, надто мала, Ва-
лентина Сергіївна відпові-
дає: «А Бердник іще вми-

рати не збирається. Ще 
довго цій калині рости! І 
буде вона вище моєї хати, 
і Олесь Павлович сюди по-
вернеться і тут житиме».

Переступи межу і вийди в 
таємничість
 У добу національно-
го відродження кінця 80-
х — початку 90-х Олесь 
Бердник виявив усю свою 
багатогранність: поет, фі-
лософ, публіцист, політик 
(висувався кандидатом на 
перших у незалежній Ук-
раїні президентських ви-
борах), лідер громадської 
організації, навіть еко-
номіст — у грудні 93-го у 
розпал економічної кризи 
він пропонував Кравчуку 
власну альтернативну ме-
тодику введення гривні. 
Бердник указував на свій, 
окремішній шлях Ук-
раїни, її місію, хоча тоді 
його пророцтва видавали-

ся фантастикою. Свої ідеї 
він втілив у відродженій 
після кадебістського пог-
рому Українській Духов-
ній Республіці. 4-7 лип-
ня 1990-го в Коломиї від-
бувся Перший всесвітній 
Собор Духовної України, 
участь у якому взяли де-
сятки тисяч людей. 
 УДР  у звичному ро-
зумінні ніколи не була 
політичною партією. В ос-
нові стратегії людей кола 
Олеся Бердника був пог-
ляд на Україну як на ціліс-
ний, живий організм, який 
може бути порятований 
любов’ю і солідарною від-
повідальністю всіх членів. 
Пріоритетами УДР були 
відновлення і заселення 
покинутих сіл, розвиток 
шкільництва, вивільнено-
го від кайданів догматизму 
і підручниково-формаліс-
тичного абсурду, рекуль-
тивація забруднених тери-
торій, воскресіння Дніпра 
і відновлення чистоти його 
вод, еколого-культурний 
захист усіх територій, що 
формували свідомість ук-
раїнців — Хортиці, Трах-
темирова, всіх територій 
козацьких Січей, всіх свя-
тилищ прадавніх вірувань. 
«Пірнаючи в ковбаню хао-
тичних ринкових стосун-
ків, ми на багато поколінь 
перекриваємо шлях ро-
мантикам і мрійникам. У 
світі бірж, грошових міш-
ків і комерції Козацьким 
Душам нічого буде роби-
ти», — писав Олесь Берд-
ник у грудні 91-го, звер-
таючись до новообраного 
Президента Кравчука. Від-
повіддю стала чергова (як 
і за сталінсько-брєжнєвсь-
ких часів) злива істерич-
них публікацій у пресі. 
 Після оприлюднення 
Олесем Бердником своєї 
президентської програ-
ми з її імперативом само-
достатньої України, про-
пагандистська машина 
кримінально-олігархіч-
ного капіталу запрацюва-
ла на повну силу. На Берд-
никові та УДР обкатували-
ся технології, які сьогодні 
зреалізовані в «Акцентах» 
та «Проте». Його називали 
водночас агентом КДБ і 
фашистом, відірваним від 
життя мрійником і ледь не 
божевільним. Одразу від-
копалася «покаяльна» за-
ява Бердника, написана 
1984-го (хоча подібні за-
яви писали й Іван Дзюба, 
і Зеновія Франко, і Мико-
ла Холодний).
 Останні роки пройшли 
під знаком замовчуван-
ня. 1996-го його спіткав 
третій інсульт, що призве-
ло до майже повної втра-
ти мови: підірване табо-
рами здоров’я нагадало 
про себе. Відтоді і до са-
мої смерті його янголом-
охоронцем стала дружи-
на. Раз на рік, на Трійцю, 
до Бердників, за тради-
цією, приїздили найближ-
чі друзі. Олеся Павловича 
вивозили на двір, і, якщо 
дощ не заважав, залиша-
ли там до пізньої ночі: він 
над усе любив розгляда-
ти зоряне небо. У березні 
2003-го він тихо відійшов 
у засвіти. Коли Олеся Бер-
дника ховали, всі раптом 
побачили в небі пташи-
ний ключ, що перешико-
вувався над свіжою моги-
лою, щоб прийняти нову 
душу... ■

ПОСТАТЬ

Провісник зоряного вирію
Відомому дисиденту і письменнику Олесю Берднику виповнилося б 90 років

■

Олександр ХОМЕНКО 

...У шкільній бібліотеці часів мого дитинства творів 
Олеся Бердника не було. Як пояснила мені бібліотекар-
ка, цього автора «вичистили» дуже давно, ще за часів 
її попередниці. Але уривки з «Маніфесту Українського 
Правозахисного Руху», почуті одного разу по забороне-
ному радіо «Свобода», стали для мене шоком: «Боже, 
куди поділася Україна? Невже цю землю сходив Ско-
ворода і Тарас малими босими ногами, готуючи душу 
народну до небувалої, горньої Республіки Духу?». Я 
потім часто «прокручував» їх, особливо під свинцевим 
небом російської Півночі, у матюкомовному середови-
щі Совєцкой армії другої половини 80-х. Можна було 
сумніватися у будь-чому, тільки не в голосі власно-
го серця, яке резонувало з Бердниковими словами. І 
жодна контрпропаганда вихователів у погонах не мала 
сили тому зашкодити.  

Олесь Бердник.
Архівне фото.

