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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,12 грн. 

1 € = 29,31 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Богдан Голояд: В Україні 
немає галерейного бізнесу

Чому митець працює 

iз замовленням лише тоді, коли є 

творче і комерційне зацікавлення, 

а все невдале знищує
стор. 12 »

Чому прихильники 

ринкових відносин 

пригальмовують 

торгівлю 

сільгоспугіддями
стор. 10 »

Останній крок до продажу земліЯк Дімон 
сусідів 

розізлив 
Росією прокотилася 

хвиля антикорупційних 

мітингів
стор. 5 »

Добрива також 
стріляють! 

Колаж Олексія СОШНІКОВА. ❙

За роки війни Україна заплатила за російські 

добрива 550 млн. доларів — «на війну». 

При цьому відкат чиновників становить 

50 млн. доларів на рік. Як наслідок 

країна втрачає свою хімічну 

промисловість, 

а на черзі — й АПК
стор. 7 »



ВІВТОРОК, 28 БЕРЕЗНЯ 20172 ІнФорУМ
«Присвоїти високе звання Героя України Євгену Львовичу Тельнову, 
знаменитому «Усачу», який загинув 15 лютого 2015 року в боях під 
Широкиним, особисто знищивши декілька танків противника, які готували 
наступ на мирний Маріуполь».

Петро Порошенко
Президент України

УКРАЇНА МОЛОДА

МАНІПУЛЯЦІЇ

«Хлiбне» 
мiсце
Боротьба за секретарське 
крісло Луцької міськради 
триває вже в судах
Ніна РОМАНЮК

 Несподівана смерть Луцького міського 
голови Миколи Романюка, який відійшов у 
вічність 3 лютого, перетворила тихий Луцьк 
на гарячу точку на політичній карті Украї-
ни. Маніпуляції, інтриги, підкуп, шантаж 
— і все це заради того, щоб узяти контроль 
над містом якраз у найважчий момент, коли 
воно втратило обраного більшістю мешкан-
ців керівника. За сорок днів після смерті Ро-
манюка депутати так і не спромоглися при-
пинити його повноваження, щоб Верховна 
Рада могла запустити механізм позачерго-
вих виборів міського голови, як це передба-
чено законом. 
 Натомість ситуативна більшість, котру 
становлять «УКРОП» і «Батьківщина», 
до якої приєдналися деякі перебіжчики з 
«Солідарності» та Радикальної партії, за-
повзялися за всяк кошт відсторонити з по-
сади секретаря міської ради Юлію Вусенко 
й посадити у це крісло свого ставленика. І 15 
березня їм вдалося «назбирати» необхідних 
24 голоси для відставки Вусенко. Голова Во-
линської ОДА Володимир Гунчик назвав це 
рейдерським захопленням влади. 
 Попри сумнівну легітимність сесії і те, 
що Вусенко подала позов до суду, «револю-
ціонери» не стали чекати висновків Фемі-
ди і 21 березня швиденько обрали свого сек-
ретаря Ігоря Поліщука, представника «УК-
РОПу». І того ж дня він намагався потрапи-
ти в кабінет секретаря навіть iз допомогою 
поліції, але поліцейські не відважилися 
зламати двері. Відмовився забезпечити до-
ступ до кабінету і перший заступник голови 
ради.
 Ця революція у міськраді Луцька відбу-
лася з єдиною метою — відтермінувати по-
зачергові вибори міського голови, які могли 
б уже призначити влітку. Як секретар ради 
саме Вусенко зобов’язана була підготувати 
до них місто. 
 «Вони не зацікавлені, щоб ці вибори від-
булися. Я пропонувала політичним опонен-
там, казала: шановні колеги, я не зацікав-
лена в затягуванні перевиборів міського го-
лови. Давайте чесно, нормально опрацює-
мо їх механізм і всі підемо на вибори. Але їм 
цього не треба було», — пояснила причину 
своєї вимушеної відставки Вусенко. — «УК-
РОПівській» команді треба було за будь-що 
відтермінувати вибори й поставити люди-
ну, яка матиме доступ до бюджету міста, до 
державних коштів і абсолютно до всіх про-
цесів». 
 На запитання, чи не хоче вона поміня-
ти скромне секретарське крісло у Луцьку 
на депутатський мандат у Верховній Раді 
(замість нардепа Олени Бабак, яка не хоче 
більше займатися політикою), Юлія Вусен-
ко відповіла: «Мене переконували, й неод-
норазово, поміняти місце секретаря міськ-
ради на депутатський мандат. У вас є радіс-
ні перспективи, мовляв, зробимо все швид-
ко й безболісно. Проблема в одному: в мене 
є основний обов’язок, який поклала на мене 
громада. На сьогоднішній день — це вибо-
ри міського голови. У тому форматі, в якому 
працює нині міськрада, вона поставила своє 
існування під сумнів. А це є приводом для 
звернення в профільний комітет для розпус-
ку цієї ради. І не виключаю, що це станеть-
ся». 
 А поки що ареною подальших луцьких 
боїв стане судова зала. Представниця «Са-
мопомочі» заявила про свою готовність бо-
ротися до повної перемоги, щоб зупинити 
цю пошесть підкупу, шантажу, зради та мо-
рального зубожіння, які накотили на колись 
спокійне європейське місто. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Убивство російського політика Де-
ниса Вроненкова (чия біографія в ми-
нулому сповнена детективних подій) 
й причини цієї показової страти по-
роджують усе більше запитань: кому 
в першу чергу була вигідна смерть, і 
чому українські силовики не лише не 
вберегли ключового свідка в справі 
щодо злочинної діяльності Янукови-
ча, а й втратили джерело інформації 
про фінансові інтереси керівництва 
російських спецслужб.
 Екс-депутат Держдуми РФ Ілля По-
номарьов, який також отримав полі-
тичний притулок у Києві й мав зустрі-
тися в цей фатальний день із колегою, 
зокрема каже, що головний військовий 
прокурор України Анатолій Матіос чіт-
ко розумів, яка важлива фігура була 
перед ним, адже його відомство змогло 
«розкрутити» Вороненкова для цінних 
свідчень по Януковичу. Але для того, 
щоб ефективно їх використати, за сло-
вами Матіоса, потрібна була політична 
команда, якої всі чекали «згори», але 
так чомусь і не дочекалися. 
 «Вороненков знав, хто може вчи-

нити на нього замах, — додав Поно-
марьов. — До речі, він не вважав свої 
покази проти Януковича ключовими 
для кримінальної справи. Більш важ-
ливими є його свідчення, надані ук-
раїнській військовій прокуратурі про 
війська спецпризначення РФ і їх взає-
модію з українським спецназом у пе-
ріод Майдану».
 Цікавим є те, що хотів цього чи ні, 
але Генпрокурор Юрій Луценко, який 
публічно заявив про важливу роль по-
казань Вороненкова у справі держзра-
ди Януковича, фактично підставив 
свідка. Витік через Генпрокурора не 
був запланований, і для Вороненкова 
це було шоком і несподіванкою. Та й 
самі військові прокурори припуска-
ли, що про Вороненкова публічно ста-
не відомо лише під час процесу, коли 
там уже оголосять про його свідчення. 
Чомусь напрошується аналогія з трав-
нем 2005 року, коли пан Луценко був 
міністром МВС i публічно запросив на 
«каву» свого попередника Юрія Крав-
ченка, а зовсім скоро того знайшли за-
стреленим у нього вдома. 
 Тож чому наша влада не змогла вбе-
регти такого важливого свідка? Це не-

зрозуміло й навіть підозріло... Скла-
дається враження, що не всім сторо-
нам були вигідні його зізнання.
 А от чи полетять голови керівників 
українських спецслужб й інших си-
лових підрозділів, які зараз фактич-
но поховалися в кущі, за такий при-
вселюдний промах у роботі — питан-
ня риторичне. За таке треба відповіда-
ти, адже хто після цього наважиться 
співпрацювати з їхніми структурами, 
аби викривати гучні як кримінальні, 
так і політичні злочини?
 Як тут не згадати про, даруйте, та-
кого політичного клоуна, як пан Гон-
чаренко, на якого, швидше за все, був 
фейковий замах, після чого цьому де-
путату було виділено «полк» охорони. 
Те ж саме стосується й «замаху» на Ан-
тона Геращенка, якого теж більш ніж 
достатньо убезпечили наші специ. ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Не прокол, а провал
Убивство Вороненкова: публічні повідомлення 
Генпрокурора стають фатальними для свідків

■ ДО РЕЧІ

 Нардеп і радник міністра МВС Антон Геращен-
ко розкрив нові подробиці вбивства, зазначивши, 
що це була спланована серйозна операція, з гру-
пами прикриття й стеження. У екс-нацгвардійця 
Паршова, який застрелив Вороненкова, був спіль-
ник, котрий дзвонив жертві напередодні розпра-
ви, і його номер уже ідентифіковано.
 Нардеп припускає, що колишньому депу-
тату Держдуми зателефонував хтось, кого він 
знав із Росії: «Швидше за все, ця людина й 
була навідником кілера». У розшуку й водій 
Daewoo, котрий привіз і мав забрати вбивцю. 
«Ми його поки не спіймали, але якщо його не 
прикінчать, то обов’язково знайдемо», — упев-
нений Геращенко.

■

Іван БОЙКО

 Важких втрат зазнали 
ЗСУ впродовж минулої не-
ділі. Поблизу Краматорська 
близько 15:00 розбився вій-
ськовий гелікоптер, на бор-
ту якого було п’ятеро офі-
церів — усі загиблі викону-
вали завдання в зоні АТО. А 
вже ввечері внаслідок воро-
жих обстрілів промзони Ав-
діївки під Донецьком заги-
нуло ще троє захисників Ук-
раїни.
 «Учора поблизу села Ма-
линівка, неподалік Крама-
торська, зазнав авіакатас-
трофи військовий вертоліт 
Мі-2. Троє членів екіпажу 
та двоє пасажирів загинули. 
Всі п’ятеро загиблих — офі-
цери Збройних сил Украї-
ни», — зазначив речник Мі-
ноборони Андрій Лисенко.
  За його словами, у вис-
новку комісії, яка працю-
вала на місці, вказано, що 
причиною падіння гелікоп-
тера було те, що машина 
зачепилася за лінії елект-
ропередач. Полковник не 
зміг уточнити, якою була 
кваліфікація екіпажу. На 
запитання журналістів, чи 
виконували якесь завдан-
ня військові, пан Лисенко 
лише зазначив: «Будь-який 
зліт у повітря — це вже ви-
конання завдання».
  Пізніше стали відомі 
прізвища загиблих: коман-
дир екіпажу — підполков-
ник Волошин Євген Петро-
вич; другий пілот — капітан 

Мовчан Дмитро Васильо-
вич; борттехнік — старший 
лейтенант Кондул Роман 
Григорович; двоє пасажи-
рів — полковники Мельник 
Валерій Іванович і Калитич 
Віктор Михайлович, які не-
одноразово виконували за-
вдання в зоні АТО. 
  Рідних i близьких за-
гиблих уже повідомили про 
трагедію. «УМ» з’ясувала, 
що офіцери екіпажу нале-
жали до 18-ї окремої брига-
ди армійської авіації Сухо-
путних військ (Полтава). 
  Водночас інших втрат 
Україна зазнала на околи-
цях Авдіївки, де ворог об-
стріляв iз мінометів калібру 
120 мм опорний пункт ЗСУ. 
За даними штабу АТО, заги-
нуло троє захисників Украї-
ни. 
 «Уже вкотре за добу (в 
неділю. — Ред.) російсько-
окупаційні війська, нехту-
ючи всіма домовленостями, 
досягнутими в ході зустрічі 
контактної групи в Мінсь-
ку, здійснюють обстріли на-
ших позицій iз важкого оз-
броєння, фактично по всій 
лінії розмежування. Ворог 
застосував практично весь 
арсенал важкого озброєн-
ня», — зазначають у шта-
бі.
 Крiм того, окупанти га-
тили з «Градів» по житло-
вих кварталах Авдіївки, 
внаслідок чого було пошко-
джено 21 будівлю, чоти-
рьох українських військо-
вих було поранено. Тоді як 

позиції захисників України 
в районі сусідніх Троїцько-
го та Луганського ворог на-
крив вогнем iз важкої арти-
лерії калібру 152 мм і міно-
метів.
 Ще чотирьох наших бій-
ців було поранено на інших 
ділянках фронту — як на 
донецькому, так і на маріу-

польському напрямках. За-
уважимо, що найбільшу 
кількість обстрілів зафіксо-
вано саме на маріупольсько-
му напрямку: під артилерій-
ськими та мінометними об-
стрілами опинилися пози-
ції українських морпіхів у 
районі селищ Широкине та 
Водяне. ■

НА ФРОНТІ

Перерваний політ 
За минулу добу Україна втратила вісім 
своїх захисників 

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Президент України Петро Порошенко присвоїв посмертно звання Героя 
України бійцю батальйону спецпризначення Нацгвардії «Донбас» Євгену 
Тельнову (позивний «Усач»). Глава держави вручив орден «Золота Зірка» 
вдові загиблого Героя України.
 Уродженець Кропивницького, гранатометник «Усач» став легендою 
Нацгвардії, адже особисто знищив кілька російських танків і БМП під час 
прориву з Іловайська в серпні 2014 року. Цей бій стався в районі села Чер-
воносільське. Тоді «Усач» разом з однополчанином із позивним «Брест» 
знищив ще й дві ворожі бойові машини десанту БМД-2, а екіпажі цих ма-
шин iз числа російських окупантів було вбито або захоплено в полон.
 15 лютого 2015 року поблизу селища Широкине Новоазовського райо-
ну Донецької області, коли колона одного з підрозділів батальйону «Дон-
бас» потрапила у ворожу засідку, солдат Тельнов урятував важко поране-
ного однополчанина з позивним «Авер», витягнувши його з-під шкваль-
ного обстрілу. Того ж дня під час бою Тельнов загинув смертю героя, зни-
щивши кілька бойовиків на блокпосту.
 У підрозділах Нацгвардії запровадили змагання на кращий гранато-
метний розрахунок на честь загиблого Євгена Тельнова. 

■

Гелікоптер розбився, зачепившись за лінії електропередач.❙



3УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 28 БЕРЕЗНЯ 2017ІнФорУМ
Петро НЕСТЕРЕНКО

 Основою аграрного устрою 
держави мають стати фер-
мерські господарства. З такою 
ініціативою виступили на-
родні депутати фракції Олега 
Ляшка. Відповідний проект 
змін до Конституції України 
вони зареєстрували у парла-
менті, зібравши під ним 174 
підписи парламентаріїв. Не 
підтримали ініціативу «Са-
мопоміч» та «Батьківщина».
 «Вони відмовилися, бо ма-
ють іншу думку. Ми знайшли 
цю «іншу думку». Я відшукав 
законопроект, який ініціюва-
ла і подала до Верховної Ради 
Юлія Тимошенко ще у 2008 
році, будучи Прем’єр-мініст-
ром. У ньому чітко прописа-
но, що власниками українсь-
ких земель можуть бути іно-
земні громадяни, іноземні 
компанії та навіть інші де-
ржави. А сьогодні вона пуд-
рить мізки і розказує, що під-
тримує фермерів та селян. За 
те, щоб закріпити землю за 
фермерами, — Тимошенко 
не підписалась, а щоб прода-
вати землю іноземцям — цей 
документ вона підписала. 
Робіть висновки, люди добрі, 
хто говорить, а хто робить», 
— підкреслив народний депу-
тат Олег Ляшко. 

 Політик твердо перекона-
ний: земля має належати ук-
раїнським фермерам.
 «Не можна дозволити роз-
дерибанити землю, тому що 
ринок землі — це не для ук-
раїнських селян і фермерів, а 
для транснаціональних ком-
паній. Вони посіють на ук-
раїнських полях сою, рапс, 
соняшник, зберуть швидкий 
врожай та вивезуть за кордон. 
А в українському селі не за-
лишиться ні корови, ні поро-
сяти, ні дитячих садочків та 
шкіл», — обурився Ляшко. 
 Водночас радикали вима-
гають від уряду запровади-
ти масштабні програми під-
тримки села, щоб відродити 
тваринництво та рослинниц-
тво. Серед іншого пропону-
ють надавати дотації на ут-
римання корів — мінімум по 
5000 грн. на одну голову ху-
доби. ■

Є ІДЕЯ!

Смачно поїв 
— місту 
посприяв
У столиці вперше 
відкриють соціальний 
ресторан, який 
допомагатиме 
громадським 
ініціативам міста
Катерина БАЧИНСЬКА

 За кілька місяців столиця змо-
же похвалитися першим соціаль-
ним рестораном. Місце ресторації 
поки ще обирають, але, як зазнача-
ють організатори, швидше за все, це 
буде Поділ. Для України це не новий 
досвід, адже три роки тому в Івано-
Франківську відкрили перший со-
ціальний ресторан, який і став при-
кладом для Києва. За  схемою Іва-
но-Франківська нещодавно почали 
збирати гроші і в Одесі, на заклад 
під назвою «4city». Задля реалізації 
цього проекту необхідно, щоб близь-
ко 300 людей склалися по 1 тис. до-
ларів, задля того, щоб  заклад роз-
почав свою діяльність. Прикладом 
як для Києва, так і Одеси став іва-
но-франківський Urban Space 100. 
Філіал саме цього закладу і від-
криється в столиці.
 Головна ідея соціальних проек-
тів полягає в тому, що люди вклада-
ють свої гроші і мають змогу вплива-
ти на розвиток не лише ресторації, а 
й громадських проектів міста. Чоти-
ри рази на рік меценати збираються 
на наглядову раду, де й обговорюють 
основні завдання та перспективи за-
кладу. Задля розвитку цього проекту 
у столиці необхідно, щоб 500 людей 
склалися по тисячі доларів. Вони ма-
тимуть змогу впливати на те, які про-
екти заклад підтримуватиме. Велику 
частину прибутку в новому ресторані 
віддаватимуть на громадські неко-
мерційні проекти. Саме місце мати-
ме ресторанну частину, майданчик 
для корисних подій, а також студію 
Urban Space Radio. Соціальною скла-
довою займатиметься ініціатива 
«Інша освіта» у співпраці з платфор-
мою «Тепле місто», а ресторанну час-
тину візьмуть на себе DRUZI Cafe & 
Bar.
  «Це складний тест для суспільс-
тва на предмет того, чи здатні ми зна-
ходити спільну мову в груповій ко-
мандній динаміці, — розповів керів-
ник платформи «Тепле Місто» Юрій 
Филюк. — В Urban Space в Івано-
Франківську — сотня засновників. 
У певні моменти було непросто знай-
ти спільне бачення, але все ж щоразу 
нам це вдавалося. В Києві ж має бути 
500 засновників, і тут інша культура 
міста. Сподіваюся, ці два параметри 
разом зіграють із позитивним резуль-
татом, і проект успішно й органічно 
розвиватиметься. Також дуже багато 
залежатиме від організаторів на міс-
ці. Дуже вірю, що все відбудеться».

■

ДОВІДКА «УМ»

 Urban Space 100 — громадський ресторан. 
80% його прибутку спрямовується на реаліза-
цію некомерційних проектів iз розвитку Івано-
Франківська. Співзасновниками є 100 людей, які 
вклали по тисячі доларів у його реалізацію. За 
час існування Urban Space підтримав 38 міських 
проектів на загальну суму 594 820 гривень. Ідея 
належить платформі «Тепле місто». За словами 
організаторів, є думка розвивати такі заклади і в 
інших містах України.

■

ІНІЦІАТИВА

Ляшко: Не віддамо іноземцям 
українську землю!
Пiдтримати чи «кинути» селян збирається кремлiвська «зозуля»?