❙
❙

«Пірнаючи в ковбаню хаотичних 
ринкових стосунків, ми на багато поколінь 
перекриваємо шлях романтикам і 
мрійникам. У світі бірж, грошових мішків 
і комерції Козацьким Душам нічого буде 
робити», — писав Олесь Бердник у грудні 
91-го, звертаючись до новообраного 
Президента Кравчука. 
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Єврокубки
 Передостанній тур групового етапу ЛЄ ос-
таточно визначив європейське майбутнє для 
українських команд — якщо «Шахтар», роз-
громивши у Львові «Коньяспор», зміцнив своє 
лідерство у квартеті, то луганська «Зоря» піс-
ля виїзної поразки від «Фенербахче» втрати-
ла навіть примарні шанси на «плей-оф».
 Заздалегідь вирішивши завдання вихо-
ду до 1/16 фіналу, «гірники» зіграли домаш-
ній матч напіврезервним складом: за донеччан 
у єврокубках дебютували Микита Шевченко та 
Микола Матвієнко. Сам же поєдинок пройшов 
без інтриги — «Шахтар» ще до перерви забез-
печив собі комфортну перевагу.
 Луганчани ж знову не змогли здобути пер-
шу перемогу у груповому турнірі Ліги Європи, 
поступившись більш досвідченому супернику. 
У шостому турі на «чорно-білих» чекає поєди-
нок проти «Манчестер Юнайтед».
 Ліга Європи. Груповий раунд. 5-й тур. 
Група А. «Фенербахче» (Туреччина) — 
«Зоря» (Україна) — 2:0 (Стох, 59; К’єр, 67; ви-
лучення: Соболь, 90+3 («З»); «З»:  О. Шевченко, 
Сіваков, Каменюка (Опанасенко, 35), Рафаель, 
Соболь, Гречишкін, Чайковський, Петряк (Бона-
вентуре, 57), Харатін, Кулач (Пауліньйо, 69), Ка-
раваєв), «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 
«Фейєноорд» (Голландія) — 4:0.
 Турнірне становище: «Фенербахче» 
— 10, «Манчестер Юнайтед» — 9, «Фейє-
ноорд» — 7, «Зоря» — 2.
 Група В. «Астана» (Казахстан) — 
«АПОЕЛ» (Кіпр) — 2:1, «Олімпіакос» 
(Греція) — «Янг Бойз» (Швейцарія) — 1:1.
 Турнірне становище: «АПОЕЛ» — 9, 
«Олімпіакос» — 8, «Янг Бойз», «Астана» — 5.
 Група С. «Габала» (Азербайджан) — 
«Андерлехт» (Бельгія) — 1:3 (українці: Без-
отосний — 90 хв., Вернидуб — 90 хв., Гри-
горчук (усі — «Г») — тренер), «Сент-Етьєн» 
(Франція) — «Майнц» (Німеччина) — 0:0.
 Турнірне становище: «Андерлехт» 
— 11, «Сент-Етьєн» — 9, «Майнц» — 6, 
«Габала» — 0.

 Група D. «Зеніт» (Росія) — «Маккабі» 
(Т-А, Ізраїль) — 2:0, «Дандалк» (Ірландія) 
— «АЗ» (Голландія) — 0:1.
 Турнірне становище: «Зеніт» — 15, 
«АЗ» — 5, «Дандалк», «Маккабі» — 4.
 Група Е. «Рома» (Італія) — «Вікторія» 
(Чехія) — 4:1, «Аустрія» (Австрія) — «Аст-
ра» (Румунія) — 1:2.
 Турнірне становище: «Рома» — 11, 
«Астра» — 7, «Аустрія» — 5, «Вікторія» — 3.
 Група F. «Генк» (Бельгія) — «Рапід» 
(Австрія) — 1:0, «Атлетик» (Іспанія) — 
«Сассуоло» (Італія) — 3:2.
 Турнірне становище: «Генк», «Атле-
тик» — 9, «Сассуоло», «Рапід» — 5.
 Група G. «Сельта» (Іспанія) — «Стан-
дард» (Бельгія) — 1:1, «Аякс» (Голландія) 
— «Панатінаїкос» (Греція) — 2:0.
 Турнірне становище: «Аякс» — 13, «Сель-
та», «Стандард» — 6, «Панатінаїкос» — 1.
 Група H. «Шахтар» (Україна) — «Конь-
яспор» (Туреччина) — 4:0 (Бардакчи, 10 (у 
свої ворота); Дентіньйо, 36; Едуардо, 66; Бер-
нард, 74; «Ш»:  М. Шевченко, Матвієнко, Срна, 
Кривцов, Ордець, Малишев, Коваленко (Тан-
ковський, 46), Бернард, Тайсон (Едуардо, 64), 
Дентіньйо, Борячук (Степаненко, 79)), «Гент» 
(Бельгія) — «Брага» (Португалія) — 2:2.
 Турнірне становище: «Шахтар» — 15, 
«Брага» — 6, «Гент» — 5, «Коньяспор» — 1.
 Група І. «Шальке» (Німеччина) — «Ніц-
ца» (Франція) — 2:0 (Коноплянка («Ш») 
— до 61 хв., гол), «Краснодар» (Росія) — 
«Зальцбург» (Австрія) — 1:1.
 Турнірне становище: «Шальке» — 
15, «Краснодар» — 7, «Зальцбург» — 4, 
«Ніцца» — 3.
 Група J. «Слован» (Чехія) — «Кара-
бах» (Азербайджан) — 3:0, «Фіорентина» 
(Італія) — ПАОК (Греція) — 2:3 (Шахов (П) 
— до 83 хв., гол).
 Турнірне становище: «Фіорентина» — 
10, «Карабах», ПАОК — 7, «Слован» — 4.
 Група K. «Хапоель» (Б-Ш, Ізраїль) — 
«Інтер» (Італія) — 3:2, «Спарта» (Чехія) — 
«Саутгемптон» (Англія) — 1:0.
 Турнірне становище: «Спарта» — 12, 

«Хапоель», «Саутгемптон» — 7, «Інтер» — 3.
 Група L. «Цюріх» (Швейцарія) — «Віль-
ярреал» (Іспанія) — 1:1, «Стяуа» (Румунія) 
— «Османлиспор» (Туреччина) — 2:1.
 Турнірне становище: «Османлиспор» 
— 7, «Вільярреал», «Стяуа», «Цюріх» — 6.