■

Олег Ляшко зареєстрував зміни до Конституції, щоб навічно 
закріпити землю за фермерами.

❙
❙

Ірина КИРПА

 Із держбюджету Украї-
ни Службі автодоріг у Мико-
лаївській області вже виділе-
но фінансування у 274 мільйо-
ни 574 тисячі гривень. З цих 
коштів понад 102 мільйони 
гривень планується витрати-
ти на ремонт найскладніших 
ділянок шляху, в тому числі й 
на реконструкцію сумнозвіс-
ної дороги Н-11 (Миколаїв—
Дніпро).
 Бюджет Миколаївській 
області зміг виділити з осо-
бистих резервів не більше 56 
мільйонів гривень, з яких 
17,6 пішли на ремонт траси 
Т-15-08 (на відрізку Калинів-
ка — Снігурівка). Ще близь-

ко 38 мільйонів розподілили 
на ремонт 21 дороги на Мико-
лаївщині.
 За словами начальника 
Служби автомобільних доріг 
у Миколаївській області Сер-
гія Ткаченка, загальний обсяг 
витрат лише на 8-10 відсотків 
покриває існуючий план ре-
монту доріг. Жахливий стан 
доріг на Миколаївщині від-
значив Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман, який на за-
сіданні уряду показав членам 
Кабміну відео, що зафіксува-
ло вибоїни доріг Миколаїв—
Дніпро, Миколаїв—Кривий 
Ріг, а також Вознесенськ—
Кривий Ріг. При цьому гла-
ва уряду зазначив, що стан 
доріг у Миколаївській облас-

ті не витримує ніякої крити-
ки.
 А ось нинішній очільник 
Миколаївської області Олек-
сій Савченко особливо під-
креслив, що Служба автодоріг 
України підтвердила необхід-
ність виділити близько 1,2 мі-
льярда гривень на капіталь-
ний ремонт усіх доріг однієї 
тільки південної області. Од-
нак у бюджеті країни поки що 
таких грошей немає.
 — Особливо критична си-
туація склалася у Врадіївсь-
кому районі, де на дорогах ас-
фальт узагалі частково від-
сутній, — сказав голова Ми-
колаївської ОДА Олексій 
Савченко. — Та кількість гро-
шей, яку ми реально отрима-

ли, просто розчиниться у за-
гальному обсязі робіт iз ре-
монту дорожнього полотна в 
області.
 На думку чиновника, щоб 
люди змогли відчути реальні 
зміни, потрібно вибрати одну 
найскладнiшу ділянку траси 
міжміського значення та при-
вести її у належний стан. 
 Упродовж останніх кіль-
кох місяців мешканці відразу 
кількох районів Миколаївщи-
ни періодично блокують рух 
по головних трасах міжмісь-
кого значення, намагаючись 
привернути увагу чиновни-
ків до наболілої проблеми. 
Такий стан справ напередод-
ні відкриття туристичного се-
зону на півдні України може 
обернутися катастрофою.
 Адже якщо люди почнуть 
відмовляться їхати на чорно-
морські курорти через жах-
ливий стан дорожнього пок-
риття, то загальні втрати для 
бюджету України виявляться 
більшими, ніж необхідне фі-
нансування поточного ремон-
ту стратегічно важливих трас 
на Миколаївщині. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Приємна новина для спортивної, і не 
тільки, громади Черкас. В обласному цен-
трі незабаром розпочнуть будувати Льодо-
вий палац, вартістю майже 120 млн. грн.
 Як повідомили «УМ» у прес-службі 
Черкаської міської ради, виконавчий ко-
мітет уже погодив проектно-кошторисну 
документацію на зведення Палацу в мікро-
районі «Митниця» — на розі вулиць Бог-
дана Хмельницького та Героїв Дніпра.
 У двоповерховій будівлі, заввишки 
більше 17 метрів , розрахованій на 700 
глядачів, навчатимуть дітей грі в хоккей 
та фігурного катання, а на крижану ков-

занку матимуть змогу ходити всі бажаючі 
містяни.
 Проект Льодової арени розроблено 
фахівцями товариства «Інститут Хар-
ківпроект» й погоджено на розширеній 
містобудівній та архітектурній раді. 
 «У Черкасах, де проживає понад 300 
тисяч громадян, такий об’єкт обов’язково 
має бути. Приміром, у Богуславі, з насе-
ленням 30 тисяч є  льодова арена, у Білій 
Церкві діють два подібнi об’єкти, у Він-
ниці — три. Наші громадяни теж гідні 

мати достойні  умови для спортивного 
розвитку та активного відпочинку», — 
наголошує міський голова Черкас Ана-
толій Бондаренко.
 Від імені міської влади він обіцяє зро-
бити все можливе, аби збудувати сучас-
ний Льодовий палац, забезпечити його 
належне функціонування, де б могли 
комфортно тренуватися та готуватися 
до чемпіонатів черкаські спортсмени, де 
б можливо було приймати спортивні зма-
гання всеукраїнського масштабу. ■

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Кригобуд
У Черкасах зведуть 
Льодовий палац за 120 
мільйонів

■

Такий вигляд матиме льодова арена.❙

Є ПРОБЛЕМА

Мільйони — в асфальт
На Миколаївщині намагаються знайти кошти на капітальний 
ремонт доріг міжміського значення

■
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«Обговорюються кандидатури Ірини Луценко, Сергія Березенка, Оксани Продан. 
Щодо Ірини Геращенко, то ця кандидатура найменш вірогідна, бо Ірина посідає 
поважний пост».

Валерій Карпунцов
народний депутат, член фракції БПП

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

На посаді голови фракції Блоку Петра 
Порошенка Ігор Гринів не пробув і року 
— його призначення вiдбулося у травні 
2016-го. Втім поінформовані джерела 
кажуть, що втому від свого нового кріс-
ла Гринів почав відчувати вже у грудні. 
І начебто неодноразово просив Прези-
дента його «відпустити». Той нарешті 
погодився, але що стоїть за такою зго-
дою — наразі незрозуміло. Можливо, 
ймовірні дострокові вибори, на які, за 
словами мера Львова Андрія Садового, 
Петро Порошенко (попри показове їх за-
перечення) все ж таки налаштований. В 
цьому випадку Ігор Гринів дійсно буде 
корисніший Порошенкові як політтехно-
лог, аніж як керівник його фракції.

«По-новому» не вийшло
 Слід зауважити, що Ігор Гринів у ве-
ликій політиці перебуває вже давно. Він 
стояв біля витоків Народного руху, він 
же допомагав розбудовувати «Нашу Ук-
раїну». Гриніва було б неправильно на-
звати «сірим кардиналом» тієї чи іншої 
політичної сили, він просто віддає пере-
вагу тому, аби триматися в тіні топових 
політиків і не вести з ними баталії за ті 
чи інші преференції або посади.
 «Пан Гринів був відомим політтехно-
логом. Він колись вів до успіху і «Нашу 
Україну», і Ющенка, і кампанія одноту-
рового Президента Порошенка — велика 
заслуга пана Гриніва», — зауважує полі-
толог Андрій Золотарьов. Цікаво, що 
свого часу саме Гринів придумав ключо-
ве гасло для президентської кампанії По-
рошенка, з яким той і виграв вибори — 
«Жити по-новому!». 
 Після перемоги глава держави при-
значив нинішнього очільника фракції 
БПП спочатку своїм радником, а потім 
і заступником голови адміністрації Пре-
зидента. Але, перш за все, Гринів зай-
мався підготовкою до дострокових пар-
ламентських виборів-2014. Він знову 
відповідав за стратегію кампанії і зно-
ву придумав девіз для партії Президен-
та: «Час єднатися!».
 Однак згодом соратники по штабу 
БПП звинуватили Гриніва у провалі: 
партія Президента посіла друге місце, 
пропустивши вперед «Народний фронт» 
Арсенія Яценюка та Олександра Турчи-
нова. Після тієї кампанії Гринів, що на-
зивається, «відійшов від справ» у цент-
ральному штабі БПП. За однією версією, 
Порошенко повірив у неспроможність 
Гриніва бути корисною партійною фігу-
рою, за іншою — Гринів пішов сам.
 Але, коли рік тому постало питання 
про призначення нового голови фракції 
(замість Юрія Луценка, обраного Ген-
прокурором), альтернативи Гриніву не 
знайшлося. На той момент він був опти-
мальної фігурою, яка нівелювала нега-
тивні враження від скандалу із заступ-
ником голови Ігорем Кононенком. Єдине 
питання, котре на той час лишалося від-
критим — це здатність (чи не здатність) 
Гриніва впоратися з доволі норовливою 
фракцією.
 «Гринів точно є непересічною люди-
ною, він є професіоналом своєї справи, 
він досвідчений парламентарій — і він 
може бути керівником фракції. Це од-
нозначно. Але хочу сказати, що з прихо-
дом нового лідера фракції потрібні нові 
фракційні комунікаціі», — зазначав 
нардеп від БПП Валерій Карпунцов. Він 
мав на увазі внутрішню неоднорідність 
БПП, наявність у фракції власної опози-
ції та окремих груп впливу. 

 Для підтримання дисципліни всере-
дині фракції Гринів повинен мати ав-
торитет серед депутатів. З одного боку, 
«тиха» позиція Ігора Гриніва, котрий ні-
коли не йшов до мети по чужих головах, 
означає те, що він не мав в парламентсь-
кому середовищі ані ворогів, ані поміт-
них недоброзичливців. З іншого ж боку, 
саме ці його якості визначали й брак 
«послуху» зі сторони колег по фракції, 
адже навряд чи з Гриніва вийшла така 
собі «залізна рука».

У пошуках голови
 Мотиви відмови від керівного крісла 
Ігор Гринів нікому не пояснив. Минулого 
понеділка він був відсутнім на засіданні 
фракції — замість нього збори проводив 
Кононенко. Лише в четвер депутат пові-
домив колегам, що залишає керівництво 
фракцією і запропонував кожній із на-
явних у ній груп визначитися з його за-
міною. Що ж до того, чим надалі займа-
тиметься сам Гринів, то це питання ли-
шається відкритим. В АП спростовують 
можливість проведення дострокових ви-
борів, а також залучення Гриніва до їх ор-
ганізації в якості політтехнолога. 
 Тим часом деякі джерела твердять, 
що в долі Гриніва можливі два поворо-
ти: або знову робота в адміністрації Пре-
зидента, або делегування його послом до 
якої-небудь країни. Самому Гриніву бу-
цімто імпонує другий варіант, при цьому 
колишнього «рухівця» вабить Китай. Та 
поки що більш актуальною проблемою є 
потреба терміново знайти йому заміну. 
Імен можливих наступників називають 
чимало, проте більшість кандидатур не 
підходить iз тих чи інших причин. 
 Наприклад, широко розповсюджена 
практика, коли посаду вищого керівни-
ка займає його заступник, в даному разі 
застосована бути не може — призначати 
підозрюваного у корупційних діяннях 
Кононенка було б надто великим викли-
ком суспільству. 
 Одна з альтернативних кандидатур 
Кононенку — це Ірина Луценко. Проте 
її призначення також сприйматиметься 
недвозначно: один член цієї родини — 
чоловік Ірини Юрій — і так займає по-
саду Генерального прокурора, тож цим 
квота Луценків має бути й обмежена. 
 Сама депутатка будь-які мрії про ке-
рування фракцією рішуче заперечує. 
«Інформація не відповідає дійсності», — 

заявляє вона. Можливо, це так і є, хоча 
Ірина Луценко останнім часом поводить 
себе як один із неформальних лідерів 
президентської політсили — чого варта 
хоча б її заява про можливість впровад-
ження воєнного стану, про яку «УМ» пи-
сала раніше. 
 Наступна ймовірна персона, котру 
можуть висунути у голови фракції, є 
тезкою Луценко —також Ірина, але Ге-
ращенко. «Мені нічого подібного не про-
понували. І повірте, пропонувати не бу-
дуть. Тому що фракція делегувала мене 
на важливу посаду заступника голови 
Верховної Ради... Також я сьогодні є 
уповноваженим Президента з мирного 
врегулювання конфлікту на Донбасі, я 
дуже серйозно ставлюся до цієї роботи, і 
повірте, нам там ще багато чого потрібно 
зробити», — відреагувала Геращенко на 
можливі чутки про своє призначення. 
 Вона додала, що очільником фракції 
БПП має бути «людина демократичних 
поглядів, але жорсткий керівник, який 
допоможе фракції консолідуватися і 
продовжити все те хороше, що заклали 
Юрій Луценко, Ігор Гринів, щоб фрак-
ція була інтелектуальною, проєвропей-
ською, але дуже дисциплінованою і ор-
ганізованою». 
 У пошуках ідеального керівника дех-
то схиляється до кандидатури Анатолія 
Матвієнка, але у цього політика, як ка-
жуть, далеко не ідеальні стосунки з Пре-
зидентом. Ще один варіант — Сергій Бе-
резенко — за деякими даними, у ньо-
го чи не найкращі шанси на отриман-
ня портфеля голови. Називають також 
й ім’я Оксани Продан, яка наразі таку 
можливість не коментує. 
 Тим часом Ігор Гринів, за інформацію 
джерел, хотів би бачити на своєму міс-
ці Артура Герасимова. Однак сам Гера-
симов проти такої ідеї, бо не хоче брати 
на себе відповідальність за голосування 
фракції. На запитання журналістів про 
те, чи розглядають його кандидатуру 
на пост керівника фракції, депутат від-
повів: «Це не так».
 Отож фракція Блоку Порошенко 
поки що лишається «обезголовленою». 
Безперечно, що такий стан речей трива-
тиме недовго. Святе місце довго не ли-
шається порожнім, особливо, коли полі-
тична кон’юнктура просто-таки вима-
гає якнайшвидшого заповнення ва-
кансії. ■

Порошенко до Трампа не їде: не 
домовилися, про що говоритимуть
 В АП заявляють, що зустріч президентів Украї-
ни і США — Петра Порошенка і Дональда Трампа 
— відбудеться після узгодження порядку денного. 
Про це розповів заступник голови адміністрації Пре-
зидента Костянтин Єлісєєв. «Нас, звичайно ж, ці-
кавить змістовний візит, а не візит заради візиту. 
Отже, крім дати, ми б хотіли сформувати конкретний 
порядок денний, щоб вийти на певні домовленості. 
Найближчим часом плануємо продовження контак-
тів на високому рівні для узгодження таких домов-
леностей», — додав він.
 Єлісєєв нагадав, що вже відбулися дві теле-
фонні розмови Президента України з президентом 
США Дональдом Трампом. Крім того, Петро Поро-
шенко мав у Мюнхені тривалу і плідну зустріч iз 
віце-президентом США Майком Пенсом. До того ж, 
почався діалог iз новопризначеним держсекрета-
рем США Рексом Тіллерсоном, а ще міністр закор-
донних справ Павло Клімкін двічі відвідав Вашин-
гтон, зазначив Єлісєєв. Він додав, що тривають ак-
тивні візити в США наших депутатів і візити членів 
Конгресу в Україну. Відбувається знайомство з но-
вими представникам Ради нацбезпеки США, Білого 
дому та Держдепу США.

Декларувати по-новому. 
Скандальний закон підписано 
спікером
 Спікер Андрій Парубій підписав закон №6170, 
що змушує антикорупційні організації подавати 
е-декларації, та направив його на підпис Прези-
дентові. Як повідомлялося, 23 березня Рада ухва-
лила законопроект №6172, яким звільнила військо-
вослужбовців-контрактників та мобілізованих бій-
ців від обов’язку заповнювати електронні деклара-
ції. Однак частина депутатів виступила проти закону 
і спробувала скасувати його. 
 За словами голови антикорупційного коміте-
ту Ради Єгора Соболєва, під час ухвалення в закон 
з голосу було внесено багато правок, які зробили 
норму суперечливою. Зокрема, зазначив він, закон 
зобов’язує подавати електронні декларації не тіль-
ки чиновників, а й громадські організації з протидії 
корупції й усіх, хто пов’язаний iз ними. 24 березня 
парламент поставив на голосування постанову про 
скасування суперечливого закону, але відповідне рі-
шення не набрало достатньої кількості голосів.

Трудовий кодекс потребує правок. 
Інакше забудьмо про безвіз
 Президент Петро Порошенко не підпише новий 
Трудовий кодекс без антидискримінаційних попра-
вок, які були однією з вимог для безвізового режи-
му з Євросоюзом. Про це повідомив речник Прези-
дента Святослав Цеголко у «Фейсбуцi». «Президент 
не допустить ревізії зобов’язань України, які ми ре-
алізували для отримання безвізового режиму. Рі-
шення парламентського комітету вилучити з проек-
ту нового Трудового кодексу так звані антидискримі-
наційні норми глава держави вважає помилковим і 
навіть провокативним», — йдеться у заяві. Як ві-
домо, 5 листопада 2015 року Верховна Рада ухва-
лила в першому читанні проект Трудового кодексу 
(№1658), але тоді депутати не підтримали поправку 
щодо заборони дискримінації у трудовій сфері, оз-
вучену депутатом Іриною Геращенко. 
 Зокрема, пропонували передбачити, що в тру-
довій сфері заборонено дискримінацію за расови-
ми, політичними, релігійними ознаками, а також на 
підставі статевої приналежності, сексуальної орієн-
тації, сімейного або майнового становища, залежно 
від участі в страйках, підозри на СНІД або його на-
явності. У 2016 році Міжнародна організація праці 
проаналізувала проект Трудового кодексу України та 
видала 59 Рекомендацій. Однак комітет проігнору-
вав 22 з них. Зокрема, йдеться про вимогу недопу-
щення дискримінації жінок, неповнолітніх; зловжи-
вання правами роботодавців тощо.

Охендовський не проводитиме 
вибори в ОРДЛО: нема умов
 Голова Центральної виборчої комісії Михай-
ло Охендовський не бачить умов для проведення 
виборів на тимчасово окупованих територіях До-
нецької і Луганської областей. Про це він повідо-
мив журналістам у понеділок, передає УНН. «У ці-
лому на даний момент я можу сказати, що умов 
для проведення виборів на тимчасово не підконт-
рольних українській владі територіях Центральна 
виборча комісія не бачить», — зазначив він. При 
цьому Охендовський зауважив, що щойно такі умо-
ви буде створено, «ми готові брати участь в органі-
зації будь-яких виборчих процесів» на цих тери-
торіях. ■

НОВИНИ ПЛЮС■ ПАРТАКТИВ

Засвітити кадри
Голова фракції БПП Ігор Гринів залишає свою посаду і повертається до роботи 
політтехнолога. Чи означає це підготовку президентської сили до виборів?