Англія
 Боротьба за чемпіонський титул АПЛ 
iз кожним туром загострюється: розрив між 
першою та четвертою командами першості 
— «Челсі» та «Арсеналом — становить усьо-
го три пункти. Минулого уїк-енду обидва пред-
ставники Лондона здобули перемоги: «каноні-
ри» «на класі» здолали «Борнмут», а «сині» у 
дербі були сильнішими за «Тоттенхем». 
 Натомість інший «гранд», який на старті 
сезону заявляв про свої чемпіонські амбіції, — 
«Манчестер Юнайтед» — знову втратив очки: 
в останніх семи матчах підопічні Моуріньйо пе-
ремогли лише раз. 
 Прем’єр-ліга. 13-й тур. «Бернлі» — 
«Манчестер Сіті» — 1:2 (Марні, 15 — Агу-
еро, 37, 60), «Ліверпуль» — «Сандерленд» 
— 2:0 (Орігі, 75; Мілнер, 90 (пен.)), «Лестер» 
— «Мідлсбро» — 2:2, «Халл Сіті» — «Вест 
Бромвіч» — 1:1, «Суонсі» — «Крістал Пе-
лас» — 5:4, «Челсі» — «Тоттенхем» — 2:1 
(Педро, 45; Мозес, 51 — Еріксен, 11), «Уот-
форд» — «Сток Сіті» — 0:1, «Арсенал» — 
«Борнмут» — 3:1, «Манчестер Юнайтед» 
— «Вест Хем» — 1:1, «Саутгемптон» — 
«Евертон» — 1:0. 
 Лідери: «Челсі» — 31, «Ліверпуль», 
«Манчестер Сіті» — 30, «Арсенал» — 28, «Тот-
тенхем» — 24, «Манчестер Юнайтед» — 20.
 Бомбардири: Агуеро («Манчестер Сіті»), 
Дієго Коста («Челсі») — 10.

Іспанія
 Нападник «Гранади» та української збір-
ної Артем Кравець у другому матчі поспіль 
відзначився результативними діями — цього 
разу в активі 27-річного форварда гол, який, 
щоправда, не допоміг його команді піднятися 
з дна турнірної таблиці.
 А от партнери Кравця по національній ко-

манді — Роман Зозуля та Денис Бойко — 
поки не можуть пробитися до основного скла-
ду своїх клубів. Бойко у «Малазі» є другим во-
ротарем після камерунця Камені, тому цього 
сезону ще не отримував ігрових хвилин. Зозу-
ля ж останнім часом навіть не потрапляє до за-
явки на поєдинки «Бетіса»: українець востаннє 
виходив на поле у сьомому турі.
 Прімера. 13-й тур. «Ейбар» — «Бетіс» 
— 3:1, «Малага» — «Депортіво» — 4:3, 
«Реал Мадрид» — «Спортинг» — 2:1 (Ро-
налду, 5 (пен.), 18 — Кармона, 35), «Еспань-
йол» — «Леганес» — 3:0, «Севілья» — «Ва-
ленсія» — 2:1, «Вільярреал» — «Алавес» — 
0:2, «Осасуна» — «Атлетико» — 0:3, «Сель-
та» — «Гранада» — 3:1 (Кравець («Г») — 90 
хв., гол), «Реал Сосьєдад» — «Барселона» 
— 1:1 (Вілліан Жозе, 53 — Мессі, 59).
 Лідери: «Реал Мадрид» — 33, «Барсело-
на», «Севілья» — 27, «Атлетико» — 24, «Реал 
Сосьєдад» — 23, «Вільярреал» — 22.
 Бомбардир: Роналду («Реал Мадрид») 
— 10.

Італія
 Найбільшою несподіванкою минулого 
тижня в італійській Серії А стала виїзна по-
разка чинного чемпіона та лідера першості 
«Ювентуса» від «Дженоа»: перемогу гос-
подарям приніс дубль Джованні Сімеоне — 
сина тренера іспанського «Атлетико» Дієго 
Сімеоне. 
 Серія А. 14-й тур. «Торіно» — «К’єво» 
— 2:1, «Емполі» — «Мілан» — 1:4 (Сапона-
ра, 17 — Лападула, 15, 78; Сусо, 61; Коста, 
64 (у свої ворота)), «Палермо» — «Лаціо» — 
0:1, «Кротоне» — «Сампдорія» — 1:1, «Ка-
льярі» — «Удінезе» — 2:1, «Болонья» — 
«Аталанта» — 0:2, «Дженоа» — «Ювен-
тус» — 3:1 (Сімеоне, 3, 13, Алекс Сандро, 
29 (у свої ворота) — П’янич, 82), «Рома» — 
«Пескара» — 3:2 (Джеко, 7, 10; Перотті, 69 
(пен.) — Медушай, 60; Капрарі, 74).
 Лідери: «Ювентус» — 33, «Рома», 
«Мілан» — 29, «Лаціо», «Аталанта» — 28, 
«Торіно» — 25.  
 Бомбардир: Джеко («Рома») — 12.