■

Гринів йде, а місце лишається. Тепер фракція БПП мусить обрати собі нового голову. ❙
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Союзник 
пiзнається в бiдi
Звернення до США 
задля стримання 
російського агресора  
Олег ЛЯШКО, народний депутат України, 
лідер Радикальної партії

 Рада підтримала ініційоване мною Звернення 
до Конгресу Сполучених Штатів Америки щодо 
безпекових гарантій. У цьому надзвичайно важ-
ливому зовнішньополітичному документі ми за-
кликаємо Конгрес та нову адміністрацію США 
укласти з Україною двосторонню оборонну угоду 
та надати статус «основного союзника США поза 
НАТО». 
 Ми не абстрактно ставимо питання про дотри-
мання безпекових гарантій, а даємо реальний ме-
ханізм реалізації Будапештського меморандуму, 
яким США та інші ядерні держави гарантували 
нам територіальну цілісність і суверенітет в обмін 
на відмову України від третього у світі ядерного 
потенціалу. 
 Українці глибоко вдячні Сполученим Штатам 
Америки за прийняття у 2014—2016 роках низки 
законів, спрямованих на нашу підтримку. Споді-
ваємося, що всебічне виконання цих законів но-
вою адміністрацією США, зокрема в частині на-
дання Україні  оборонного озброєння, сприятиме 
стримуванню агресора та закладенню основи для 
майбутнього тривалого миру.
 Водночас це не вирішує питання безпеки в Єв-
ропі у довгостроковій перспективі. Україна прагне 
суттєвого поглиблення двостороннього безпеко-
вого партнерства між Україною і Сполученими 
Штатами. У міжнародній політиці існує успіш-
ний інструмент такого партнерства — статус «ос-
новного союзника США поза НАТО». Цей ста-
тус надано як державам, які перебувають у стані 
миру, таким як Австралія, Нова Зеландія чи 
Японія, так і державам, що перебувають під за-
грозою воєнних дій — Південна Корея, Афганіс-
тан чи Ізраїль.
 Відповідно до духу і букви Будапештського 
меморандуму ми звернулися до Конгресу Сполу-
чених  Штатів Америки з проханням розгляну-
ти питання щодо укладення з Україною двосто-
ронньої оборонної угоди та надання Україні ста-
тусу «основного союзника США поза НАТО». Це 
матиме величезний вплив на припинення росій-
ської агресії проти України, стримування агресо-
ра та запобігання розпалюванню великої війни в 
Європі. Це в інтересах України, США, Європи і 
усього світу.
 Ухвалення парламентом нашого звернення 
має шанс увійти в історію. Переконаний, що зре-
штою ми доб’ємося дотримання наданих Україні 
безпекових гарантій з боку США. Вода камінь то-
чить. І коли ми прийдемо до влади, цей процес 
значно прискориться. Добилися зараз ухвален-
ня звернення — доб’ємося в майбутньому і вико-
нання Будапештського меморандуму.
 Тим же, хто в пошуках виправдань для не-
підтримки нашого звернення до США, як деякі 
представники «Батьківщини», стверджує, що на-
дання Україні статусу «основного союзника США 
поза НАТО» в майбутньому може, начебто, зашко-
дити нашому членству у Північноатлантичному 
Альянсі, хочу нагадати недавню історію. 
  Україна могла стати членом НАТО, якби у 
2008 році тодішній Прем’єр Юлія Тимошенко не 
заблокувала отримання Плану дій щодо членства 
України в НАТО на Бухарестському саміті. 
 Україна могла б себе захистити, якби у 2008 
році тодішній Прем’єр Юлія Тимошенко не за-
блокувала у парламенті прийняття рішення на 
підтримку Грузії, яка потерпала від російської 
агресії.
 Україна могла б стати сильнішою, якби у 2008 
році тодішній Прем’єр Юлія Тимошенко не доз-
волила вихід із Севастополя російських військо-
вих кораблів, які обстрілювали Батумі і Сухумі. 
 І якби ми Путіна зупинили в Грузії, він би не 
прийшов у Крим. 
 А коли він прийшов у Крим, треба було захи-
щати півострів і наших громадян. Але Юлія Ти-
мошенко, вже тоді не Прем’єр, залишилась тією 
ж «московською зозулею», бо закликала не боро-
нити Крим, не використовувати зброю та не ви-
водити військову техніку, щоб, не дай Бог, «не 
спровокувати» її друга Путіна.
 Треба любити Україну не на словах, а на ділі. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Лідери 27 держав Європейсько-
го Союзу, окрім Великої Британії, 
підписали в Римі спільну деклара-
цію, яка визначає майбутнє Євро-
пейського Союзу. «Будемо працюва-
ти спільно, залежно від потреб та на 
різних швидкостях, одночасно йду-
чи у тому самому напрямку», — на-
голошується у Римській декларації. 
Підписання документа про майбутнє 
спільної Європи мало символічне зна-
чення, відбулося у тій же залі Капі-
толію у Римі, де рівно 60 років тому 
було підписано Римські договори про 
створення ЄС. Підписання Римських 
договорів 25 березня 1957 року дало 
початок євроінтеграції. Теперішній 
спільний документ визначає напрям-
ки розвитку і межі Євросоюзу на най-
ближчі роки та обіцяє вдихнути нове 
життя в європейський проект. 
 «Я підпишу, мої дорогі друзі, 
Римську декларацію тією самою 
ручкою, якою користувався пред-
ставник Люксембургу при підписан-
ні 1957 року Римського договору: ці 
підписи залишаються надовго», — 
заявив голова Єврокомісії Жан-Клод 

Юнкер. Прибувши на саміт, він спро-
гнозував, що Євросоюз святкуватиме 
і соту річницю. 
 Лідери ЄС зобов’язалися у декла-
рації працювати задля досягнення чо-
тирьох цілей: збільшення безпеки на 
основі захисту зовнішніх кордонів та 
боротьби з тероризмом, забезпечення 
економічного зростання, підтримки 
соціальної політики, а саме боротьби з 
безробіттям та соціальною ізоляцією, 
зміцнення ЄС на міжнародній арені.
 Європа потребує захисту, і від 
внутрішніх євроскептиків та по-
пулістів, і від зовнішніх атак кон-
курентів із Москви чи Вашингто-
на. Напередодні підписання Римсь-
кої декларації президент Єврокомісії 
Жан-Клод Юнкер застеріг президен-

та США Дональда Трампа від розпа-
лювання антиєвросоюзівських на-
строїв, оскільки розпад ЄС означати-
ме нову війну на Балканах. За його 
словами, ентузіазм Трампа щодо ви-
ходу Британії з ЄС «дивує і дратує». 
«Я сказав віце-президенту: «Не 
робіть цього, не заохочуйте інших 
до виходу (з ЄС. — Ред.), бо якщо Єв-
ропейський Союз розпадеться, ви от-
римаєте нову війну на західних Бал-
канах», — розповів Юнкер. На дум-
ку президента Єврокомісії, важливо 
запропонувати країнам регіону пер-
спективу членства в ЄС: «Якщо ми 
залишимо їх на самоті — Боснію та 
Герцеговину, Республіку Сербську, 
Македонію, Албанію, усі ці країни, 
— ми знову отримаємо війну». ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Святкування Дня волі 
(99-ї річниці проголошен-
ня незалежності Білорусь-
кої Народної Республіки 25 
березня 1918 року) в Мінсь-
ку обернулася масовими за-
триманнями та побиттями 
мирних мітингарів. Олек-
сандр Лукашенко напере-
додні заявив, що не допус-
тить, аби «в Білорусі повто-
рився український варіант» 
розвитку подій. І слова сво-
го дотримав. 
 Демонстранти зібрали-
ся на площі Якуба Коласа. 
Вони скандували «Живе 
Білорусь!», «Йди», та інші 
гасла. Але головною ви-
могою до влади мало ста-
ти скасування декрету №3, 
який у Білорусі називають 
«антидармоїдним». Раптом 
з’явилися автозаки та авто-
буси з бійцями ОМОНу. Со-
тні екіпірованих спецпри-
значенців вишикувалися в 

шеренгу зі щитами та кий-
ками та з гуркотом посуну-
ли на мирних громадян, які 
стали відступати в бік вхо-
ду до метро. Тоді пролунала 
команда, і силовики кину-
лися в атаку. Спецпризна-
ченці хапали молодь, жі-
нок, літніх людей — усіх, 
хто траплявся їм на шля-
ху, та кидали в автоза-
ки. Над площею було чути 
крики людей, котрі пот-
рапили під силовий «ка-
ток». За тим, що відбува-
лося, з жахом спостерігали 
люди, які випадково опи-
нилися в районі площі Яку-

ба Коласа, адже там розта-
шовано багато магазинів i 
кав’ярень. 
 Ще до початку акції, яка, 
за великих рахунком, так і 
не відбулася, Мінськом, а та-
кож регіонами Білорусі про-
котилася хвиля масових за-
тримань активістів демокра-
тичних сил. Серед затрима-
них — голова Білоруського 
Гельсінського комітету Олег 
Гулак, а також журналісти, 
в тому числі й закордонних 
компаній Бі-Бі-Сі, Міжна-
родного французького радіо 
та інших. Пізніше того ж 
дня їх відпустили. Дорогою 

до місця збору учасників був 
затриманий один із органі-
заторів акції 25 березня Де-
нис Садовський. У ніч на су-
боту в Бресті з потяга зняли 
та затримали екс-кандидата 
в президенти Білорусі на ви-
борах 2010 року, політика та 
поета Володимира Некляє-
ва. Затримання тривають по 
всій країні. Поки не можна 
назвати точну кількість за-
триманих та постраждалих 
від дій силовиків, та, судя-
чи з усього, йдеться про со-
тні людей.
 ЄС та США засудили 
жорстокі дії силовиків під 
час акцій у Мінську. У Се-
наті Польщі 27-28 березня 
відбувається VIII засідання 
Міжпарламентської асамб-
леї Сейму і Сенату Республі-
ки Польща, Верховної Ради 
України та Сейму Литовсь-
кої Республіки. Парламен-
тарії трьох держав дебату-
ватимуть, зокрема, про полі-
тику щодо Білорусі. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 По всій території Росії в неділю, 
26 березня, відбулися антикорупцій-
ні акції протесту. Спалахнули вони че-
рез відсутність реакції з боку влади на 
результати розслідування Фонду бо-
ротьби з корупцією (ФБК) опозиціо-
нера Олексія Навального про коруп-
ційні схеми, створені прем’єр-мініст-
ром РФ Дмитром Медведєвим, завдяки 
яким глава уряду «сколотив» мільярд-
ні статки. У багатьох містах Росії ці мі-
тинги були заборонені. Прес-секретар 
президента РФ Дмитро Пєсков назвав 
провокацією заклик вийти 26 березня 
на акцію протесту «Він нам не Дімон». 
«Це незаконні заклики, і це фактично 
ніщо інше, як провокація», — заявив 
Пєсков, повідомляє «Інтерфакс».
 У місті Владивосток на Далеко-
му Сході мітинг проти корупції зібрав 
кілька тисяч учасників і завершив-
ся затриманням кількох десятків лю-
дей, повідомляє інформаційний пор-
тал VL.RU. Затримання учасників ан-
тикорупційних акцій, за інформацією 
сайта «ОВС-Інфо», відбулись також у 
Південно-Сахалінську, Комсомольсь-

ку-на-Амурі, Хабаровську, Челябінсь-
ку і Єкатеринбурзі. Мітинги відбулися 
в десятках міст, у тому числі в Йошкар-
Олі, Томську, Новосибірську, Читі, 
Барнаулі. Активісти повідомляють про 
них у мережі «Твіттер» під хештегом 
#ДимонОтветит, очевидно, натякаю-
чи на необхідність притягнути російсь-
кого прем’єра до відповідальності.
 Наймасштабніші акції прихиль-
ників Олексія Навального відбулися 
в Москві та Санкт-Петербурзі. Мос-
ковська мерія запропонувала пере-
нести подалі від центру столиці — в 

райони Мар’їно або Сокольники — 
ходу і мітинг під гаслом «Він нам не 
Дімон», які Навальний розраховував 
провести на вулиці Тверській у цент-
рі столиці. Опозиціонер не погодився 
на нові майданчики і підтвердив на-
мір провести акцію в центрі Москви 
на Пушкінській площі. Влада дозво-
лила провести лише невелику части-
ну зі 100 заявлених організаторами 
демонстрацій.
 Як наслідок поліція провела обшук 
в офісі ФБК, а самого Навального за-
арештували по дорозі на московський 
мітинг на виході зі станції метро «Ма-
яковська». Поліція провела брутальні 
арешти учасників акції. «Затримано 
більше 500 осіб. Їх доставляють у різні 
столичні відділення УВС», повідоми-
ла під вечір неділі агенція ТАСС. Учо-
ра вже ЗМІ повідомляли про тисячу за-
триманих. Серед них є неповнолітні. У 
російській столиці спецпризначенці 
вдалися до силових дій, били демонс-
трантів кийками та ногами, повідом-
ляє «Євроньюс».
 У Санкт-Петербурзі поліція затри-
мала понад 130 учасників мітингу на 
Марсовому полі. Його учасники скан-
дували: «Росія — без Путіна». При за-
триманні поліція застосовувала елект-
рошокери. 
 Частину заарештованих відпустять 
після проведення «виховної» бесіди. 
Самому Олексію Навальному та кіль-
ком іншим організаторам загально-
російської протестної акції загрожує 
штраф у розмірі від 10 до 20 тис. руб-
лів або примусові роботи терміном до 
40 годин. ■

ЮВІЛЕЙ

Буде жити до ста років
У Римі підписали спільну декларацію 
про майбутнє ЄС

■

РЕПРЕСІЇ

День неволі 
У Білорусі — сотні затриманих та 
побитих громадян

■

ПРОТЕСТ

Як Дімон сусідів розізлив 
Росією прокотилася хвиля антикорупційних 
мітингів

■

Російський опозиціонер Олексій 
Навальний під час затримання поліцією.

❙
❙
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

Перша оптимістична новина з Балаклії 
надійшла у п’ятницю ввечері. Військові 
повідомили, що пожежу на базі озброєнь 
№65 вдалося повністю загасити. І ос-
кільки попередні прогнози обіцяли що-
найменше п’ять гарячих діб, інформація 
сприймалася як неочікуване диво. Того 
ж дня перші втікачі із зони лиха почали 
повертатися додому. Принаймні ті з них, 
хто не втратив домівку. Але про нала-
годження колишнього впорядкованого 
життя говорити ще рано, адже мас штаб 
руйнувань тут дорівнює результатам 
тривалого і потужного артилерійського 
обстрілу. Лишається невідомою і причи-
на загорання складів, оскільки військові 
експерти озвучили тільки ймовірні версії 
страшної трагедії. 

Жертви вибухів
 На другий день після вибухів вій-
ськові дозволили повернутися додому 
жителям сіл Вербівка, Борщівка, Яко-
венкового, Пришиб і тим районам Ба-
лаклії, територію яких очистили від сна-
рядів. Місто поділили на кілька секторів, 
де працювало 15 піротехнічних бригад. 
Як тільки територія ставала чистою, там 
одразу відкривали магазини та аптеки. 
В цілому ж зона стихійного лиха й досі 
наводить жах — осколками та вибухо-
вою хвилею в будинках повибивало вік-
на і двері. Багато хат лишилося без даху, 
посипалися господарські будівлі. Є й зов-
сім жахливі сліди «бомбардування»: на 
розбитому підвіконні завис довжелез-
ний снаряд, хвіст якого стирчить на ву-
лиці, а передня частина «в’їхала» просто 
до кімнати. Люди уціліли дивом. Такі  ж 
довжелезні «хвостаті» боєприпаси поде-
куди стирчали просто з землі, а сам нав-
колишній простір був ущент усіяний 
фрагментами розірваних боєприпасів. 
 На жаль, не минулося і без жертв. 
«На територій військового містечка, де 
мешкали співробітники бази, знайдено 
тіло 66-річної жінки, — повідомив пер-
ший заступник голови ДСНС Олег Мель-
чуцький. — Напевно, її накрило вибухо-
вою хвилею, не встигла вийти». Ще одна 
78-річна бабуся отримала тяжку череп-
но-мозкову травму і численні переломи. 
До медиків звернулося п’ятеро осіб, троє 
з яких і досі перебувають на лікарняно-
му ліжку. 
 Узагалі, одиноким літнім людям до-
велося найтяжче, оскільки зв’язок у 
перший день трагедії пропав, так само 
як світло з газом. Їх евакуацією пізніше 
зайнялися бійці Національної гвардії 
та «Східного корпусу». Вони ж вивезли 
тяжких пацієнтів iз лікарень, а наразі 
стежать за правопорядком і ловлять ма-
родерів.  Охочих поживитися на чужому 
горі немало. У перший же день трагедії, 
наприклад, вдалося затримати чолові-
ка, який прихопив у будинку без вікон 
телевізор і ніс його просто вулицею. 
 Ступінь пошкодження навколиш-
ніх будівель досить значний. За оцін-
кою міністра регіонального розвитку 
Геннадія Зубка, пошкоджено 243 будів-
лі. Йдеться про житло, інфраструктуру, 
об’єкти соціальної та промислової сфе-
ри. Наразі проводиться оцінка обсягів 
пошкодження й організовано видачу 
матеріалів, які дозволяють людям бо-
дай позатуляти розбиті вікна. «Далі ми 
організуємо роботу в три етапи, — пові-
домила голова облдержадміністрації 
Юлія Світлична. — Перший етап займе 
від 3 до 4 днів. Це термінові роботи, які 
ми проведемо власними силами, кош-
том обласного бюджету та з використан-
ням гуманітарної допомоги, яка надхо-
дить. Другий етап триватиме до тижня, 

третій — етап повноцінного відновлення 
будинків і соціальної інфраструктури — 
потребуватиме більш тривалого часу».
 За інформацією керівника області, 
зараз у евакуаційних пунктах продов-
жують перебувати близько тисячі осіб. 
Після отримання інформації від ДСНС 
про те, що територію розміновано й по-
вертатися безпечно, цим людям нада-
дуть необхідний транспорт. Тих, чиї бу-
динки потребують ремонту, забезпечать 
тимчасовим комфортним житлом. Для 
цього заброньовано місця у готелі Ба-
лаклії, а також у гуртожитку  однієї зі 
спортивних шкіл. Електроенергію ко-
мунальники пообіцяли повернути до бу-
динків у максимально стислий термін, 
а ось газу доведеться чекати до середи-
ни цього тижня.  Для гарантування без-
пеки в місті та селах триває цілодобове 
патрулювання силами ЗСУ, а також до-
даткових патрулів поліції, які прибули 
з Харкова.
 За доброю традицією, що склалася в 
Україні, на горе балакліївців відгукну-
лися сусіди, Червоний Хрест, ЮНІСЕФ. 
У результаті лише протягом двох днів до 
міста привезли більше 52 тонн гумані-

тарного вантажу, який приймають у 
трьох відкритих пунктах.  «Організова-
на доставка продуктів тим людям, які не 
можуть пересуватися самостійно — лю-
дям з інвалідністю та пенсіонерам, а та-
кож відкрито пункти роздачі гуманітар-
ної допомоги, які роздають хліб, воду, 
продукти харчування. Також організо-
вано роботу з надання медикаментів», — 
повідомила Юлія Світлична.
 Приїздили до Балаклії вже і пред-
ставники НАТО. «Були військові від 
США, — поінформуав прес-офіцер ЗСУ 
Владислав Волошин. —  Вони приїхали, 
оглянули, послухали доповіді про ситу-
ацію й обіцяли допомогу. Вони можуть 
надати нам обладнання і фахівців, які 
навчать працювати на цьому обладнан-
ні, ще ми попросили захист для наших 
саперів». За його словами, йдеться про 
додаткове для українських військових 
обладнання. 