Німеччина
 Дванадцятий тур німецької Бундесліги став 
чи не першим у цьому сезоні, в якому час на 
полі отримали одразу три українських легіо-
нери — поза грою залишився лише голкі-
пер «Дармштадта» Ігор Березовський. На-
томість його партнери по команді — Артем 
Федецький та Денис Олійник — вийшли на 
матч проти «Шальке» Євгена Коноплянки: 
Федецький відіграв усі 90 хвилин, а в активі 
Олійника — останні 16 хвилин матчу. Коноп-
лянка ж до голу у Лізі Європи додав чер-
говий «асист» у чемпіонаті: після результа-
тивних дій українця «гірники» забили третій 
м’яч у ворота «Дармштадта».
 Перша Бундесліга. 12-й тур. «Фрай-
бург» — «РБ Лейпциг» — 1:4 (Нідерлехнер, 
15 — Кейта, 2; Вернер, 22, 35; Забітцер, 79), 
«Кельн» — «Аугсбург» — 0:0, «Боруссія» 
(М) — «Хоффенхайм» — 1:1, «Айнтрахт» 
— «Боруссія» (Д) — 2:1 (Хусті, 46; Сефе-
ровіч, 79 — Обамейянг, 78), «Інгольштадт» 
— «Вольфсбург» — 1:1, «Гамбург» — «Вер-
дер» — 2:2, «Баварія» — «Байєр» — 2:1 (Тья-
го Алькантара, 30; Хуммельс, 56 — Чалханог-
лу, 35), «Шальке» — «Дармштадт» — 3:1 
(Коноплянка («Ш») — із 46 хв., пас; Федець-
кий — 90 хв., Олійник — із 74 хв., (обидва — 
(«Д»)), «Герта» — «Майнц» — 2:1.
 Лідери: «РБ Лейпциг» — 30, «Баварія» 
— 27, «Герта», «Айнтрахт» — 24, «Кельн», 
«Хоффенхайм» — 22. 
 Бомбардир: Обамейянг («Боруссія» (Д)) 
— 13.

Франція
 Ліга 1. 14-й тур. «Ренн» — «Тулуза» — 
1:0, «Монако» — «Марсель» — 4:0, «Мон-
пельє» — «Нансі» — 0:0, «Бордо» — «Ді-
жон» — 3:2, «Кан» — «Генгам» — 1:1, «Нант» 
— «Лілль» — 0:0, «Мец» — «Лор’ян» — 3:3, 
«Анже» — «Сент-Етьєн» — 1:2, «Ніцца»— 
«Бастія» — 1:1, «Ліон» — «ПСЖ» — 1:2.
 Лідери: «Ніцца» — 33, «Монако», 
«ПСЖ» — 32, «Ренн» — 24, «Генгам», «Бор-
до» — 23. 
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 13. ■

Григорій ХАТА

 Слід визнати, холодна пора 
року — не найкращий час для три-
валих «посиденьок» на відкрито-
му повітрі. Утім, намагаючись іти 
в ногу з єврокубковим календа-
рем, українська прем’єр-ліга зму-
шена організовувати свої поєдин-
ки в не надто комфортних умо-
вах, коли стовпчик термометра 
балансує біля нульової позначки.
 Щоправда, глядачів зі 
стадіонів «колюча» погода відля-
кує не надто сильно, на жаль, віт-
чизняні футбольні арени опусті-
ли ще задовго до приходу в краї-
ну холодів. У нинішніх умовах 
розраховувати на пристойну ау-
диторію можна хіба що в матчі 
вітчизняних флагманів, хоча й 
це далеко не факт. Друге в сезоні 
побачення «Динамо» та «Шахта-
ря» призначено на вельми нефут-
больний час. Якось сумнівно, що 
в понеділок, 12 грудня, на НСК 
«Олімпійський» зможуть зібра-
ти щось на зразок аншлагу. 
 Про пізньо-осінню відвіду-
ваність «буденних» матчів ЧУ-
2016/2017 говорити взагалі не 
доводиться. Приміром, гучний 
за вивіскою поєдинок 16-го туру 
«Дніпро» — «Шахтар» зібрав на 
«Дніпро-Арені» трохи більше 
п’яти тисяч глядачів. Утім нічо-
го дивного. Після реорганізації 
команди «дніпряни» своїх уболі-
вальників результатами не раду-
ють. Боргові ж проблеми, через 

які з дніпровського клубу вже 
зняли шість і планують зняти ще 
дев’ять очок, зробили їхню тур-
нірну боротьбу абсолютно безпер-
спективною. Не виключено, що 
борговий тягар узагалі потопить 
«Дніпро». Однак, як сподівається 
генеральний директор клубу Ан-
дрій Стеценко, до втрати «біло-
синьо-блакитними» професіо-
нального статусу справа не дійде. 
Щоправда, за словами президен-
та УПЛ Володимира Генінсона, 
«Дніпро» має купу невирішених 
боргових питань, котрі можуть 
серйозно ускладнити його жит-
тєдіяльність. Власне історія з чер-

говим позбавленням «дніпрян» 
очок — уже, як свідчить Генінсон, 
вирішений факт. «Небажання 
керівництва «Дніпра» розрахову-
ватися з колишнім своїм гравцем 
— хорватом Ніколою Каліничем 
— коштуватиме команді Дмитра 
Михайленка дев’ятьох пунктів». 
Хай там як, а, за словами Стецен-
ка, в олігарха Коломойського є 
план iз порятунку свого клубу від 
втрати ним професіонального ста-
тусу. От тільки «фірма не гаран-
тує», що «Дніпро» залишиться в 
прем’єр-лізі. Програвши за всіма 
статтями «Шахтарю» (0:2), мо-
лоді підопічні Михайленка подов-

жили до чотирьох матчів невдалу 
серію домашніх поєдинків, а піс-
ля офіційного зняття дев’ятьох 
балів «дніпряни» взагалі опи-
няться «в мінусі».
 Після втрати фінансових пок-
ровителів, що мали стосунок до 
групи Коломойського «Приват», 
скромним життям нині змушена 
жити й «Волинь». Останні дві до-
машні гри хлопці Віталія Кварця-
ного взагалі провели в аскетичних 
умовах. Через неналежну поведін-
ку своїх фанів, котрі відзначилися 
нацистською риторикою, лучани 
були змушені приймати гостей на 
порожньому стадіоні. За грою сто-
личного «Динамо» на «Авангар-
ді» охочі спостерігали через ого-
рожу. Аналогічну за суттю побу-
дову, забивши динамівцям швид-
кий м’яч, намагалася використати 
«Волинь» для успішного завер-
шення матчу з «біло-синіми».
 Утім, як визнав Кварцяний, 
для досягнення позитивного ре-
зультату його підопічним не вис-
тачило резервів, майстерності 
та концентрації. Через брак цих 
складових динамівець Мора-
ес оформив другий у сезоні «хет-
трик», а Андрій Ярмоленко пере-
рвав свою чотиримісячну «суху» 
серію, котра тривала майже 
1200 хвилин. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Холодно й «голодно»
Через небажання власників «Дніпра» розраховуватися з боргами 
на «біло-синьо-блакитних» чекає чергова порція очкових втрат

■

«Шахтар» без проблем «розібрався» з «Дніпром».
Фото з сайта УПЛ.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
16-й тур.
«Сталь» — «Ворскла» — 0:1
 Гол: Ребенок, 89
 Дніпропетровськ, стадіон «Метеор», 
700 глядачів
«Чорноморець» — «Зірка» — 2:1
 Голи: Коркішко, 25; Андрієвський, 
78 — Білоног, 3
 Вилучення: Зубков, 84 («З»)
 Одеса, стадіон «Чорноморець», 
3100 глядачів
«Волинь» — «Динамо» — 1:4
 Голи: Діденко, 6 — Мораес, 21, 71, 
90+3; Ярмоленко, 45 
 Луцьк, стадіон «Авангард», без гляд.
«Олександрія» — «Олімпік» — 1:1
 Голи: Грицук, 78 — Матяж, 50 (пен.)
 Вилучення: Запорожан, 45 — Пос-
тупаленко, 45
 Олександрія, стадіон «Ніка», 2340 гляд.
«Карпати» — «Зоря» — 2:2
 Голи: Худоб’як, 12; Лещук, 29 — Су-
хоцький, 22; Любенович, 90+1
 Львів, «Арена Львів», 1920 глядачів
«Дніпро» — «Шахтар» — 0:2
 Голи: Коваленко, 36, 39
 Нереалізоване пенальті: Марлос, 
25 («Ш»)
 Дніпро, «Дніпро-Арена», 5490 гля-
дачів

Турнірна таблиця:
  I В Н П М О
1. «Шахтар» 16 14 2 0 35-8 44
2. «Динамо» 16 11 3 2 33-13 36
3. «Зоря» 16 9 4 3 25-13 31
4. «Олімпік» 16 8 3 5 23-25 27
5. «Олександрія» 16 7 4 5 27-21 25
6. «Чорноморець» 16 6 4 6 13-17 22
7. «Ворскла»  16 5 4 7 17-19 19
8. «Сталь» 16 3 5 8 12-20 14
9. «Зірка» 16 4 2 10 13-26 14
10. «Волинь»  16 2 3 11 12-29 9
11. «Дніпро» 16 3 5 8 15-25 8*
12. «Карпати» 16 2 5 9 16-25 5*
 * — «Карпати» та «Дніпро» позбавлені 

6 турнірних очок згідно з рішенням ДК ФІФА

 Бомбардири: Мораес («Динамо») 
— 9, Феррейра («Шахтар») — 7.

■

КУБОК УКРАЇНИ

 Перший чвертьфінал. «Мико-
лаїв» — «Іллічівець» — 0:0 (за пен. 
— 4:2).  Команда з Миколаєва, котра 
в першій лізі посідає лише 12-те міс-
це, стала першим півфіналістом націо-
нального Кубка. Як і у попередньому 
раунді, подолати свого опонента, що 
мав статус фаворита поєдинку, «кора-
бели» змогли в серії післяматчевих 11-
метрових ударів. Нагадаємо, що «Іл-
лічівець» є беззаперечним лідером 
першого дивізіону, де, на відміну від 
елітної ліги, вже настала зимова пауза.

■
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«Люди, котрі дивляться бої Ломаченка, будут знову закохуватися в бокс. 
Адже в нього є особливий талант, якого ми раніше не бачили».

Боб Арум
власник промоутерської компанії «Топ Ренк»

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Думається, таланту та май-
стерності, котрими володіє Ва-
силь Ломаченко, достатньо для 
того, аби кожен новий бій, який 
проводить наш співвітчизник 
на профі-ринзі, був чемпіонсь-
ким. Утім у професіональному 
боксі інші правила. Моду тут 
диктують усе ж не боксери, а 
їхні промоутери. Пригадуєть-
ся, Ломаченку дуже хотілося 
розпочати профі-кар’єру одра-
зу з титульного бою, проте зі 
здобуттям чемпіонського пояса 
йому довелося зачекати. Пере-
конливо захистивши минулого 
уїк-енду в Лас-Вегасі титул чем-
піона світу в другій напівлегкій 
вазі (до 58,9 кг) за версією WBO 
в бою проти ямайського боксе-
ра Ніколаса Уолтерса, Супер-
Вася виказав бажання у своєму 
наступному, дев’ятому за ліком 
поєдинку поборотися за третій 
у кар’єрі чемпіонський пояс. 
«Хотів би зустрітися з тим, у 
кого є титул, приміром iз мек-
сиканцем Франциско Варгасом 
(володарем чемпіонського титу-
лу в другій напівлегкій вазі за 
версією WBC. — Авт.)», — за-
явив Ломаченко.
 Утім у його промоутера — 
87-річного Боба Арума — дещо 
інші плани. У нинішньому році 
поважний американець святкує 
50-річчя своєї кар’єри, відтак 
добре знає, чого хоче примхли-
вий шанувальник боксу. Матч-
реванш — мабуть, одна з най-
кращих платформ, на якій мож-
на вибудувати чудову рекламну 
кампанію для майбутнього «ме-
гафайту». Так, укотре назвавши 