Пораховані збитки
 Про точні розміри втрат військові 
поки що не говорять, але оскільки в Ук-
раїні й донині не налагоджено випуск 
власних боєприпасів, збитки все одно бу-
дуть відчутними. Втім є надія, що біль-
ша кількість знищеного арсеналу рані-
ше була списана через непридатність 
для використання, а справді цінні боє-
комплекти зберiгалися в укритті. При-
наймні заступник міністра оборони Ігор 
Павловський, який прибув до Балаклії 
відразу після загорання арсеналу, уточ-
нив: постраждав саме той арсенал, що 
зберігався просто неба. Але оскільки там 
є схрони «посиленого й арочного типу», 
то про повну ліквідацію бази говорити 
не доводиться. Вогонь охопив третину 
площі північної частини об’єкта. Зреш-
тою, за попередніми підрахунками екс-
перти зробили такий висновок: значну 
частина боєприпасів таки вдалося збе-
регти, але втрати досить великі. Особ-
ливо відчутним для армії буде часткове 
знищення артилерійських і протитанко-
вих  снарядів калібру 152 мм і 125 мм. 
Інформацію російських ЗМІ про те, що 
після вибухів у районі злетів угору рі-
вень радіації, військові категорично за-
перечили.   
 Як «УМ» уже повідомляла, це вже 
друга надзвичайна ситуація, що ста-
лася на балакліївській базі озброєнь за 
останній час. У грудні 2015 року, за ін-
формацією інтернет-видання «Цензор. 
нет», диверсанти скинули на склади 14 
запалювальних мін-гранат типу ЗМГ. 
Для атаки, ймовірно, було застосовано 
безпілотники. На щастя, тоді військові 
вчасно помітили вогонь і швидко його 
знешкодили. Після цього інциденту зі 
складу вивезли частину боєприпасів по-
далі від лінії фронту, дещо зміцнили за-

хисні споруди, посилили зовнішню охо-
рону, проте велика кількість снарядів i 
далі продовжувала лежати просто неба 
без найменшого прикриття. До того ж, 
незважаючи на те, що головною версією 
першої НП була «атака» при допомозі 
безпілотників, балакліївський арсенал 
так і не забезпечили системою проти-
повітряної оборони. І це при тому, що 
Сватівський арсенал недавно також 
був знищений ворогом «з неба». Біль-
ше того, «силовики» не впевнені, що й 
така новація — стовідсотково надійний 
метод захисту в умовах гібридної війни. 
«Не всякий безпілотник може побачи-
ти система, яка фіксує літальні апара-
ти в нашому небі, — сказав голова СБУ 
Василь Грицак. — Є способи попереди-
ти це — глушити хвилі, на яких пра-
цює цей безпілотник, але у нашого ук-
раїнського війська таких засобів не ви-
стачає».

 Результати подібних прорахунків 
можуть зрештою виявитися непоправ-
ними. «Рано чи пізно (у світлі Сватово-
го і Балаклії), ми зіткнемося з гострою 
нестачею не окремих номенклатур, як 
зараз, а більшості видів амуніції, — вва-
жає засновник фонду «Повернися жи-
вим» Віталій Дейнега. — З цієї причи-
ни вже давно треба створити в тилу під-
приємство, здатне їх виробляти. І якщо 
«Точка У» — нетривіальне завдання, то 
високоточний патрон під СВД — цілком 
можливе. Але цього навіть ніхто не на-
магається робити». 

Що сталося?
 На сьогоднішній день слідчі відкри-
ли два кримінальні провадження за 
статтями — диверсія і недбале виконан-
ня службових обов’язків в умовах війни.  
Перший варіант назвав пріоритетним го-
ловний військовий прокурор Анатолій 
Матіос. За його словами, на користь цьо-
го припущення говорить той факт, що 
перед самісінькими вибухами очевидці 
чули в тому районі характерний гул. До 
того ж саме з дронів диверсанти скидали 
на військові склади вибухівку раніше. 
 Водночас прихильники версії про 
недбальство для доказу помістили в со-
ціальних мережах чимало світлин, на 
яких охоронці балакліївського арсеналу 
замалим не обнімаються зі снарядами, 
зібраними на подвір’ї бази. З приводу та-
кого «геройства» дійсно виникає багато 
питань. Водночас є чимало експертів, 
які не виключають факту умисного під-
палу в місцях скупчення снарядів, аби 
приховати сліди розкрадання і перепро-
дажу боєприпасів. Правда, доказів своєї 
версії вони поки що не надали. Можли-
во, такі дані з’являться пізніше, оскіль-
ки на допомогу фахівцям СБУ, які роз-
слідують цю справу, до Балаклії прибув 
численний загін правоохоронців. «За-
вдання 35 слідчих і 30 оперативників, — 
повідомив інспектор відділу зi зв’язків 
iз громадськістю ДУ НП у Харківській 
області Олександр Алексєєв, — зафіксу-
вати належним чином усі пошкоджен-
ня в місті Балаклії і прилеглих селищах, 
що потрапили до радіусу обстрілу, а та-
кож вилучити документи для проведен-
ня об’єктивного розслідування причин 
виникнення надзвичайної ситуації».
 Утiм, якими б не були остаточні вис-
новки експертів, вони навряд чи полег-
шать страждання, що випали на долю 
мешканців «обстріляних» будинків. 
Причому сталося це вже після трагедій 
у Новобогданівці, Лозовій, Сватовому і 
тій же таки Балаклії. Де може вибухну-
ти завтра і чи стане ця трагедія тим уро-
ком, що таки нарешті був засвоєний, — 
лишається тільки здогадуватися. Про-
те є надія, як завжди, на іноземців. Єв-
ропа вже висловила своє занепокоєння 
ситуацією з арсенальними складами в 
Україні. Зокрема, радник міністра іно-
земних справ Польщі Пшемислав Жу-
равський заявив, що НАТО має негайно 
відреагувати на диверсію у Балаклії, але 
не на рівні вербальних заяв, а в контек-
сті зміни військових процедур.   

ТЕРИТОРІЯ ЛИХА

Рани Балаклії 
Вогонь на арсенальному складі на Харківщині 
приборкали, але навколишні села й далі нагадують 
обстріляну прифронтову зону

■

Є надія, що більша кількість знищеного арсеналу раніше була 
списана через непридатність для використання, а справді цінні 
боєкомплекти зберiгалися в укритті.

Багатостраждальна Балаклія — під охороною силовиків.
Фото з сайта styler.rbc.ua.

❙
❙

Люди потроху повертаються до своїх 
зруйнованих домівок.

❙
❙



7УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 28 БЕРЕЗНЯ 2017ЕКОНОМІКА

Оголосили і передумали 
 Наприкінці минулого року 
ми були як ніколи близькими 
до успіху. Міністерство еконо-
мічного розвитку і торгівлі Ук-
раїни запропонувало встанови-
ти загороджувальні мита на ім-
порт азотних добрив, виробле-
них у Російській Федерації, у 
розмірі 4,19—31,8%. Така про-
позиція стала наслідком май-
же річного антидемпінгового 
розслідування щодо імпорту 
російських добрив. Ініціато-
ри процесу — вітчизняні під-
приємства — запропонували 
запровадити обмеження на ім-
порт двох видів російських доб-
рив: карбаміду та карбамідо-
аміачної суміші (КАС). 
 Ситуація з російською ек-
спансією методом демпінгу в 
Україні тягнеться вже з 2014 
року. Тоді спеціальна міжві-
домча комісія при Міністерс-
тві економіки запровадила об-
межувальні мита на аміачну 
селітру, тобто на найбільш за-
требуваний на українському 
ринку тип добрив. Але росія-
ни замість неї почали завозити 
інші добрива, що містять азот: 
карбамід та КАС. І вони під дію 
обмежувальних мит не потра-
пили. 
 Українська ініціатива ак-
тивніше боротися з російсь-
кою експансією на ринку доб-
рив, — аж ніяк не наш винахід. 
На цьому шляху ми були 22-гі! 
Адже всього ж, за даними Сві-
тової організації торгівлі, 21 
країна вже ухвалила рішення 
про захист свого внутрішнього 
ринку від російських добрив. 
Шляхом запровадження обме-
жувального мита. 
 Про те, що росіяни відвер-
то порушують «правила гри», 
українська влада сказала ще 27 
грудня 2016 року. Коли Міжві-
домча комісія після тривало-
го розслідування дійшла вис-
новку: російські продавці від-
верто демпінгують на нашому 
ринку... Тобто продають товар 
нижче собівартості, намагаю-
чись за всiляку ціну «видави-
ти» з нього українських вироб-
ників. Завойовувати українсь-
кий ринок росіянам допомагає 
величезна фора у вигляді ціни 
на природний газ. Адже левова 
частка собівартості мінераль-
них добрив — це ціна природ-
ного газу, яка для російських 
виробників є суттєво нижчою, 
ніж для їхнiх українських кон-
курентів.  
 Відтак уже в останній зимо-
вий день нинішнього року, 28 
лютого, мала набрати чинності 
постанова про загороджуваль-

ні мита, яка мала би захистити 
українців. Утім експерти наго-
лошували: російське лобі зда-
ватися не планує! Тож чекайте 
несподіванок. 

Хабарі, які вбивають... 
 Ситуація вибухнула у се-
рединi лютого: Міжвідомча 
комісія чомусь різко змінила 
свою думку. «Члени МКМТ по-
годилися, що для забезпечення 
продовольчої безпеки існує на-
гальна необхідність вжити за-
ходів щодо диверсифікації пос-
тавок добрив в Україну (з Ки-
таю, країн Близького Сходу, 
США та інших)»,  — заявили у 
профільному міністерстві. Під 
означення «інші» скромно за-
ховалися продавці з країни, 
яка веде проти нас неоголоше-
ну війну. І не лише торговель-
ну, а й справжню, на якій мало 
не щодня гинуть люди.
 Аналітики ринку пояснили 
причину: відкат! У середньому 
на тонні добрив експортер по-
вертає «чорним налом» близь-
ко 20% від ціни. Враховую-
чи обсяг закупленого, тільки 
за минулий, 2016-й, рік хтось 
із державних чиновників, що 
ухвалюють рішення, заробив 
50 мільйонів доларів. Циф-
ра взагалі відносно невелика, 
але вже за два місяці ниніш-
нього року Україна збільшила 
закупки у російського вироб-
ника, компанії «Єврохім», на 
третину! Отже, сума, яку от-
римають у кишеню українсь-
кі чиновники у 2017 році, буде 
суттєво більшою. І дарма, що 
дістануться вони їм ціною де-
ржавної зради! 
 І ось чому. У Державній фіс-
кальній службі порахували: за 
роки війни з Росією наша де-
ржава заплатила їй за мінераль-
ні добрива 550 млн. доларів! 
Так, у 2014 році було імпорто-
вано російських міндобрив на 
160,3 млн. доларів, у 2015-му 
— на 169,9 млн., торік — 166,7 
мільйона. У ниніш ньому році 
завдяки невпинному старанню 
наших чиновників, аби грошо-
вий потік з України до Росії не 
змілів, буде більше. За цими 
ж даними, лише за два місяці 
2017 року Україна імпортува-
ла азотних добрив на суму 53,5 
млн. доларів!
 Далі ситуація загрожує ста-
ти критичною: українські за-
води, що виробляють ідентич-
ну російській продукцію, мо-
жуть зупинитися назавжди. 
Відтак російські експортери, 
повністю захопивши наш ри-
нок, зможуть не зважати на 
конкурентів і диктувати спо-

живачеві свої умови. А отже, 
вартість добрив для українців 
стане суттєво вищою. Такий 
алгоритм дій є класичною по-
ведінкою структури, яка за-
хоплює ринок. 
 Таким чином ми станемо за-
лежними від Росії не лише у га-
зовій сфері, а й щодо забезпе-
чення потреб сільського госпо-
дарства. Тож під загрозою опи-
ниться український аграрний 
сектор, який нині є одним із го-
ловних постачальників валюти 
до держави. 
 І така ситуація — аж ніяк 
не перебільшення! Ігор Голь-
ченко, представник компанії 
«Остхім», яка займається ви-
робництвом добрив в Україні, 
підтвердив iмовірність закрит-
тя хімічних заводів у Черка-
сах, Рівному і Сiверськодо-
нецьку. Станом на сьогодніш-
ній день ці заводи зупинено — 
керівництво сподівається, що 
держава зуміє знайти шляхи 
розв’язання проблеми. Тобто, 
припинити демпінг із Росії. 
 «Росіяни, щоб забезпечити 
потреби України, «зняли» весь 
експорт із Балтики і привезли 
сюди, — змалював Гольченко 
масштаб проблеми. І продов-
жив: — Ми зупинилися, коли 
вже зібрали передоплату і не 
змогли забезпечити замовни-
ків продукцією». На думку ук-
раїнських хіміків, якщо їм не 
вдасться запустити свої заво-
ди для забезпечення весняної 
посівної кампанії, то восени їх 
уже може не бути. 

Фінансуємо агресора, 
вбиваємо своїх   
 Частина народних депу-
татів проблему розуміє. «Не 
можна залежати від ворога у 
ключових секторах економі-
ки. Тим паче у сільському гос-
подарстві, яке нині «в крові», 
адже ігноруються елементар-
ні правила поведінки з агре-
сором», — сказав нардеп Олег 
Березюк. Ще радикальніше 
висловився депутат Сергій Ру-
дик. «Це вбивство власної про-

мисловості і власних виробни-
ків. Маючи аналог в Україні, 
купувати його в Росії, стиму-
лювати їх виробництво — це 
як мінімум нерозумно, а мак-
симум може тягти на держав-
ну зраду», — заявив він. 
 Тетяна Острикова заяви-
ла: Україна, не забороняючи 
демпінг російських добрив, 
де-факто фінансує тероризм. 
«Коли українські підприємс-
тва-імпортери сплачують гро-
ші російському підприємству-
експортеру, то ці гроші є дохо-
дом російського підприємства. 
Із цього доходу сплачується по-
даток у бюджет Російської Фе-
дерації. Таким чином ми фі-
нансуємо державу-окупанта.
 Але і це ще не все. Скажімо, 
російський «Єврохім», один із 
головних постачальників доб-
рив до України, водночас є од-
ним із найбільших постачаль-
ників аміачної селітри росій-
ському міністерству оборони. 
А з аміачної селітри, як відо-
мо, роблять порох... І Україна, 
як виявляється, бере активну 
участь, аби фінансовий потен-
ціал цієї та іншої компанії, що 
залучені до виробництва росій-
ських боєприпасів, залишався 
на висоті! 
 Навіть попри те, що при-
наймні народні обранці чу-
дово розуміють і небезпеку, і 
аморальність такої поведінки, 
і наші економічні втрати. Але 
мільйони доларів, навіть якщо 
це Іудині срібняки, здатні тво-
рити чудеса. 

Війна чиновника не вчить
 На думку економіста Ві-
талія Бабенка, російські хіміч-
ні підприємства підійшли до 
фінальної стадії захоплення 
ринку добрив України — при 
цілковитому сприянні наших 
чиновників. Причому Україна 
допомагає не лише хімікам із 
РФ, а й... їхньому газовидобу-
ванню. Тому самому, яке вима-
гає від нас сплати неіснуючого 
мільярдного боргу. 
 Ще донедавна зниження 

вартості вуглеводнів призве-
ло до суттєвих залишків газу 
у Російській Федерації. Най-
ефективнішим шляхом отри-
мання прибутку від цього «не-
ліквіду» виявилося виробниц-
тво добрив. «Хімія може дава-
ти близько 8% від ВВП країни, 
а обсяг вітчизняного ринку 
міндобрив — майже 1 млрд. 
доларів, — стверджує Бабен-
ко. — Якщо раптом українсь-
ка хімія зупиниться, а вітчиз-
няний АПК потрапить до рук 
росіян, продовольча безпека 
України може залишитися під 
великим питанням».
 Експерт звертає увагу також 
на дивний збiг: скасування рані-
ше анонсованих антидемпінго-
вих заходів проти росіян та 346 
млн. кубометрів газу, що його 
держава конфіскувала у «Остхі-
ма». «Таким чином однією ру-
кою українська влада знімає всі 
бар’єри для росіян, а другою — 
перекриває газ українським ви-
робникам. При цьому дві події 
відбуваються практично одно-
часно, — стверджує Бабенко 
і наголошує: уряду і першому 
віце-прем’єру Степану Кубіву 
варто було би пояснити подіб-
ний збіг обставин». 
 Отже, на думку аналіти-
ка, ми бачимо неприкритий 
лобізм української влади, яка з 
усіх сил захищає росіян на ук-
раїнському ринку. «Таким чи-
ном, ми отримуємо ще одну іс-
торію, яка погано пахне, і в епі-
центрі якої — російський біз-
нес. Тенденція, — наголошує 
Віталій Бабенко. — То чому 
три роки гібридної війни не 
навчили українського чинов-
ника простого правила: росій-
ські олігархи не є самостійни-
ми суб’єктами? І поряд із біз-
нес-задачами вони вирішують 
ще й політичні, які ставить 
перед ними російська влада. 
І під виглядом бізнес-лобіз-
му Кремль ставить узалежнює 
від себе цілі галузі економіки, 
підвищує градус соціальної на-
пруги, а водночас іще й зароб-
ляє на ринку ворога...». ■

БІЗНЕС НА КРОВІ

Добрива також стріляють! 
За роки війни Україна заплатила за російські добрива 550 млн. доларів — «на війну». При цьому відкат чиновників 
становить 50 млн. доларів за рік. Як наслідок країна втрачає свою хімічну промисловість, а на черзі —  й АПК

■

ДО РЕЧІ

 Яхта — за наші гроші! 
 Останнім часом західні журналіс-
ти багато пишуть про яхту «Біла пер-
лина» — найбільший парусник у 
світі. Довжиною вона більша за 
«Боїнг», у висоту — майже, як лон-
донський Біг-Бен! 8 палуб, мачти з 
карбону, басейни і вертольотні май-
данчики. Її вартість — 400 мільйонів 
доларів. У пресі її вже охрести-
ли символом нестримного багатства 
російських олігархів, які тратять ша-
лені гроші на предмети розкошів, на-
віть незважаючи на західні санкції. 
 Але прізвище власника і джере-
ла його доходів пояснюють, як йому 
вдається багатіти в умовах кризи. Це 
Андрій Мельниченко, власник росій-
ської компанії «Єврохім». Тієї самої, 
що нині отримала право домінувати 
на українському ринку добрив. 
 З «Білою перлиною» недавно тра-
пився прикрий інцидент: її заарештува-
ли у Гібралтарі, оскільки власник вирішив «кинути» німецьку фірму-виробника і не заплатити належне. Але Андрій Мель-
ниченко дуже швидко зумів погасити борг: з українського ринку він викачує чималі гроші! А невдовзі, оскільки офіційний 
Київ дозволяє йому багатіти ще сильніше, пан Мельниченко може дозволити собі ще більше атрибутів розкішного життя. 
Попри те, що українські хіміки залишаться без зарплати. 
 Ми переконанi, що прийде час, коли влада за таке відповість!