Ломаченка найкращим, Арум 
заявив, що наступний бій його 
український підопічний прове-
де з мексиканцем Орландо Салі-
до, котрий, нагадаємо, завдав 
нашому співвітчизникові єди-
ної поразки на профі-ринзі, не 
дозволивши тоді Ломаченку — 
в другому бою на профі-ринзі — 
встановити рекорд за швидкістю 
здобуття чемпіонського звання. 
Що цікаво, в найближчих пла-
нах Арума бою Ломаченко — 
Варгас немає. Натомість влас-
ник промоутерської компанії 
«Топ Ренк» усерйоз розглядає 
можливість зустрічі таланови-
того українця з іменитим Мен-
ні Пак’яо. Не відкидає можли-
вості свого побачення з 37-річ-
ним філіппінцем і Василь, утім 
наголошує, що битися з «Пакме-
ном» буде лише в легкій вазі.
 Зрештою, говорити наразі 

про реальність цього протисто-
яння передчасно, адже, як на-
голосив тренер Пак’яо Фредді 
Роуч, нещодавнє повернення 
його підопічного в ринг обумов-
лене бажанням провести бій-ре-
ванш iз непереможним Флой-
дом Мейвейзером.
 Що ж до Ломаченка, то осо-
бисто він викликати на дуель 
«зубрів» професіонального бок-

су не поспішає, віддаючи перева-
гу поступовому сходженню до ко-
горти обраних. І якщо Арум піс-
ля дострокової перемоги Лома-
ченка над Уолтерсом уже почав 
готувати підґрунтя для можливої 
зустрічі Василя з Менні, назвав-
ши українця «особливим талан-
том, якого раніше боксерський 
світ не бачив», то сам Лом вель-
ми скромно прокоментував свою 

сьому перемогу на профі-ринзі. 
«Уолтерс занадто багато стояв, 
відтак мені було зовсім не склад-
но влучати в ціль», — так пояс-
нив СуперВася перебіг його про-
тистояння з ямайським опонен-
том, котрий через суцільне домі-
нування суперника вирішив не 
продовжувати поєдинок після 
сьомого раунду. ■

Григорій ХАТА

 Наприкінці кожного «парного» року 
останніх двох десятиліть Україна постій-
но відряджала свою жіночу національ-
ну збірну на чемпіонат Європи. Проте 
відібратися на ХІІ континентальний фо-
рум, котрий на початку грудня розпоч-
неться у Швеції, «синьо-жовті» не змог-
ли. Відтак закінчення сезону українські 
гандболістки були змушені проводити за 
абсолютно іншою справою.
 Раніше, змагаючись у фінальній час-
тині європейської першості, наші дівча-
та оминали груповий раунд кваліфікації 
на «мундіаль», отримуючи місце в «плей-
оф» планетарного відбору як учасник 
Євро. Натомість цього разу збірній Ук-
раїні довелося розпочинати кваліфіка-
цію на ЧС-2017 iз самого початку.
 Назвати складним перший раунд від-
бору на світову першість складно, особли-
во для команди, котра до недавнього часу 
була постійним учасником зібрання най-
сильніших збірних Старого світу. Хай там 
як, але до Словаччини на груповий міні-
турнір колектив Бориса Чижова їхав iз від-
чутним хвилюванням, при тому що четвір-
ці претендентів — Словаччина, Україна, 
Литва, Греція — пропонували розіграти 
дві путівки до «плей-оф». За великим ра-
хунком, «на папері» наші дівчата вигляда-
ли чи не головним фаворитом «пульки». 
 Але відсутність у нашої команди на-
лежної ігрової практики та зіграності не 
дозволяла їй почуватися господаркою 
становища. Думається, нервував і голо-
вний тренер українок Борис Чижов, адже 
турнір у Словаччині мав стати для нього 
першим офіційним випробуванням на 
цьому посту. Кубок Турчина, зіграний 
напередодні планетарної кваліфікації, 
дозволив синьо-жовтому колективу хіба 
що добре роззнайомитися. «Намагалися 
з Валерієм Войналовичем достукатися до 
дівчат, об’єднати їх», — такими були зу-
силля тренерського штабу української 
збірної під час нетривалого підготовчого 
збору до відповідальних матчів планетар-
ного відбору.