■

Андрій Мельниченко і «Біла перлина».❙

Олег ГАНСЬКИЙ 

Україна вирішила таки знищити власну хімічну промисловість! Що-
найменше три заводи, якi вже зупинили виробництво, найближчим 
часом закриються взагалi, без роботи залишаться тисячі праців-
ників. На виробництві азотних добрив, яке свого часу працювало 
на експорт і забезпечувало країну валютою, а потім обслуговувало 
вітчизняних аграріїв, влада вирішила поставити хрест. Чиновники 
ініціювали перехід українського АПК на імпортну продукцію, виго-
товлену... в Російській Федерації. 
Ціна питання — 50 мільйонів доларів хабарів, які отримали наші 
чиновники у вигляді вiдкату за імпорт. Значно більше — 550 
мільйонів доларів — заплатили українці нашому ворогу, Росії, 
за продукцію, що раніше виготовляли ми самі. Сотні українських 
мільйонів пішли на підтримку російських олігархів та держави, яка 
вбиває наших людей.
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Авто для АТО
 — Усім відомо, що у травні-
липні 2014 року наші хлопці не 
мали навіть військової форми, 
касок, бронежилетів. Тож ми 
збирали кошти, закуповували 
все це й відвозили в зону АТО. 
У такий спосіб передали війсь-
ковослужбовцям понад 300 бро-
нежилетів 4 і 5-го класів, — роз-
повідає Володимир Каптур. — 
Відвозили їх самі, щоб передати 
з рук у руки. При цьому лиша-
лися там на деякий час і спілку-
валися з бійцями, аби дізнати-
ся, чого вони потребують най-
більше. 
 — На фронті катастрофічно 
не вистачало техніки, — про-
довжує розповідь чоловіка Іри-
на Каптур. — Ми ж намагалися 
хоч якось допомогти. Так роз-
почалася епопея, пов’язана з 
ремонтом автомашин. Найпер-
шим автомобілем, який ми від-
правили в зону АТО, став пода-
рований полтавським підпри-
ємцем Олександром Ландарем 
ГАЗ-66. Ми не лише повністю 
відремонтували його, а й за-
бронювали (в результаті він 
одержав назву «Монстр»), піс-
ля чого відігнали луганським 
прикордонникам, а ті перепра-
вили його до Станиці Лугансь-
кої. Після цього підприємець 
із Миргорода передав нам ра-
ритетне авто УАЗ-469, а один 
полтавець — УАЗ-462 (активну 
участь у відновленні останнього 
взяв колектив 4-ї міської лікар-
ні на чолі з головним лікарем 
Леонідом Куроєдовим). Відре-
монтувавши ці автівки, ми пе-
регнали їх у грудні 2014-го на 
Луганщину й передали розвід-
никам 24-ї механізованої брига-
ди, бо в них із транспортом була 
вкрай складна ситуація. 
 Тоді ж до волонтерів звер-
нувся командир одного з підроз-
ділів цієї бригади, повідомив-
ши, що їм видали кулемети 
ДШК і тільки одну триногу, на 
яку ставиться цей кулемет. «Ви 
не могли б щось придумати?» 
— запитав він. І от у Полтаві на 
підприємстві Костянтина Гей-
штора й Олександра Свєшні-
кова розробили конструкцію 
пристосування і спільними зу-
силлями багатьох підприєм-
ців, як із Полтавщини, так і з 
Сумщини, виготовили 30 три-
ног і відвезли їх бійцям. Одер-
жали схвальні відгуки: ці три-
ноги компактні, оскільки скла-
даються, їх зручно переносити з 
одного місця на інше.
 А почалося все з того, що сес-
тра одного з офіцерів-розвідни-
ків на ймення Богдан звернула-
ся до Володимира та Ірини Кап-
турів із проханням: чи не могли 
б вони передати бронежилет бра-
ту, який стоїть зі своїм підрозді-
лом у Зеленопіллі, що на Донеч-
чині? Ірині вдалося переговори-
ти з Богданом по телефону, про-
те невдовзі зв’язок обірвався, бо 
якраз наступної ночі біля Зеле-
нопілля відбувся перший масо-
ваний обстріл наших позицій 
«Градами». Богдан був одним з 
офіцерів, які змусили своїх сол-
датів окопатися, і це врятувало 
їм життя. 

 — Після цього їх переки-
нули під селище Довжанське. 
На ту пору була ідея перекри-
ти кордон, тож бійці 51-ї, 79-ї 
та 24-ї бригад зайшли коридо-
ром між Росією й самопроголо-
шеними республіками й опини-
лися в оточенні. Ми тоді могли 
лише здогадуватися, де вони. 
З одного боку їх обстрілюва-
ли російські вояки, з іншого 
— «ДНРівці», і так тривало 24 
доби. Хлопцям неможливо було 
підвезти навіть харчі та воду, 
тож їх на свій страх і ризик під-
тримували місцеві, — відтво-
рює події цієї війни Володимир 
Каптур. — Бійці виходили з ото-
чення під шаленим обстрілом 
на розбитій техніці (я потім ба-
чив, у якому вона була стані). І 
коли вони все ж таки прорвали-
ся, маючи значні втрати особо-
вого складу, Богдан не міг пові-
рити в те, що вийшов із пастки. 
А ми перед цим закупили вій-
ськову форму, НАТОвське спо-
рядження, призначене для роз-
відників, і знайомі волонтери 
відвезли все це до Зеленопілля. 
На щастя, намет, де зберігали-
ся ці речі, вцілів. І коли хлопці 
вийшли з оточення, все це було 
для них як знахідка.
 Якось бійці звернулися до 
Володимира та Ірини Каптурів 
із проханням захистити війсь-
кову техніку протикумулятив-
ними решітками, і вони прове-
ли організаційну роботу. Стало-
ся так, що Анатолій Кобзарен-
ко (власник потужного заводу із 
селища Липова Долина на Сум-
щині) закупив метал, полтав-
ці ж перевезли його до Башки-
рівки, що біля Харкова, зібрали 
й охочих, котрі вміли тримати 
в руках зварювальний апарат. 
Бійцям 24-ї механізованої бри-
гади тоді лишалося два дні до 
виходу на передову. Упродовж 
двох діб за сирої, вітряної осін-
ньої погоди полтавці встано-
вили протикумулятивні екра-
ни на 11 БМП і на одну лишили 
матеріали, бо вже не встигали.
 — Мушу згадати добрим сло-
вом братів Ігоря та Юрія Пече-
риць із Карлівки, вони дуже ак-
тивно нам тоді допомагали. Ми 
часто їздили з ними на передо-

ву й ремонтували там техніку. 
На жаль, рік тому вони загину-
ли під час ДТП, — зітхає Воло-
димир Каптур. — Неоціненну 
допомогу надає й Анатолій Коб-
заренко. За роки війни він капі-
тально відремонтував, модерні-
зував у одному з цехів свого за-
воду багато військової техніки. 
Окрім того, закупив дуже до-
рогу оптику, подарував бійцям 
автівку. Тільки нам він пере-
дав близько 10 тисяч металевих 
скоб для укріплення бліндажів. 
От і минулого разу Ірина відвез-
ла їх на фронт тисячу штук. Там 
тривають масовані обстріли, а 
тому весь час потрібно віднов-
лювати пошко джені бліндажі. І 

таких людей, як Анатолій Коб-
заренко, немало. Неодноразо-
во їздив із нами в зону бойових 
дій власник одного з полтавсь-
ких підприємств Богдан Цицак, 
причому щоразу не з порожні-
ми руками. На початку війни 
закуповував військову форму, 
бронежилети. Якось, придбав-
ши для військових тепловізо-
ри, два комплекти гуми, двигун 
для «уазика», який був потрі-
бен на той момент, він зізнався, 
що в нього лишилося всього 300 
чи 400 гривень. Під час останнь-
ої поїздки в зону АТО Ірина зно-
ву відвезла куплений Богданом 
Цицаком тепловізор і генератор 
нашим захисникам, котрі сто-
ять у районі шахти «Бутівка» на 
Донеччині. Там, до слова, зараз 
перебувають 15 хлопців із Пол-
тавщини.
 Один із перших автомо-
білів, який Каптури придбали 
для АТОвців, вклавши значну 
частину власних коштів (то був 
джип Nissan Terrano), вони пере-
гнали до Кримського, перед цим 
завантаживши медикаментами 
(з медикаментами часто допома-
гає обласне комунальне підпри-
ємство «Полтавафарм». Більше 
того, керівництво підприємства 

виділяє й автобус, аби достави-
ти ліки на передову). Через кіль-
ка днів у авто прострелили скло, 
хоч загалом із ним усе гаразд: 
воно й досі їздить.
 — Я сам переганяв цей джип 
через кордон — як і більшість 
автомашин, він був не розмитне-
ним. Потім були й інші автомо-
білі, які ми придбали й переда-
ли бійцям. І якщо ще доведеть-
ся купувати, то так само робити-
му це в обхід дурних законів, що 
не змінюються під час війни, — 
зазначає небайдужий чоловік. 
— Нагорі не надто переймають-
ся тим, щоб якось полегшити 
наше життя. Тому надія тільки 
на самих себе. І краще не слуха-

ти того, що нам віщають по те-
левізору, а напряму спілкувати-
ся з військовослужбовцями — ті 
підкажуть, що їм потрібно. 
 — На командно-спостереж-
ний пункт, що в Зайцевому 
(приблизно за 700 метрів від 
нього «нулівка»), ми відвезли 
колонки, стоватні підсилювачі, 
— Ірина може розповідати про 
те, де вона з чоловіком побува-
ла, без кінця. — Щодня на пе-
редовій о 6-й і 22-й годині наші 
вояки вмикають на повну гуч-
ність Гімн України — для «ор-
ків» це своєрідна психологіч-
на атака, а нашим бійцям під-
німає бойовий дух. До того ж 
гімн чують жителі Зайцевого та 
навколишніх сіл. Ми приїхали 
посеред білого дня й запитали, 
чи можна включити його, так 
би мовити, не за розпорядком. 
Бійці виконали наше прохання, 
спершу зайнявши бойові пози-
ції. І через лічені секунди піс-
ля того, як прозвучали перші 
слова гімну, зі стану противни-
ка прилетіли крупнокаліберні 
кулі, випущені з ДШК (їхні уда-
ри по мішках із землею, якими 
обкладений бліндаж, такі, як 
удари кувалди)...

Люди збідніли, але допомоги 
не припиняють
 Наразі розтрощені в зоні 
АТО автомашини Володимир 
Каптур разом із молодим хлоп-
цем Петром Папірним ремон-
тують на території колишнього 

хлібозаводу №2. Чотири такi ав-
томобілі, що не один рік курсу-
вали дорогами війни, мала змо-
гу бачити на власні очі. Важко 
сказати, що в них уціліло, — як 
правило, чоловікам доводиться 
все збирати по частинах. Тут 
стоїть просто-таки легендарний 
автомобіль Land Rover, на яко-
му їздив боєць 53-ї бригади Во-
лодимир Труш із позивним «Ар-
тист» (він був викладачем фа-
культету культури і мистецтв 
Львівського національного уні-
верситету імені І. Я. Франка). 
Коли в жовтні 2015 року, ви-
конуючи бойове завдання, він 
підірвався на розтяжці, авто 
лишилося в бригаді — ним пос-
луговувався командир роти з 
позивним «Учитель». Одного 
разу автомобіль потрапив під 
обстріл — бійці дивом встигли 
вискочити. Автівку ж врятува-
ло тільки те, що міна впала між 
деревами, відповідно, вони при-
йняли на себе головний удар. А 
машину посікло осколками: ку-
зов став, мов решето.
 — Ми якраз були в Зайцево-
му, і я поцікавився, що то за роз-
стріляна машина, — пригадує Во-
лодимир. — Мені сказали, що там 
не тільки з кузовом, а і з двигуном 
проблеми. Спершу ми зняли тіль-
ки його. А згодом хлопці привез-
ли до Полтави цей автомобіль. На 
ту пору я ще не знав, що він геть 
«убитий»: у ньому пошкоджене 
все, що тільки можна. Залатати 
кузов, порівняно з усім іншим, 

Ірина Каптур iз полтавцями Сергієм Родіоновим та Віталієм Козиродом на шахті «Бутівка».❙

ПІДТРИМКА

Ганна ЯРОШЕНКО

Колись про цю війну на сході України напишуть книги. Переко-
нана, героями їх будуть і небайдужі полтавці, котрі не відгороди-
лися від випробувань, що випали на долю Української держави, 
дверима своєї оселі, а звалили на плечі нелегку ношу. Уже скоро 
три роки, як подружжя з Полтави, Володимир та Ірина Каптури 
(Володимир — приватний підприємець, а Ірина — лікар-стома-
толог вищої категорії), всіляко допомагають нашим військовим 
самі, а також залучають до цієї справи таких, як і вони, небайду-
жих людей. Постійно спілкуючись із бійцями, котрі несуть служ-
бу в гарячих точках Донбасу, намагаються доставити їм те, що на 
цей час найнеобхідніше.

■

Намагаємося робити все на совість, щоб потім 
не червоніти перед бійцями.

Гуртом і москаля 
Якщо ви хоча б раз подивитеся в очі бійцям, котрі стоять 
на передовій, то потім просто не зможете їм не допомагати, 
переконані полтавські волонтери

Скоро 3 роки, як Ірина Каптур постійно возить допомогу нашим бійцям 
у зону АТО.

❙
❙
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виявилося взагалі дрібницею. Про-
те відновити авто для нас — справа 
честі, адже це не просто машина, а 
пам’ять про людину.
 Щоразу, коли Володимиру 
здається, що він уже виходить на 
фінішну пряму, вилазить як не одна, 
так інша поломка. Наразі ремонт 
нібито на завершальній стадії, хоч 
іще треба повозитися. Другий Land 
Rover, що стоїть тут, Володимир ра-
зом із народним героєм Іваном Бан-
ком із села Вільний Степ Новосан-
жарського району (в зоні АТО він 
воює з 2015 року) доправили із сели-
ща Новгородське, що на Донеччині. 
Ця машина спершу була в розпоря-
дженні розвідників 95-ї десантно-
штурмової бригади, потім її переро-
били для евакуації поранених та пе-
редали медикам. А коли вона і в них 
перестала заводитися, чоловіки по-
вантажили її на лафет і автомобілем 
Володимира доставили до Полта-
ви. В ремонті і джип Cherokee, він 
у зоні АТО з 2014 року, його вико-
ристовували при виконанні бойо-
вих завдань на передовій, що, зро-
зуміло, не могло на ньому не позна-

читися. Четвертого автомобіля Во-
лодимир просить не фотографувати 
— його готують для спецпідроз-
ділів (до слова, для них полтавські 
волонтери відремонтували не одну 
автівку), а тому він ніде не повинен 
«світитися» (окрім цих чотирьох 
«стаціонарних» автомобілів, дово-
диться ремонтувати й багато іншої 
техніки, яка курсує на передову або 
з передової). А загалом ремонт ру-
хається в міру надходження кош-
тів. 
 — Жертвують їх ті, хто доб-
ре нас знає i нам довіряє. Скажі-
мо, підприємець Анатолій Верте-
лецький зі своїм колективом увесь 
час передає якусь частину заробіт-
ку на відновлення авто й інші пот-
реби. Не можу не згадати й про те, 
що навіть діти з приватної школи 
«Чарівний світ» зібрали на ремонт 
автомобілів 5,5 тисячі гривень. А 
загалом, оскільки люди за час вій-
ни стали ще біднішими (ви тільки 
подивіться на оті захмарні суми в 
платіжках за «комуналку»), то по-
жертви частіше надходять від ор-
ганізацій, — констатує Володи-
мир. — Купити такий потриманий 
автомобіль можна за 3,5—4 ти-
сячі доларів. А відремонтувати... 
От, наприклад, в оцій автівці «Ар-
тиста» навіть акумулятор висів 
на мотузках — ми ж зробили все, 
як годиться, виконали капіталь-
ний ремонт двигуна, ходової час-
тини, поміняли скло, пофарбува-
ли корпус... На все витратили 18,5 
тисячі гривень. І хоч іще потрібно 
6 тисяч, але це все одно дешевше. 
При цьому машина буде в такому 
стані, в якому вона й на війну не за-
їжджала. Намагаємося робити все 
на совість, щоб потім не червоніти 
перед бійцями. А загалом отієї кра-

сивої техніки, яку вам показують 
по телевізору, на передовій не по-
бачиш: там як воювали на 40-річ-
них «уазиках» та «шишаріках», 
так і воюють.
 Тому питання відновлення вій-
ськової техніки продовжує лиша-
тися актуальним. За словами Во-
лодимира, якась частина ремон-
тів відбувається на полтавських 
підприємствах, де вдається домо-
витися. Зокрема, велику техні-
ку, навіть КамАЗи, ремонтують 
на підприємстві Богдана Цицака. 
Наразі волонтери придбали за ці-
ною металобрухту два списані ав-
томобілі (8 тисяч гривень за них 
виклав із власної кишені дирек-
тор аграрного підприємства із Се-
менівського району Володимир Ку-
цовол). Домовилися, що за ремонт 
одного візьметься відділ охорони 
здоров’я Полтавської облдержад-
міністрації, а другий відремонтує 
у своїй майстерні АТОвець третьої 
хвилі мобілізації Олександр Тітов. 
До речі, вже відомо, що одне авто 
піде на передову нашому земляку 
— молодому ротному Олександру 

Коросташову.
 Якось бійці 17-го батальйону 
«віджали» в противника два ЗІЛи. 
До кого тільки не зверталися з про-
ханням відремонтувати їх. Відгук-
нулися фермери Юрій та Лідія Мой-
сеєнки з села Великий Перевіз, що 
в Шишацькому районі. Аби повніс-
тю відновити геть розбитий ЗІЛ, 
вони витратили близько 30 тисяч 
гривень. А заправити автомобіль, 
щоб відігнати його в зону АТО, до-
поміг голова Полтавської обласної 
ради Олександр Біленький (виді-
лив кошти на 250 літрів пального). 
До речі, він зголосився й поїхати на 
«нулівку», аби послухати Гімн Ук-
раїни. Увесь час допомагає заправ-
ляти авто й полтавський підприє-
мець-аграрій, батько «кіборга» із 
позивним «Сєвєр» В’ячеслав Ши-
шук. 
 — У серпні 2015 року ми з Іри-
ною відганяли на Донбас одну з відре-
монтованих автівок. Переночували в 
місті Щастя, де саме було затишшя. 
Уранці ж заїхали на опорний пункт. 
І тут розпочався контактний бій, що 
тривав чотири години, — против-
ник намагався захопити цей опор-
ний пункт. Коротко кажучи, весе-
ло було, — посміхається Володимир 
Каптур. А на запитання, що змушує 
його з дружиною стільки часу актив-
но допомагати фронту, відповідає: 
«Ми живемо отут спокійно й спимо 
в теплих домівках завдяки тому, що 
там, у зоні АТО, в когось під обстріла-
ми мокрий одяг примерзає до тіла. От 
і сьогодні спілкувався з хлопцями — 
ті говорять, що всю ніч стрибали з 
окопів у бліндажі, бо було аж 112 об-
стрілів. Знаєте, якщо ви хоч раз по-
дивитеся в очі бійцям, котрі стоять 
на передовій, то вже просто не змо-
жете туди не їздити». ■

Володимир Каптур: «Відремонтувати цей автомобіль — справа честі, 
адже це не просто машина, а пам’ять про людину».
Фото автора та із сімейного архіву Ірини й Володимира Каптурів.

❙
❙
❙

Людмила НІКІТЕНКО

 У селі Носачів Смілянсь-
кого району мамою стала 
учениця 11-го класу. Вона 
народила дівчинку, яку на-
звали Вікторія. «Правду ка-
жуть, чужих дітей не буває. 
Так і ми вирішили у своє-
му селі. Тож гуртом узяли-
ся допомагати і юній мамі, і 
її доньці», — говорить «Ук-
раїні молодій» сільський 
голова села Носачів Віктор 
Кравченко.
 За словами Віктора Ан-
дрійовича, сільська грома-
да згуртувалася і хто чим 
міг допомагав  — коштами, 

одягом новонародженій та 
породіллі, постільною білиз-
ною, візочком. 
  А головне, веде далі спів-
розмовник, разом із дирек-
тором школи Оленою Гро-
мовою та начальником у 
справах дітей Смілянсь-
кої РДА Зоєю Баранюк усе 
зробили для того, аби мама 
з новонародженою дівчин-
кою потрапила на реабіліта-
цію до Ватутінського цент-
ру соціальної опіки дитини 
при тамтешньому міському 
благодійному фонді «Отчий 
дім». Тож найближчі пів-
року вони перебуватимуть 
там.