 Достовірних причин провалу наших 
дівчат у єврокваліфікації-2016 ніхто не на-
зивав, утім, коли призначали Бориса Чи-
жова — спеціаліста з чоловічого гандболу 
— на пост очільника жіночої збірної Украї-
ни, прес-служба Федерації гандболу Украї-
ни натякнула на внутрішній конфлікт, на-
звавши нового керманича «незаангажова-
ним, нейтральним фахівцем, який чудово 
розуміється на ситуації у жіночому ганд-
болі України і має його об’єднати».
 У фіналі Кубка Турчина-2016, де ук-
раїнки «однією лівою» переграли Азер-

байджан, відчувалося, що Борис Чижов 
намагається вдихнути в колектив макси-
мально позитивні емоції. І його зусилля 
практично одразу дали результат. Уже в 
першій грі групового раунду кваліфікації 
на ЧС-2017 українські гандболістки проде-
монстрували, що вони — справжня коман-
да, здобувши вольову перемогу над госпо-
дарками відбору — 21:20. А в двох інших 
протистояннях — із командами Литви та 
Греції — підопічні Чижова своїх опонен-
ток узагалі не помітили, ставши яскра-
вими переможницями квартету. ■

БОКС

Без форсажу — до особливих
Василь Ломаченко 
захистив титул 
чемпіона світу в 
другій напівлегкій 
вазі, легко побивши 
«стоячого» боксера 
з Ямайки

■

Василь Ломаченко не залишив жодних шансів Ніколасу Уолтерсу на чемпіонський пояс WBO.
Фото з сайта www.espn.com

❙
❙

ГАНДБОЛ

Об’єднані однією метою
Із новим головним тренером жіноча збірна України 
легко подолала перший раунд кваліфікації ЧС-2017

■

Шахи
 Перед заключною 12-ю класичною партією мат-
чу за титул чемпіона світу в протистоянні Магнуса 
Карлсена та Сергія Карякіна була нічия — 5,5:5,5. 
Зрівняти рахунок у поєдинку чинному володарю ша-
хової корони з Норвегії вдалося в десятій партії. У 
разі мирного завершення останньої «класики» в мат-
чі відбудеться «тай-брейк».

«Формула-1»
 Попри те, що британець Льюїс Хемілтон виграв 
чотири заключні етапи чемпіонату світу включно з 
Гран-прі ОАЕ, захистити чемпіонський титул йому не 
вдалося. Забезпечивши собі на попередніх етапах 
серйозний гандикап, партнер Хемілтона по «Мерсе-
десу» — Ніко Росберг — спокійно доїхав до свого 
першого в кар’єрі чемпіонства.
 При цьому для «Мерседеса» це третя поспіль 
перемога в загальному заліку пілотів, як, власне, й у 
Кубку конструкторів. ■   

ХРОНІКА■

Українські гандболістки на одному диханні пройшли груповий етап відбору на ЧС-2017 
у Словаччині.
Фото УНІАН. 

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат світу-2017. Жінки. Перший 
етап кваліфікації. Група 1. Словаччина — 
Україна — 20:21, Литва — Греція — 31:25, 
Словаччина — Греція — 27:24, Україна — 
Литва — 31:16, Словаччина — Литва — 
27:16, Греція — Україна — 14:27.
 Підсумкове становище: Україна — 6, 
Словаччина — 4, Литва — 2, Греція — 0.

* * *
 Ліга чемпіонів. Чоловіки. Група D. 
8-й тур. «Мотор» (Україна) — «Динамо» 
(Бх, Румунія) — 35:27.
 Турнірне становище: «Нант» — 13, «Мо-
тор» — 11, «Бешикташ» — 9,  «Динамо» — 
6, «Холстебро» — 5, «Брага» — 4.

* * *
 Кубок ЄГФ. Чоловіки. Третій раунд. 
«ЗТР» (Україна) — «Гранольєрс» (Іспанія) 
— 28:30 (перша гра — 29:27). Завдяки біль-
шій кількості м’ячів, закинутих у гостях, до на-
ступного раунду турніру пройшов іспанський 
клуб.

■
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в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Подружжя в театрі.
 — Сарочко, тобі зручно 
сидіти?
 — Так, Абрамчик, зручно!
 — Тобі видно?
 — Так, коханий.
 — Тобі не дме?
 — Ні, золотий.
 — Давай поміняємося міс-
цями.

* * *
 Бабуся приходить в інститут, 
подає документи, її допускають 
до іспитів і тут же запитують:
 — А навіщо вам це, бабусю?
 — Та дід мій дуже любить 
студенток!

* * *
 Кишенькового злодія-реци-
дивіста збив на вулиці мотоцикл 
і втiк iз місця події. До потерпі-
лого під’їжджає міліціонер.
 — Ви запам’ятали його но-
мер?
 — Ні, — хрипить постраж-
далий, — але ось його гама-
нець.

* * *
 Дачник через паркан запи-
тує у свого сусіда:
 — Що це ви вчора святкува-
ли? Дуже здорово танцювали.
 — Та це наш дід вулик пере-
вернув.

По горизонталі:
 3. Друге за величиною місто 
Киргизії, одне з найдавніших міст 
Середньої Азії. 7. Пліт чи баржа 

для переправи людей і транспорту 
через річку чи озеро, який рухаєть-
ся за допомогою перетягування ка-
нату. 8. Їстівний гриб помаранчево-
го кольору. 9. Козацька страва, яку 
готували із завареного окропом бо-
рошна, затірка. 12. Обрій, горизонт. 
13. Кубинський диктатор, якого від-
правив у відставку Фідель Кастро. 
15. Категорична заборона, часто мі-
фологізована. 16. Ім’я матері Анд-
рія Малишка. 18. Відомий свої-
ми ліберальними поглядами ра-
дянський партійний лідер Білорусі, 
який загинув в автокатастрофі. 20. 
Суміш борошна і яйця, в якому сма-
жать м’ясо чи овочі. 21. Народний 
депутат, голова парламентського 
Комітету з питань правової полі-
тики та правосуддя. 24. Ансамбль 
із п’яти учасників. 25. Відокрем-
лена кімната в монастирі для про-
живання ченців. 26. Перша літера 
слов’янської абетки.
По вертикалі:
 1. Декоративна порода собак. 
2. Чоловіча спортивна сорочка з ко-
роткими рукавами і відкладним ко-
мірцем. 4. «Куди ведеш, Чумацький 
..., твій слід згубився у віках. Кінця і 
краю не знайти дорозі в зоряні сві-