 «У цьому центрі, а він на 
Черкащині один iз кращих, 
юну маму навчатимуть того, 
як доглядати за малюком. 
З нею працюватимуть про-
фільні спеціалісти, медики, 
її навчать навіть того, як 
правильно розпоряджати-
ся фінансами», — говорить 
сільський голова. І додає, 
що їздив до цього центру, 
бачив, які там євроумови та 
затишок, тож перебування 
піде молоденькій матусі на 
користь.
 Віктор Кравченко зазна-
чає, що вже допомогли по-
роділлі оформити всі випла-
ти, які вона має отримувати 
по народженню дитини і як 
мама-одиначка. «Вона дзво-
нить нам щодня. Так що ми 
в курсі всіх її справ. Каже, 
разом зi щоденними мате-
ринськими клопотами всти-
гає готуватися до випускних 
iспитів у школі», — уточняє 
Віктор Андрійович і споді-
вається, що нова жителька 
села Носачiв ростиме здоро-
вою та щасливою. А грома-
да, обіцяє, завжди буде по-
руч i допомагатиме. ■

Ірина КИРПА

 Житло для вимушених 
переселенців із півострова 
Крим побудують за рахунок 
іноземних інвестицій. Туреч-
чина надає понад півмільйо-
на доларів під потреби будів-
ництва для людей, які були 
змушені тікати від переслі-
дування окупаційною владою 
Росії з півострова Крим. Ви-
рішується питання із затвер-
дження необхідної проектної 
документації та виділення зе-
мельних ділянок під забудо-
ву неподалік адмінкордону з 
окупованим півостровом.
 — Першими новоселами 
стануть представники крим-
ськотатарського народу, які 
просто залишали свої будин-
ки та виїжджали на мате-
рикову частину України від 
політичного переслідуван-
ня з боку російської влади у 
Криму, — розповів один з ак-
тивістів Меджлісу Різа Шев-
кієв. — Для вимушених пе-
реселенців це буде сигнал 
про те, що їхні проблеми не 
залишилися поза нашою ува-
гою.
 Відзначимо, що за остан-
ні два роки понад 30 тисяч 
представників кримськот-

атарського народу залиши-
ли захоплений Росією півос-
трів. Більше третини людей 
вибрали для себе в якості но-
вого місця проживання саме 
Генічеський район на Хер-
сонщині. Процес міграції не 
зупиняється: кримські та-
тари говорять, що російська 
влада зараз робить усе мож-
ливе для того, щоб зробити 
їхнє життя на півострові не-
стерпним.
 — У Криму зараз миру 
між людьми немає, сусі-
ди «здають» один одного, 
так само, як робили це при 
Сталіні, — розповів один із 
вимушених переселенців, що 
разом із родиною облашту-
вав своє життя у Генічесь-
ку. — Після того, як на лю-
дину напишуть донос до пра-
воохоронних органів, вибір 
у нєї залишається: або сісти 
у в’язницю, або виїхати з пі-
вострова.
 Будівництво котеджних 
містечок допоможе представ-
никам кримськотатарського 
народу зберегти свою куль-
туру та тісні зв’язки між ро-
дичами. Реалізація проек-
ту з будівництва житла для 
вимушених переселенців 
із Криму також передбачає 

розвиток соціальної сфери у 
цих селищах: створення дит-
садків, шкіл, магазинів та 
будівництво храмів і будин-
ків культури. У місцях ком-
пактного проживання буде 
створено всі умови для того, 
щоб забезпечити права лю-
дей на отримання освіти рід-
ною мовою.
 — Представники турець-
кої сторони створять усі мож-
ливості для того, щоб якнай-
швидше побудувати першу 
тисячу квартир на території 
Херсонської області, — роз-
повів активіст Меджлісу Різа 
Шевкієв. — Компактні сели-
ща кримських татар розташу-
ють недалеко від контрольно-
пропускних пунктів у Гені-
чеському районі та у районах 
Чаплинки й Каланчака.
 Нагадаємо, що в січні ми-
нулого року Всесвітній конг-
рес кримських татар домігся 
від Генічеської райради виді-
лення 20 соток землі на Ара-
батській Стрілці, по тери-
торії якої проходить кордон 
із Кримом, під зведення ме-
четі. Це будівництво також 
профінансували представни-
ки чинної влади в Анкарі та 
тамтешнє земляцтво кримсь-
ких татар. ■

ДОПОМОГА

До iспитiв готується... 
з немовлям
Доньку має ще школярка, яку 
підтримала громада

■

ПЕРСПЕКТИВИ

Подалі, але недалеко
На Херсонщині виростуть котеджні містечка для кримських татар

■

Російська влада руками своїх силовиків буквально «витискає» кримських татар з окупованого півострова.❙

легше бити
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Олена ЯРОШЕНКО

Учасники Земельного форуму ви-
магають проведення прозорої та 
цивілізованої земельної реформи, 
створення такої моделі, яка зробить 
українців заможними, забезпечить 
розумне, екологічне та ощадне ви-
користання земельних ресурсів, а не 
пустить їх iз молотка.

Продати все?..
 Підсумковий етап земельної ре-
форми — визнання права вільно про-
давати землю сільськогосподарсько-
го призначення — завис у повітрі. На 
рівні офіційної влади заклики зняти 
мораторій на продаж сільгоспугідь 
звучать, як запуск цивілізованих 
ринкових відносин. Тим часом за ла-
штунками, використовуючи доступ 
до інформації щодо прав земельної 
власності, придворні «орендарі»- 
посередники дерибанять ту землю, 
сконцентровуючи в руках корупціо-
нерів поки що офіційно не продані 
наділи. За що ж насправді ламають 
списи реформатори навколо не до 
кінця розділеного земельного пиро-
га? В цьому й намагалися розібрати-
ся ініціатори і учасники Земельно-
го форуму, який відбувся наприкін-
ці минулого тижня у Києві.
 «У багатьох напрямах ми 
пройшли точки неповернення. Ми 
не зможемо будувати кораблі у най-
ближчі 20 років. Через три роки ми 
не зможемо будувати сучасні літа-
ки. За п’ять років ми втратимо кос-
мічну галузь. За той же час ми втра-
тимо селекцію ячменю. Це наша 
реальність. Питання зараз не зву-
чить так: продавати чи не прода-
вати землю. Питання стоїть інак-
ше: чи вкрадуть землю, як вкрали 
промисловість, — нагадав у своє-
му виступі на форумі голова Аграр-
ної партії України Віталій Скоцик, 
зауважуючи, що нинішній парла-
мент нездатний провести земельну 
реформу, бо зацікавлений у крадіж-
ці земель. — Є цинічна група діл-
ків, які хочуть пограбувати людей. 
Їм допомагатиме і світове лобі, яке 
ласо дивиться на Україну як на ре-
сурс для свого майбутнього життя. 
За висновками ООН, у найближчі 
роки попит на продовольство зросте 
на 65  відсотків. Це добре розуміють 
політики, що засіли у парламенті. З 
2014 року у Верховній Раді блукає 
закон, який мав передати землі за 
межами територіальної громади са-
мим громадам. Але у депутатів нема 
на нього часу. Державною землею, а 
сьогодні це 18,5 мільйона гектарів, 
володіє корупційний спрут Держ-
геокадастру. Депутати вважають, 
що земля — це їхня приватна влас-
ність, з якою вони мають право ро-
бити, що хочуть. Тому від них не 
варто чекати реформи. В Україні, де 
падає економіка, ця купка шахраїв 
не дасть українцям стати заможни-
ми. Спочатку доб’ють цінами, та-
рифами, тотальною бідністю, а тоді 
запропонують продати землю. Тому 
ми повинні запропонувати рішення 
в інтересах людей, в інтересах гро-
мад, в інтересах України. Мільйони 
українців мають вийти на вулиці і 
сказати: «Не дамо вкрасти землю!». 
Інакше не буде України», — сказав 
Віталій Скоцик, звертаючись до 
учасників форуму

Офіційно і фактично
 Ті, хто не в теорії, а на практиці 
має справу iз землею, як виробни-
чим ресурсом, з людьми, які ство-
рюють на ній національний вало-
вий продукт, занепокоєні таємним і 
явним продовженням гібридних зе-
мельних воєн не менше, ніж підлою 

війною на Донбасі.
 На думку фермера з Черкащини 
Валерія Перепелиці, подолати ко-
рупцію в Держгеокадастрі сьогод-
ні можна, лише ліквідувавши цю 
наскрізь пронизану вірусом брех-
ні і бюрократичних пасток струк-
туру. Депутат Чернігівської обл-
ради Арсеній Дідур нагадав депу-
татам, які хочуть торпедувати мо-
раторій на продаж сільгоспугідь із 
допомогою Конституційного Суду, 
про уроки Януковича, котрий за 
допомогою цього органу узурпу-
вав владу. Науковець Віталій Дан-
кевич презентував результати мас-
штабного соціологічного дослід-
ження, які свідчать, що власники 
паїв, яких уже котрий рік морду-
ють офіційні інстанції, плутаючи і 
«гублячи» документи, панічно бо-
яться скасування мораторію на про-
даж сільгоспугідь.
 Учасники процесу земельних 
реформацій явно розділилися на 
прихильників негайного скасуван-
ня мораторію на вільний продаж 
сільгоспугідь та тих, хто відстоює 
зважений підхід, що враховує тяж-
ку ситуацію в країні та намагаєть-
ся поєднати у своїй моделі інтереси 
держави, виробників, громад, влас-
ників землі. До першої категорії на-
лежить чиновництво, частина депу-
татського корпусу, яка роками ви-
будовувала відповідні прихватиза-
ційні схеми, менеджмент великого 
аграрного бізнесу з часткою інозем-
ного капіталу та паркетні експер-
ти, а до другої — науковці-практи-
ки,  керівники середніх та малих аг-
рарних формувань, більшість влас-
ників паїв.
 На Земельному форумі оголоси-
ли за гальнонаціональний збір під-
писів, щоб, згідно з 13 статтею 
Конституції України, ініціювати 
Всеукраїнський референдум для 
недопущення впровадження купів-
лі-продажу землі доти, поки не бу-
дуть створені для цього належні 
умови.«Цей захід — підсумок усіх 
форумів, які відбулися в регіонах, 
— каже лідер аграріїв Віталій Ско-
цик. — Завдяки їм дванадцять кро-
ків, які ми виносили на розгляд, 
були суттєво доповнені. Ключове 
завдання: зібрати підписи, які ма-
ють вимірюватися мільйонами, і це 
буде показник того, наскільки ук-
раїнський народ готовий будувати 
свою дер жаву і боротися за майбут-
нє своїх дітей»

Підґрунтя для реформи
 Доктор економічних наук Оль-
га Ходаківська презентувала напра-
цювання експерної групи з пропо-
зиціями аграріїв з приводу земель-
ної реформи останніх п’ятнадцяти 
років. «Земельна реформа не повин-
на бути самоціллю, а має ставити пе-
ред собою конкретні завдання, — за-
явила Ходаківська. — Головна з них 
— збереження українського села. А 
з неї випливають і сталий розвиток 

сільських територій та місцевих гро-
мад, і створення належних умов для 
розвитку фермерських господарств, 
і ефективне управління земельни-
ми ресурсами, і гарантування права 
власності на землю».
 Відповідно до цих цілей аграрії 
запропонували кроки, які мають пе-
редувати земельній реформі. Крок 
перший: розробити прийнятну мо-
дель земельних відносин, яка від-
повідатиме загальнонаціональним 
інтересам. Другий: прийняття за-
гальнодержавних та регіональних 
програм із підтримки розвитку фер-
мерських господарств, малих та се-
редніх підприємств, обслуговуючої 
кооперації шляхом гарантування до-
ступу до земельних та дешевих дов-
гострокових фінансових ресурсів, 
розбудови глибокої переробки, збу-
тової мережі, у тому числі  струк-
тур для виходу на зовнішні ринки. 
Третій: запровадження єдиного по-
датку, який справлятиметься з оди-
ниці земельної площі і не змінюва-
тиметься протягом тривалого періо-
ду. Четвертий: запровадження діє-
вого механізму консолідації земель, 
який полягатиме в їх об’єднанні, об-
міні, зміні меж, тощо. П’ятий: га-
рантування переважного права орен-
дарям-фермерам на продовження 
договору оренди земель державної 
власності без процедури участі в зе-
мельних аукціонах. Шостий: доби-
тися передачі права розпорядження 
землями за межами населених пун-
ктів від органів Держгеокадастру до 
територіальних громад, що спри-
ятиме зміцненню фінансової осно-
ви місцевого самоврядування. Сьо-
мий: гарантування прав власності на 
землю, створення правових механіз-
мів для цього. Восьмий: ефективне 
управління земельними ресурсами, 
забезпечення сталого користування 
та їх екологізації, для цього аграрії 
наполягають  на проведенні інвента-
ризації земель за формами власності 
і суб’єктами господарювання. Ольга 
Ходаківська навела такий приклад. 
За відомостями Держгеокадастру, 
дані про 61 адміністративний район, 
які внесені до Земельного кадастру, 
значно перевищують площі цих те-
риторій, що свідчить про те, що у нас 
одні й ті ж земельні ділянки можуть 
належати двом або й трьом власни-
кам. Дев’ятий: формування резерв-
ного фонду земель, який має стано-
вити не менше 10 відсотків площ, що 
розташованi в межах територіальної 
громади з чітким розподілом повно-
важень щодо розпорядження ними 
між органами державної влади та 
місцевого самоврядування. Деся-
тий: сформувати відкритий реєстр 
власників і орендарів земель сільсь-
когосподарського призначення, вре-
гулювати правовий режим невитре-
буваних паїв та земель колективної 
власності. Одинадцятий: усу нення 
помилок у роботі Держгеока дастру, 
які полягають у повільному напов-
ненні кадастрової системи, накла-
денні меж суміжних ділянок, невід-
повідності системи земельних ко-
ординат. Дванадцятий: заснування 
Земельного банку, створення Де-
ржавного земельного фонду, який 
має управляти земельними ресур-
сами, контролювати їхній обіг та 
раціональне використання, моні-
торити ціни та рівень орендної пла-
ти, протидіяти земельному рейдерс-
тву. Ця інституція могла б викупо-
вувати земельні ділянки в тих осіб, 
які не мають спадкоємців; надати 
можливість фермерам, які трива-
лий час орендують земельні ділян-
ки державної власності, викупити 
ці ділянки на умовах відстрочення 
платежу. ■

РЕЗОЛЮЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОРУМУ

 Ми, учасники Земельного форуму, констатуємо, що в Україні протягом ос-
танніх 25 років так і не завершено земельну реформу. Дотепер не розроблено 
та не запроваджено усього комплексу законодавчого й нормативно-правово-
го забезпечення, необхідного для захисту, збереження, ефективного та раціо-
нального використання національного надбання — українських земель.
 Натомість питання обігу земель сільськогосподарського призначення 
вкрай заполітизовано та перетворено на засіб розколу українського суспільс-
тва. Окремі політики, представники олігархічних кіл відверто і цинічно намага-
ються вкрасти українську землю, послуговуючись брехнею, обманом та шах-
райськими схемами. Український народ прагнуть повністю усунути від процесу 
ухвалення рішень щодо майбутньої долі українських земель. Про це свідчить, 
зокрема, бажання скасувати мораторій на продаж земель сільськогоспо-
дарського призначення через Конституційний Суд.
 До ключових проблем, що заважають цивілізованому розвитку земельних 
відносин, належать:
 Двозначність сучасної земельної політики. Попри публічні заяви про пере-
дачу прав розпоряджатися державними землями громадам головним розпо-
рядником дотепер залишається Держгеокадастр та його територіальні орга-
ни. Блокуються законодавчі зміни, покликані розширити права громад у галузі 
користування землею.
 Забюрократизована та корумпована система з оформлення дозвільних до-
кументів, пов’язаних із правом власності та орендою землі. Уся система роз-
гляду звернень у Держгеокадастрі штучно спрямована на порушення земель-
них прав громадян, паперову тяганину та примус до хабарів.
 Зволікання щодо розв’язання існуючих проблем із Державним земельним 
кадастром. Має місце повільне наповнення національної кадастрової системи 
відомостями про земельні ділянки, накладення меж суміжних територій, ме-
жові спори, невідповідність наявних систем координат тощо.
 Неврегульованість проблем щодо невитребуваних земельних часток (паїв), 
черезсмужжя, дрібноконтурності земель колективної власності, управління 
землями сільськогосподарського призначення державної власності.
 Блокування проведення належної інвентаризації земель сільськогосподарсько-
го призначення. У різних документах по-різному зафіксовано приналежність пев-
них ділянок до тих чи інших районів. Таких «спірних земель» між районами може 
бути від 2 до 5 тисяч га, що створює широкі можливості для рейдерства.
 Відсутність єдиного бачення земельної реформи, яка б ураховувала ін-
тереси народу України, який є головним власником землі, згідно з Конститу-
цією, та Української держави і українських громад.
 В Україні процвітає тіньовий ринок земель до якого мають доступ винят-
ково великі агрохолдинги та олігархи. Господар, який роками працює на зем-
лі, не має повноцінних прав, його знищують. Тисячі людей втрачають роботу і 
свою власність.
 Замість пошуку суспільного діалогу з питань запровадження прийнятно-
го для України та її народу механізму обігу земель, ми бачимо лише спроби 
впровадження окремих елементів ринку земель в інтересах олігархічного капі-
талу. У разі реалізації цих схем українців пограбують, як це сталося у 1990-х, 
коли у народу було вкрадено промисловість.
 Для запровадження цивілізованих земельних відносин необхідно створити 
повний пакет законодавства, яке:
1) Визначає власником землі винятково громадян України.
2) Встановлює кваліфікаційні та фахові вимоги до осіб, які беруть в оренду чи 
прагнуть обробляти землю.
3) Закріплює обмеження щодо площі земель, яка може перебувати: у володін-
ні однієї особи, в обробітку одного землекористувача, в оренді одного земле-
користувача.
4) Забезпечує роботу відкритого реєстру прав власності на землю, передбачає 
проведення інвентаризації земель за формами власності та суб’єктами госпо-
дарювання.
5) Передбачає створення правових і соціально-економічних механізмів ефек-
тивної реалізації прав власності на землі сільськогосподарського призначення 
(у першу чергу особами літнього віку, які не мають спадкоємців).
6) Визначає і законодавчо закріплює баланс земель, встановлює граничні по-
казники розораності та інші у прив’язці до чіткого районування, забороняє вести 
господарську діяльність у заповідних зонах та прибережних захисних смугах.
7) Встановлює граничні мінімальні орендні ставки на землі сільськогоспо-
дарського призначення та чіткий механізм їх встановлення, виходячи з оцін-
ки якості земель.
8) Передбачає перегляд показників нормативної грошової оцінки земель сіль-
ськогосподарського призначення, у тому числі земель під господарськими 
будівлями і дворами, знизивши їх вартість до рівня орних угідь.
9) Передбачає створення Земельного банку, основним завданням якого є збе-
реження кількості та якості земель, а також контроль за їх обігом.
10) Закріплює параметри охорони земель, їх консервації та рекультивації, а та-
кож збереження й відтворення родючості ґрунтів.
11) Упорядковує і визначає статус земель для суспільних потреб (земля, що 
належить церквам або громадським товариствам, таким як товариство спри-
яння армії тощо), а також гарантує задоволення потреб громади у земельних 
ділянках, у першу чергу для сінокосіння і випасання худоби, городництва та ін-
дивідуального житлового будівництва.
12) Передбачає розроблення Загальнодержавної і регіональних програм під-
тримки фермерських господарств, малих і середніх підприємств та заснова-
них ними сільськогосподарських кооперативів шляхом забезпечення досту-
пу до дешевих кредитів, земельних і матеріально-технічних ресурсів, ринків 
збуту.
13) Забезпечує усебічний захист і гарантування прав селян-орендодавців.
14) Закріплює переважне право орендаря (фермера) на продовження догово-
ру оренди земель державної і комунальної власності без його участі у земель-
них торгах (аукціонах).
15) Забезпечує необхідні умови для виробництва продукції кінцевого спожи-
вання та сприяє створенню доданої вартості й нових робочих місць у сіль ській 
місцевості.
16) Забезпечує можливості для відродження української економіки через 
зростання аграрного сектору як стратегічно важливої галузі в сучасних умовах.
 Аграрна партія оголошує початок всеукраїнського збору підписів на захист 
землі.
 Після підготовки повного пакета законодавства, його широкого громад-
ського обговорення питання майбутньої моделі обігу земель сільськогоспо-
дарського призначення має бути обов’язково винесене на всенародний рефе-
рендум.

Резолюція ухвалена на Земельному форумі 24 березня 2017 року.

■ТЕНДЕНЦІЇ

Останній крок до продажу землі
Чому прихильники ринкових відносин пригальмовують торгівлю сільгоспугіддями

■

Аграрії вимагають прозорих 
і цивілізованих правил 
на земельному ринку України.

❙
❙
❙
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ТЕНДЕНЦІЇ

Підступний 
розлад, що 
ускладнює 
життя
Захворювання на ниркову 
недостатність залежить від статі?
Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Учені з Великобританії опублікували дослі-
дження, в якому проаналізували ймовірність роз-
витку ниркової недостатності і порівняльний ризик 
цього розладу у чоловіків і жінок.
 Зокрема, було підраховано, що приблизно один 
із 40 чоловіків і одна з 60 жінок середнього віку сти-
каються з нирковою недостатність. Дані ризики 
традиційно є значно підвищеними у людей зі зни-
женими функціями нирок (рівень захворюваності 
у чоловіків: 7,51% у жінок: 3,21%).
 Згідно з підрахунками дослідників, кiлькiсть ви-
падків захворювання людини на ниркову недостат-
ність нині перебуває на підйомі, і таким розладом 
страждають два мільйони людей по всьому світу. 
 Група науковців проаналізувала стан 2,89 млн. 
дорослих людей з нирковою недостатністю. Вдало-
ся виявити, що практично у всіх вікових категоріях 
ризик розвитку ниркової недостатності приблизно в 
1,5 раза вищий у чоловіків, ніж у жінок. Причинно-
наслідкового зв’язку вченим установити не вдало-
ся, однак дослідники висунули гіпотезу, що причи-
нами такої разючої відмінності може бути як спосіб 
життя, так і відмінності гормонального фону. ■

■

Мирослава КРУК

 Ця неприємність може спіткати 
несподівано і, здавалося б, без види-
мих причин. Фурункульоз (запален-
ня волосяного мішечка) — пошире-
не захворювання, здатне спричинити 
тривалі болісні неприємності. Але не 
тільки біль стає підмурівком диском-
форту: фурункул провокує ще  й есте-
тичні незручності. Великі гнійники 
на шкірі спотворюють зовнішній ви-
гляд, не дають спокою, визріваючи, а 
після загоєння часто залишають шра-
ми.
 Причин фурункульозу може бути 
багато. Спровокувати недугу може 
й ослаблений імунітет, і інфекція в 
крові, і захворювання кишечнику. 
Лікувати фурункульоз непросто, ос-
кільки зазвичай це тривалий процес. 
До того ж непросто підібрати ефектив-
ний лікувальний засіб, бо не всі мето-
ди і не кожному допомагають.
 Однак є кілька дієвих народних 
способів при фурункульозі. Вони здат-
ні зміцнити загальний стан організму 
і протистояти шкірним захворюван-
ням. Головне — наполегливість і віра 
в успіх. Що може зарадити при про-
блемній шкірі? 
 Прополіс. Цей бджолиний продукт 
багатий на мікроелементи і підвищує 
опірність організму у боротьбі з інфек-

ціями. Настоянку можна зробити са-
мотужки: 250 грамів спирту (горіл-
ки) збагатити 2-3 кульками прополі-
су, щільно закупорити у скляній по-
суді, поставити на тиждень у сухе 
темне місце. Вживати настоянку лі-
карі радять тричі на день після їди по 
одній столовій ложці.
 Чистотіл. Ця рослина з жовтим со-
ком здатна очистити кров. Суху тра-
ву слід подрібнити в кавомолці (до ста-
ну борошна) і вживати 30 днів, зранку 
натщесерце на кінчику ножа, запива-
ючи водою.
 Риб’ячий жир. Він має вдосталь ві-
таміну D і корисні жири, які сприят-
ливо впливають на здоров’я шкіри.
 Пивні дріжджі. Це давно знане 
джерело вітамінів групи В. Дріжджі 
також прискорюють відхід гною з фу-
рункулів і сприяють загоєнню ран.
 Пилок. Утрамбований у гранули, 
цей продукт бджільництва — скарб-
ничка корисних мікроелементів та ві-
тамінів. Лікарі радять вживати поло-
вину чайної ложки тричі на день, по-
передньо додавши меду.
 Ехінацея. У ній багато вітаміну 
С, який підвищує імунітет. Вживати 
можна як чай або настоянку, яку не 
складно знайти в аптеках.
 Цибуля. Її треба перемолоти в 
блендері (чи натерти на тертці), зали-
ти склянкою теплої кип’яченої води, 

дати постояти кілька годин. Пити по 
два-три ковтки тричі на день. Щодня 
настоянка має бути свіжою. 
 Алое. Добре знана цілюща росли-
на. Можна брати маленькі шматочки 
листя і з’їдати, запиваючи водою. 
 Природна сірка. Вона продається 
в аптеці у вигляді жовтого порошку. 
1/4 чайної ложки порошку слід роз-
чинити у склянці води. Пити тричі на 
день до їди 10 днів. Зробити перерву на 
тиждень і знову повторити 10-денний 
курс. 
 Контроль над емоціями. Це дуже 
важливий пункт, оскільки психічний 
стан позначається на здоров’ї організ-
му в цілому і шкіри зокрема. Всі не-
дуги, стверджують лікарі, — дзеркало 
наших емоцій. І фурункульоз також. 
Тому важливо навчитися абстрагува-
тися від проблем і негативних людей.
 Усі ці методи так чи інакше зміц-
нюють імунітет, запускають механізм 
активного захисту і відновлення ор-
ганізму. Рецепти природні і безпечні, 
використовувати їх можна і в лікуван-
ні, і задля профілактики недуг. Однак 
найоптимальніше, як і при будь-якій 
проблемі зі здоров’ям,  — порадитися 
з лікарем. ■

Мирослава КРУК

Регулярні огляди у кардіолога 
допоможуть запобігти 
проблемі
 Ідеш чи працюєш — і рап-
том відчуваєш нагальну потре-
бу зупинитися: болить серце. 
Після перепочинку біль вгамо-
вується, а якщо не докучає — то 
й забуваєш про таку тимчасову 
прикрість. Однак такі «напли-
ви» болю в грудях можуть свід-
чити про стенокардію — недугу 
дуже підступну, недаремно ж у 
народі її охрестили «грудною 
жабою». І якщо ви завважили в 
себе подібні симптоми — краще 
не відкладати візит до кардіоло-
га.
 Зазвичай стенокардія не ок-
ремий діагноз, а прояв іншого 
захворювання серця, кажуть 
лікарі. Її називають ішеміч-
ною хворобою серця. «Спричи-
нює її дисбаланс між киснем і 
поживними речовинами, що їх 
споживає міокард, та їх достав-
кою по коронарних артеріях, —
розповідає столичний кардіо-
лог Олег Веретенников. — Тоб-
то, коли серце потребує більше 
енергії, а надходить її недостат-
ньо, серцевий м’яз зазнає кис-
невого голодування і висна-
жується».
 Основний фактор ризику, 
який провокує ішемію, — шкід-
ливі звички. Паління, зловжи-
вання жирною їжею з великим 

вмістом холестерину, надмір-
не захоплення алкоголем, гіпо-
динамія (малорухливий спосіб 
життя) — це ті краплі, які то-
чать здоров’я серця. Пусковим 
механізмом недуги часто ста-
ють стреси. Атеросклероз, цук-
ровий діабет, ожиріння і зай-
ва вага — це ті міни сповільне-
ної дії, які впевнено стискають 
серце в лещата ішемічної неду-
ги. Небезпека розвитку стено-
кардії зростає з віком, тому ре-
гулярні профілактичні огляди 
у кардіолога не завадять, навіть 
якщо здається, що ви «абсолют-
но здорові». 
 Статистично «грудна жаба» 
більше полює на чоловіків — 
жінки рідше потрапляють у сіті 
недуги.

Прямий шлях до інфаркту?
 Стенокардія, наголошує лі-
кар, небезпечна тим, що відкри-
ває прямий шлях до інфаркту. 
Саме «грудна жаба» найчасті-
ше є першим тривожним дзві-
ночком про те, що є ризик ін-
фаркту. Змінюйте спосіб жит-
тя, доки шкідливі звички не 
змінили вашого життя.
 — Найчастіше стенокардія 
пов’язана з рухом і фізичними 
навантаженнями, —зауважує 
фахівець. — Скажімо, коли ви 
піднімаєтесь сходами, несете 
якийсь вантаж.
 Є кілька типів стенокардії, 
найчастіше лікарі мають спра-

ву із так званою стабільною сте-
нокардією. Фахівці розділяють 
її на чотири класи — залежно 
від складності проявів і перебі-
гу. Перший: звичайний рівень 
фізичного навантаження не 
викликає приступу стенокар-
дії. Наприклад, серце не тисне 
при ходьбі, коли ви піднімає-
тесь сходами, однак проблема 
починається при прискорено-
му та особливо довгому напру-
женні. 
 Другий клас — стенокар-
дія виникає при швидкій ході, 
підйомі сходами, після їди, при 
емоційному напруженні, у пер-
ші години після пробудження. 
Якщо ви маєте швидко здола-
ти стометрівку і у вас «прихо-
пило» серце — це і є сигнал про 
другий клас недуги. 
 При третьому класі хворо-
би «грудна жаба» значно обме-
жує фізичну активність. Скажі-
мо, біль за грудниною докучає, 
щойно ви здолаєте один поверх 
сходами, у нормальному темпі, 
без навантаження. 
 При четвертому класі недуга 
взагалі не дозволяє швидко руха-
тися без дискомфорту. Біль може 
виникати і в стані спокою.

Біль у стані спокою — дуже 
тривожний «дзвінок»
 Якщо ж людина перебуває у 
стані спокою — читає, дивиться 
телевізор, і раптом серце захо-
диться болем — найімовірніше, 
ідеться про нестабільну стено-
кардію. «Це може бути поперед-
женням про перед інфарктний 
стан, —зауважує Олег Веретен-
ников. — У такому разі необхід-
на негайна госпіталізація, адже 
якщо хворому вчасно не нада-
ти необхідної медикаментозної 
підтримки, все може заверши-
тися інфарктом.
 Є ще один підступний тип 
стенокардії — варіантна. Вона 
може виникати у людини, яка 
ніколи не мала схильності до 
серцевих недуг. Проявляє себе 
різким болем в ділянці серця, 
переважно вночі. Це біль не-
стерпний, колючий, ріжучий, 
кардіограф завважить ознаки 
гострої фази інфаркту міокар-
да. Однак через кілька хвилин 
біль мине і кардіограма не по-
каже жодних перебоїв у роботі 
серця. 
 Але якщо така стенокар-
дія триватиме понад 15 хви-
лин, вона може перерости в ін-

фаркт. Тому все-таки краще 
відразу при небезпечних симп-
томах проконсультуватися у лі-
каря.

...І таблетка під язик
 Напад стенокардії проявляє 
себе пекучими, колючими боля-
ми в серці. Таке враження, що в 
грудях вам тисне лещатами. Біль 
може віддавати в ліве плече, ло-
патку. Біль, який виникає під час 
фізичного навантаження чи руху, 
змушує зупинитися. Може трива-
ти 3-5 хвилин, і стихає, коли лю-
дина не рухається. Якщо ж леща-
та не відпускають 15-20 хвилин, 
це свідчить про імовірну загрозу 
інфаркту. Він може статися і тоді, 
коли попри різкий біль у серці 
людина не зупиниться і рухаєть-
ся далі.
 Що робити при раптових на-
падах «грудної жаби»? «Щойно 
відчули різкий біль —покладіть 
під язик таблетку гліцерину. Ці 
ліки розширяють вінцеві судини, 
відтак до серця надходить більше 
крові і кисню, біль минає. Якщо 
цей біль виникає не вперше — об-
говоріть iз лікарем дозу ліків, не-
обхідних у вашому випадку. 
 Залежно від класу стенокардії 
лікар призначить препарати, що 
розріджують кров, знижують рі-
вень холестерину, усувають при-
ступи стенокардії. Якщо медика-
ментозне лікування не допомагає, 
фахівець може порадити хірур-
гічний метод вирішення пробле-
ми.■

ДІАГНОЗ

Оминути тенета 
«грудної жаби»
Пусковим механізмом стенокардії стають 
стреси і шкідливі звички, а небезпека 
розвитку недуги зростає з віком

■ ВАЖЛИВО!

Краще попередити, ніж лікувати
 Профілактика ішемічної хвороби 
серця полягає в усуненнi факторів ри-
зику. Якщо маєте справу з гіподина-
мією — більше рухайтесь, якщо шкід-
ливі звички — намагайтеся від них 
відмовитися. Регулярно перевіряйте 
рівень холестерину — у разі необхід-
ності регулюйте вміст ліпідів у крові 
за допомогою спеціальних препаратів, 
які порекомендує лікар. 

■

Регулярні візити до кардіолога з профілактичною метою допоможуть 
запобігти важкій недузі.
Фото з сайта epilogic7.net.

❙
❙
❙

Є ПРОБЛЕМА

Дзеркало наших емоцій?
Спровокувати фурункульоз може і хворий 
кишечник, і слабкий імунітет

■

Здоров’я шкіри залежить 
від психологічного стану та імунітету.
Фото з сайта immun.ru.

❙
❙
❙
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 Марія СУЛИМА

«Два погляди» — виставку з такою 
назвою вiдкрили в залі Національної 
спілки художників України. Одним із 
її авторів є художник Богдан Голояд. 
Послідовник італійського академіч-
ного реалізму Голояд навчався обра-
зотворчого мистецтва з 8 років. Його 
вчителями свого часу були Микола 
Стороженко, Іван Макогон, Емануїл 
Місько. Нині його твори можна побачи-
ти у приватних зібраннях США, Польщі, 
Австрії, Франції та Греції. А його роз-
писи — у костелі Рогатина та костелі 
Святого Миколая у Києві. Богдан Голо-
яд — автор дерев’яного розп’яття для 
католицького храму святого Олександ-
ра у Києві. 
«Україна молода» поспілкувалася з 
художником, який не дуже світиться у 
пресі, бо насамперед любить працюва-
ти у своїй майстерні, і з’ясувала, що для 
Богдана Голояда це перше інтерв’ю.

Дерево — складний матеріал, тому з 
ним ніхто не працює
 ■ Богдане, розкажіть трохи про вашу 
виставку.
 — Я виставив те, що зовсім некомер-
ційне у нас. Рисунок (начерк) — це най-
вища точка скульптури, архітектури, 
живопису, як казав Мікеланджело. Ось 
тут Ікар. Дерево — складний матеріал, 
тому з ним ніхто не працює. Усі дума-
ють, що це дуже легко, а насправді його 
обробити важче, аніж мармур чи брон-
зу. 
 На жаль, через відсутність скуль-
птурної культури і побоювання фігура-
тиву він — фігуратив — стає некомер-
ційним. У нас, зокрема, скульптури не 
було через агресивне православ’я, бо вва-
жали, що це боввани. От в Італії поєдна-
лося міфологічне і католицьке мистец-
тво, і це робили для того, щоб людям роз-
повідати якимись образами про щось, на 
це витрачали величезні кошти. Але я ра-
дий, що дуже позитивні відгуки у гляда-
чів на мою виставку, думав, що полови-
на буде гудити. Але лише якась пенсіо-
нерка сказала, що це посібник для гіне-
колога. Тут я виставив ті рисунки, що 
надзвичайно вдалі, бо насправді я багато 
рисую, але те, що невдале, я знищую. 
 ■ Як довго працювали над цими ро-
ботами?
 — Це рисунки — приблизно за три 
роки. Я постійно працюю з натурою, 
чого нині практично ніхто не робить. 
Класично я пишу дві академічні годи-
ни. Іноді затягую, але не дуже, бо стом-
люємося і я, і модель. 
 ■ Тобто всі ваші картини з натури?
 — Меншого формату всі з натури. 
До великого формату поставився з по-
вагою, щоб людям було цікаво роздив-
лятися. Це як цілісний концерт з ок-
ремих пісень. Такі речі для художни-
ка обов’язкові, як для спортсмена тре-
нування чи джазмена імпровізований 
виступ. Мало хто спроможний на таке, 
у нас немає культури техніки, манери, 
всі сприймають це як допоміжну кух-
ню. Ніхто не робить так, щоб рисунок 
був завершеним естетичним твором 
мистецтва. У цих рисунках мені дуже 
допомогли гравюри кінця XIX ст., які 
я збираю. Усе має бути красивим, мені 
не подобається неохайність. Мікеланд-
жело колись казав: «Увага до дріб ниць 
породжує досконалість, а от доско-
налість — це вже не дрібниця». Ака-
демічний фігуратив — це знання ана-
томії, без чого такі речі неможливо зро-
бити.

Сказати такою мовою — це теж щось 
досить новітнє
 ■ Це ваша перша виставка?
 — Так, рисунок виставив уперше в 
житті. Інші роботи є чи у приватних ко-
лекціях чи в церквах, тож їх хтось десь 
бачить. А рисунків ніхто не бачив, крім 
близьких людей. Унікальність їх у тому, 
що такою мовою говорили художники 
кінця XIX ст., але вони були ще сильно 
зв’язані моментом християнської мо-
ралі, відверті речі вони не могли собі доз-
волити. Потім їх дозволили собі постімп-
ресіоністи — Пікассо наприклад, але це 
вже було у формі карикатури на дверцях 
громадського туалету. Сказати такою 
мовою — це теж щось досить новітнє. Є 
якісь речі в музеях еротики Амстердама, 
Парижа, там ця культура є. До речі, це 
показник свідомості суспільства, бо різ-
ні диктатури хотіли контролювати сто-
сунки між чоловіком і жінкою. 
 ■ Чому раніше не виставляли своїх 
робіт?
 — У нас немає галерейного бізнесу, 
бо не існує нормальних музеїв, що купу-
вали б достойні речі, колекціонерів, які 
б це збирали. Якщо мій товариш вистав-
ляється в Польщі чи Німеччині, то ор-
ганізатори все проплачують, і йому теж 
платять і дуже вдячні, інакше — органі-
заторів оштрафують. Бо художник має 
творити, а суспільство сприяти, щоб 
його творчість, якщо вона достойна, по-
бачив глядач. У нас приватні галереї ви-
магатимуть непомірні кошти за простір, 
рекламу, медіа, оголошення, запрошен-
ня гостей. Невеликі приватні галереї ма-
ють своїх 5 художників, яких постійно 
виставляють. А подавати художника 
десь за кордон на якісь виставки може 
лише галерея. Маю сказати, що реалізм 
— він найвразливіший, він вимагає та-
кої потужної роботи, всього разом: по-
чуття, досвіду, розуму, ерудиції, що не 
кожен потягне. 
 ■ Тобто реалізм — це найскладніший 
вид мистецтва?
 — Так, це як симфонічна музика. От 
у Мусоргського є такі складні партиту-
ри, що в Україні лише чотири кларне-
тисти можуть зіграти, спочатку техніка, 
а потім ми вже кажемо про енергетику. 
Реалізм тому й занепав, що дуже ірраціо-
нальний, найвищі досягнення були десь 
з 1860 до 1910 рр. Тоді була сильна кон-

куренція, щоб стати придворним худож-
ником, бо інших варіантів не було. І це 
дало дуже сильну дисципліну, повагу до 
школи, класики. Коли все зруйнувало-
ся, то нові буржуа, які були дуже багаті, 
дали митцям свободу, і ось це поєднан-
ня бази і свободи мало неймовірний ре-
зультат. Потім почалася раціоналізація, 
з’явився модерн, який усі так люблять. 
У ХХ ст. свобода без школи не дала абсо-
лютно нічого визначного в мистецтві. 
 ■ А ви де навчалися?
 — Найбільша база — це Республі-
канська художня середня школа імені 
Шевченка, там повністю ти займаєш-
ся фахом, звісно, атестат про загальну 
середню освіту такий собі, зате атестат 
про професійну освіту чесний і там гли-
бокі знання. Далі був Київський інсти-
тут, але моє навчання перервала служба 
в армії. Потім я перевівся до Львова. Але 
найголовніше, що розвалився «совок» і 
з’явилася можливість їздити за кордон, 
навчатися на творах відомих попередни-
ків. Тут, в Україні, навчили вчитися, а 
справжня наука — там. Плюс треба при-
гадати Терещенка, завдяки якому тут 
музейне зібрання таке, що можна нав-
читися багатьох речей, хоча наша єди-
на картинна галерея бідна. Наша систе-
ма художньої освіти — це вкрадена за 
царя італійська система навчання: ме-
тодика викладання, критерії оцінюван-
ня. Завдяки Мурашку з Пітера це і до нас 
дійшло, а він рисувальну школу відкрив 
без жодної копійки і Терещенко 25 років 
давав йому гроші на заклад. І наша ака-
демія могла бути імені Мурашка і Тере-
щенка. 