ти» (Анатолій Матвійчук). 5. Облас-
ний центр, який досі називають міс-
том корабелів. 6. Синтетичне волок-
но, схоже на шерсть. 10. Лікарська 
рослина, яка має сечогінну і жовчо-
гінну дію. 11. Стародавня семітсь-
ка держава у північній Месопотамії. 
13. Австралійська зброя, яка повер-
тається до власника. 14. Давньоє-
гипетський бог сонця. 15. Вигук 
здивування та обурення. 17. Вели-
кий князь литовський, засновник 
королівської династії. 19. М’який 
метал, із якого був зроблений сол-
датик із відомої казки Ганса-Хрис-
тияна Андерсена. 22. Офіційне дип-
ломатичне звернення уряду однієї 
держави до уряду другої держави. 
23. Райський сад.

Кросворд №145 
від 24 листопада
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 «До чого техніка дійшла», — 
сказали б герої відомого мульти-
ка. Це про те, що в столиці Данії 

на вулицях з’явилися автомобілі, 
схожі на звичайні карети швидкої 
допомоги, але з незвичним напи-
сом — sexelance (за аналогією із 
традиційною ambulance). 

 Такі автомобілі, за задумом 
авторів ідеї, покликані захищати 
працівниць секс-індустрії від різ-
ного роду небезпек, пов’язаних iз 
їхньою діяльнiстю, оскільки про-

ституція в Данії є легальною про-
фесією, однак із борделями тут 
сутужно, тому більшості жри-
ць кохання доводиться шукати 
своїх клієнтів на вулиці. Як ре-
зультат — 43% повій Копенга-
гена скаржаться, що стали жер-
твами насильства. А в sexelance 
і місця для прийому клієнтів є, і 
охорона на всяк випадок.
 Незвичайний сервіс ство-
рила і втілила організація, яка 
представляє інтереси працівни-
ків секс-індустрії. Автори ініціа-
тиви сподіваються, що їхній до-
свід візьмуть на озброєння й 
інші країни Євросоюзу. Бо повії 
— вони теж люди і ніщо людсь-
ке їм не чуже. ■

ОТАКОЇ!

«Нічні метелики» 
поспішають на допомогу
У Копенгагені з’явилася карета «швидкої сексуальної 
допомоги» повіям та їхнім клієнтам

■

Аліса КВАЧ

 Як відомо, шлях до серця чо-
ловіка лежить через його шлу-
нок. А от у жінок душевна органі-
зація набагато складніша і вима-
гає індивідуального підходу. Тут 
тільки смаколиками не обійтися, 
тим більше якщо твоя кохана — 
зірка світового кіно й одна з най-
вродливіших жінок сучасності 
Софі Марсо, відома за фільмами 
«Бум» та «Хоробре серце».
 Тож, схоже, відомому паризь-
кому ресторатору Сірілу Ліньяку 
так і не вдалося втримати в тенетах 
свого кохання примхливу Софі. 
Принаймні тиждень тому, коли 
зірка святкувала своє 50-річчя, 
на святковій вечірці серед гостей 
його не помітили. А ще рік тому всі 
лише й говорили про новий роман 
актриси із молодшим від неї на 11 
років власником знаменитого біст-
ро Le Chardenoux. Познайомилися 
вони у 2015 році на кінофестивалі в 
Каннах, де Софі Марсо була в журі, 
а Сіріл Ліньяк відповідав за фур-

шети для учасників і гостей фес-
тивалю. Після цього їх частенько 
бачили разом, у тому чис-
лі й біля під’їздів то од-
ного, то другого. Інт-
риги додавало й те, що 
Сіріл став першим чо-
ловіком, запідозреним 
у романтичних стосунках 
з актрисою після її роз-
лучення з фактично 
третім, а офіцій-
но — першим 
чоловіком, ак-
тором Крістофе-
ром Ламбертом. 
Утiм Софі Марсо 
ніколи не прихову-
вала, що для неї штамп у паспор-
ті мало що значить. «Я віддаю пе-
ревагу не паперовому контракту, а 
клятві кохання — мені подобаєть-
ся відчуття легкої невпевненості в 
стосунках», — сказала вона в одно-
му з інтерв’ю.
 Однак усе ще може змінити-
ся. Як стало відомо журналістам, 
на днях Сіріл на мотоциклі пот-

рапив у страшну ДТП, яка обер-
нулася для нього травмою голо-
ви і кількома переломами лівої 
ноги. Так що, за рекомендаціями 
лікарів, як мінімум на три тижні 
постільний режим йому забезпе-
чений. І не провідати його в такій 
ситуації просто гріх. А там — усе 
може бути. Серце жіноче — не ка-
мінь. ■

РОЗРИВ

Відчуття легкої 
невпевненості
Софі Марсо не запросила свого коханого 
на власний ювілей 

■

Софі Марсо.❙

30 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. Вiтер 
пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -6...-8, удень 
-2...-4.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних 
опадiв. Славське: вночi -9...-11, удень 0...-2. Яремче: 
вночi -6...-8, удень 0...-2. Мiжгiр’я: вночi -6...-8, удень 0...-2. 
Рахiв: уночi -5...-7, удень -1...+1.

28 листопада висота снігового покриву становила: 
Славське — немає, Плай — 9 см, Мiжгiр’я — немає, 
Рахiв — немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — 
немає, Пожежевська — 5 см.
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