За кордоном реалістична школа 
втрачена 
 ■ Нашої освіти достатньо?
 — Ні, не достатньо. Мені було лег-
ше, бо моя мама — львів’янка, аристок-
ратка за походженням, і якісь момен-
ти, напевне, успадковані. От вона ла-
тинь пам’ятала, навчалася в інституті 
при Монастирі Уршулянок. Мій дід — 
один із засновників першого українсь-
кого банку «Дністер». Уся родина заги-
нула в боях проти совєтської окупації, 
мати була дев’ять років у підпіллі і 15 
років у сталінських таборах. Вона піс-
ля того, як вийшла на волю, поїхала до 
Москви і за останню діамантову бранзо-

летку (з польської «браслет». — Ред.) 
зробила собі пластичну операцію і мала 
прекрасний ви гляд — тут про це навіть 
не знали, це десь 1965-66 рік. А як мене 
народила, то ми сутужно за копійки іс-
нували, на якусь мінімальну пенсію, 
зате були речі, невідомі в нетрях совка. 
У мене величезна бібліотека, крихти пе-
репадали чогось не совкового. Бо в нас 
добра половина тих, хто навчався, були 
вдячні цьому совдепу, а я був освічений 
без нього. 
 ■ За кордоном не навчалися?
 — За кордоном реалістична школа 
втрачена. Іван Макогон, якого я дуже ша-
ную, був в Італії в академії, то йому рек-
тор пропонував залишитися викладати. 
Був такий представник реалізму Адольф 
Вільям Бугро, це кін. XIX ст., що казав 
Матісові: «Ви навіть рисувати не вмієте», 
і був правий. Твори Бугро «загнобили» у 
XX ст., але один розумний єврей у Шта-
тах зібрав його роботи і зробив виставку. 
Першу роботу продав за 7 тис дол., потім 
такого ж рівня робота пішла за 20 млн., і 
тепер там космічні ціни. 
 ■ Ваші основні роботи — це роботи 
на замовлення. Що переважно замовля-
ють?
 — Основний заробіток — це приватні 
замовлення живопису. Живопис добрий 
тим, що я в майстерні і ні від кого не за-
лежу, в ціні можна зробити дешевше чи 
дорожче. На відміну від скульптури, де 
стільки всіляких ланок. Я роблю мону-
ментально-декоративні речі в якомусь 
інтер’єрі. Якісь складні міфологічні 
речі, які робили італійці, в Україні від-
сутні, бо ж що менше культури, то біль-
ше пейзажу. З академічного реалізму 
найскладніше — це багатофігурні ком-
позиції на історичну, релігійну чи міфо-
логічну тему. Потім портрет, жанрова 
сценка, натюрморт, архітектурний пей-
заж, потім просто пейзаж і море. З точ-
ністю до навпаки ви все це побачите на 
Андріївському узвозі. 
 ■ Важко поєднувати творчість і замо-
влення?
 — Ні, неважко, бо я працюю iз замо-
вленням лише тоді, коли є творче і ко-
мерційне зацікавлення, замовлення — 
це тест на адекватність. Колись на замо-
влення просто брали, що хотіли. Нині 
ті, хто їздив постійно за кордон, сильно 
окультурилися, люди змінюються. 

Те, що в нас називають конкурсом, 
то це профанація
 ■ Кого із сучасних українських ху-
дожників ви вважаєте хорошими?
 — Василь Корчовий, Слава Лебіга, 
Поляков-старший, Володя Ушаков, що 
робить невеличкі жанрові сценки. 
 ■ Ну, вони не дуже на слуху. На всіля-
ких конкурсах перемагають інші худож-
ники?
 — Те, що в нас називають, конкур-
сом, то це профанація. Тут виграє той, 
хто зробить дешевше або дасть від-
кат. Колись комусь припадало робити 
Ленінів, так уся ця корупція і вибудува-
лася, бо замовлення державне йшло на 
Спілку, а Спілка давала своїм членам за-
мовлення через п’янки чи підлабузниц-
тво. 
 ■ Так усе безпросвітно і безперспек-
тивно. Хотілося б світло в кінці тунелю 
побачити.
 — Світло — в Італії. Відвертість, 
ви знання недоліків — це вже світло. 
Якщо ми зробимо бодай частково на та-
кому рівні, як уже було, — це вже доб-
ре. Кожного, хто каже, що ми можемо 
зробити щось найкраще, вважаю бре-
хуном, у нас зараз немає такої можли-
вості. Ми можемо лише дотягтися до ви-
сокого рівня, і то меншою мірою. Бо об-
разотворче мистецтво — це такі кошти, 
про які ви навіть не здогадуєтеся. От, на-
приклад, Собор св. Петра у Ватикані по-
будовано за індульгенції, продані по всь-
ому світові. Нині цього ніхто не робити-
ме. Тому всі жанри спрощені, куці, при-
мітивні. Франц Йосиф колись усі гроші 
вбухав у Віденську оперу, міщани гуди-
ли її при відкритті, одного архітектора 
довели до самогубства, другий помер від 
серцевого нападу. За три роки все зміни-
лося, і вони почали любити її, пишати-
ся. А от італійці виняткові. Колись Саво-
нарола запропонував спалити книжки, 
то його самі флорентійці спалили.  ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Богдан Голояд: В Україні 
немає галерейного бізнесу
Чому митець працює iз замовленням лише тоді, коли є творче і комерційне 
зацікавлення, а все невдале знищує

■

Богдан Голояд.
Фото Марії СУЛИМИ.

❙
❙
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«Мама, не терзайте Украину»
 Народився майбутній ук-
раїнський діяч 22 березня 1842 
року в селі Гриньки на Полтав-
щині в старовинній козацько-
старшинській родині полков-
ника Орденського кірасирсько-
го полку, дворянина Віталія Ро-
мановича Лисенка. Батько був 
людиною високо освіченою, 
удома розмовляв українською 
мовою. Мати, Ольга Єреміївна, 
хоч родом із Полтавської губер-
нії, випускниця петербурзько-
го Смольного інституту шля-
хетних дівчат, — рідної мови не 
знала. Вона розмовляла тільки 
французькою, примушуючи до 
цього всіх домочадців і в усьо-
му намагаючись створити таку 
атмосферу, яка не мала б навіть 
натяку на щось народне, ук-
раїнське. 
 Село Гриньки належало 
двоюрідному дядькові Оль-
ги Єреміївни, поміщикові 
М. Булюбашу, в якого вона ви-
ховувалася. Він надзвичай-
но любив свою племінницю, 
а народження Миколи стало 
для нього справжньою радіс-
тю. Тут, у Гриньках, як згаду-
вав пізніше М. Старицький, 
над М. Лисенком «...зіткну-
лись два цілком протилежні та 
навіть ворожі впливи: з одного 
боку — французька мова, мане-
ри й аристократична манірність 
(мати й гувернантка), з іншого 
— українська мова... пестощі і 
зайва простота манер. Одна сто-
рона переслідувала не тільки 
простонародне слово, а навіть 
і російське. А друга зацікавлю-
вала розум і фантазію дитини 
народними казками, іграми та 
піснями. Протести матері тут 
були безсилі, а вперта наполег-
ливість та сльози дитини, які 
енергійно підтримувала бабуся 
(М. В. Булюбаш), котра обож-
нювала свого внука, переважа-
ли протести, тим більше що і 
батько став на сторону тітки». 
 Мати вчила сина французь-
кої мови, вишуканих манер, 
гри на фортепіано, танців. Відо-
мий поет Афанасій Фет навчав 
хлопця російської мови. «Мати 
Миколи чудово грала на роя-
лі... Через те, що Микола вия-
вив з дитинства любов до гри на 
фортепіано — іноді годинами 
простоював і підбирав мотиви, 
— батьки вирішили, що у нього 
є покликання до музики та за-
просили для нього з п’яти років 
учительку», — згадував Михай-
ло Старицький. 
 Хлопця 1852 року відвез-
ли до Києва в пансіон Вейля, 
звідки він, провчившись усьо-

го кілька місяців, переходить 
до іншого — пансіону француза 
Гедуена, в якому дітей готували 
до гімназії. У цьому закладі му-
зика посiдала не останнє місце 
у вихованні та навчанні. А ук-
раїнська мова, завдяки напо-
легливості малого Миколки та 
підтримці дідуся й бабусі, була 
основною у спілкуванні хлоп-
ця. Згодом хлопець отримав 
побратима на все життя — тро-
юрідного брата Михайла Стари-
цького. У десять років Михайло 
лишився круглим сиротою. Ли-
сенки забрали його до своєї ро-
дини. Брати здружилися, і саме 
завдяки Михайлові Микола Ли-
сенко повністю перейшов на ук-
раїнську мову. Мати ж, коли 
син став знаменитим, на догоду 
йому переходила на українсь-
ку, але так невміло, що Лисен-
ко сміявся: «Мама, не терзайте 
Украину!»
 Із 1855 року Микола почав 
здобувати освіту у привілейо-
ваному закладі — Другій Хар-
ківській гімназії. Талановитий 
підліток швидко став популяр-
ним у місті піаністом, якого за-
прошували на вечори та бали, 
де він виконував фортепіан-
ні сонати Моцарта, Бетховена, 
вальси Шопена, блискуче ім-
провізував на теми українсь-
ких народних пісень. На літніх 
канікулах у селі хлопці закоха-
лися в одну й ту ж дівчину. Су-
перництва не було: вони дума-
ли, як завоювати її серце. І при-
думали. Ввечері закохані співа-
ли білявій Теклі серенаду.

«Й між собою треба 
розмовляти по-
українському...»
 Протягом усього життя ком-
позитор наполегливо відшуку-
вав, по крихті збирав перлини 
народних мелодій, творчо їх об-
робляв. Він прислухався до на-
родної пісні, що лунала вечора-
ми та на святах у рідних Гринь-
ках, у сусідніх полтавських 
селищах. Навчаючись гри на 
фортепіано, Микола підбирав 
супровід до пісень, почутих на 
вулиці, імпровізував, складав 
п’єски у формі народних тан-
ців та козачків. 
 «Я пам’ятаю, — пригадував 
М. Старицький, — що деякі мо-
тиви, які особливо подобались, 
Микола записував на ноти і по-
казував своїй бабуні, яка дуже 
любила пісні, а особливо рідні, 
народні. У Марії Василівни була 
вихованка Люба, яка володіла 
чудовим голосом — вона й вис-
півувала тоді українських та 
російських романсів. Від Люби 

та дівчат-покоївок М. Лисен-
ко записав багато мелодій ук-
раїнських побутових романсів, 
пісень літературного походжен-
ня. 
 А 1859 року М. Лисенко, ке-
руючись сімейними традиціями 
та зацікавленістю тогочасної 
молоді природничими наука-
ми (прославилися тоді відкрит-
тями Д. Менделєєв, І. Сєченов), 
вступив до Харківського універ-
ситету на природничий факуль-
тет, де вже навчався М. Стари-
цький. Через рік, у зв’язку з пе-
реїздом батьків до Києва, това-
риші переходять до Київського 
університету. 
 Саме в період навчання в 
Києві, який збігся з моментом 
пробудження суспільної думки 
під час «відлиги» за Олександра 
II, молодий студент остаточно, 
глибоко й свідомо захоплюєть-
ся ідеєю служіння Україні, її 
культурі. «Лисенко просто пе-
ремінився і почав доводити, що 
нам усім не тільки з народом, а 
й між собою треба розмовляти 
по-українському, щоб зробити 
цю мову культурною і своєю... 
Та якщо Микола менше займав-
ся тоді етюдами.., то зате біль-
ше створював... в українсько-
му дусі... Крім того, де Лисен-
ко з’являвся, зараз же створю-
вав хор, яким він і диригував» 
(Михайло Старицький). 
 На студентські роки при-
падає найактивніший період 
у збиранні композитором різ-
них етнографічних матеріалів 
із побуту українського селянс-
тва, зразків народної творчості. 
Серед українського студентства 
університету панувала атмосфе-
ра патріотизму. Микола Лисен-
ко входив до «Київської Грома-
ди», працював у кількох гурт-
ках, пов’язаних з етнографіч-
ною діяльністю та викладанням 
у недільних школах, заснував 
і провадив студентський хор, 
часто організовував концерти. 
Паралельно він 1 червня 1864 
року з відзнакою закінчує фі-
зико-математичний факультет 
Київського університету «по 
разряду естественных наук», а 
1865 року навіть захищає ди-
сертацію на тему «Розмножен-
ня нитчастих водоростей» і от-
римує ступінь кандидата при-
родничих наук.

Кому присвячував твори
 Після недовгої служби чи-
новником Микола Лисенко ви-

рішує отримати вищу музич-
ну освіту. У вересні 1867 року 
вступає до Лейпцизької консер-
ваторії, що вважалася однією з 
кращих у Європі. Студіював 
насамперед як піаніст, проте 
значне місце в навчанні займа-
ли й лекції з музично-теоретич-
них дисциплін. Окрім того, ос-
воював гру на скрипці й органі 
та брав додаткові лекції з ком-
позиції та теорії музики. Його 
педагогами з фортепіано були 
Рейнеке, Мошелес, Венцель, з 
композиції — Ріхтер, із теорії 
— Паперітц. 
 Він був активним пропа-
гандистом українства в Європі. 
Зокрема, 28 грудня 1867 року в 
Празі відбувся надзвичайно ус-
пішний концерт Миколи Ли-
сенка, де він виконав багато ук-
раїнських пісень у власних фор-
тепіанних аранжуваннях. 
 Відбуваються зміни і в осо-
бистому житті композито-
ра. Улітку 1868 року він одру-
жується з Ольгою О’Коннор, 
з якою прожив 12 років (вона 
студіювала в Лейпцигу вокал). 
1869-го завершує освіту в кон-
серваторії, пройшовши чоти-
рирічний курс навчання усього 
за два роки. В перехідному сві-
доцтві, що було видане Миколі 
Віталійовичу Лисенкові 1868 
року, читаємо: «Венцель: Ли-
сенко — один з моїх найобдаро-
ваніших учнів. Виявляє зразко-
ву старанність і встигає вже чу-
дово». 
 Повернувшись після закін-
чення навчання до Києва 1869 
року, Микола Віталійович від-
новив свої концертні висту-
пи, але вже в новому статусі — 
як професійний піаніст. Уже 
1 лютого 1870 року в залі Дво-
рянського зібрання (будинок не 
зберігся, його зруйновано 1976 
року для будівництва Будин-
ку профспілок) він дав великий 
концерт. Тоді прозвучало кіль-
ка творів з першої Лисенкової 
серії «Музики до «Кобзаря» у 
виконанні співака М. Богдано-
ва. 
 Він давав концерти, які 
мали великі успіхи — квит-
ки роз продували заздалегідь, 
а слухачі приїздили навіть із 
провінції. Побачивши зацікав-
леність публіки, Лисенко вже 
виступає не лише в Києві, а й 
у Полтаві, Чернігові, Катери-
нославі тощо. Він бере також 
участь в організації недільної 
школи для селянських дітей, 
пізніше — у підготовці «Слов-
ника української мови», у пере-
писі населення Києва, в роботі 
Південно-Західного відділення 
Російського географічного това-
риства. Наприкінці 1872 року в 
приміщенні початкової школи 
сестер Марії та Софії Ліндфорс 
(будинок №21 на вулиці Фун-
дуклеївській) відбулася перша 
вистава українського музично-
го театру в Києві «Чорномор-
ці», автором якої був Микола 
Лисенко. 
 У 1874—1875 роках Ми-
кола Лисенко удосконалював 
майстерність у Петербурзі в 
М. Римського-Корсакова. У ць-
ому російському місті пропагу-
вав українську музику, ство-
рив український студентський 
хор, організував хори, з якими 
виступав у містах і селах Украї-
ни. Із 1878-го займав посаду пе-
дагога з фортепіано в інституті 
шляхетних дівчат. 
 Тоді ж Микола взяв другий 
(цивільний) шлюб з Ольгою 
Липською, яка була піаністкою 
і його ученицею. Від цього шлю-
бу мав семеро дітей (двоє помер-
ло в малому віці. У першому 
шлюбі дітей не було, і, прожив-
ши певний час, подружжя тихо 
й безболісно розійшлося). Ціка-

во, що своїй громадянській дру-
жині композитор не присвятив 
жодного твору, натомість своїй 
першій дружині Ользі О’Коннор 
присвятив 11 творів, серед яких 
обробка української народної 
пісні «Ой на гору козак воду 
носить». У 1890-ті роки, ок-
рім викладання в інституті та 
приватних уроків, М. Лисенко 
працював у музичних школах 
С. Блуменфельда і Н. Тутковсь-
кого. Був у центрі музичного та 
національно-культурного жит-
тя Києва — виступав iз концер-
тами як піаніст, організовував 
хори, концертував із ними в 
Києві й по всій Україні. Грошо-
вий збір від концертів ішов на 
громадські по треби, зокрема на 
користь 185 студентів Київсько-
го університету, відданих у сол-
дати за участь у антиурядовій 
демонстрації 1901 року.

«Хлопський, мужицький 
композитор...»
 Микола Лисенко 1904 року 
відкрив власну Музично-дра-
матичну школу (з 1913-го — 
його імені, з 1918-го — Музич-
но-драматичний інститут імені 
М. В. Лисенка). У школі здобу-
ли освіту українські композито-
ри К. Стеценко, Л. Ревуцький, 
хоровий диригент О. Ко шиць 
та інші. Це був перший ук-
раїнський навчальний заклад, 
що надавав вищу музичну осві-
ту за програмою консерваторії. 
У школі Микола Віталійович 
викладав фортепіано. 
 І школа, і Микола Лисенко 
як її директор перебували під 
постійним наглядом поліції. У 
1907 р. він був на деякий час 
заарештований. Лисенко про-
вів чотири великі гастрольні 
турне: 1892—1893-го, 1897-го, 
1899-го, 1902 років. Програма 
складалась із двох відділів — на 
початку Лисенко виступав як 
піаніст із виконанням власних 
творів. Потім співав хор, яко-
му Микола Віталійович аком-
панував. Усю організаційну ро-
боту також виконував компози-
тор. Це була потужна пропаган-
да української музики. 
 Офіційна ж преса в тодіш-
ній Україні вперто замовчува-
ла Лисенка або ж усіляко цьку-
вала його. Українські монархіс-
ти, лицарі казенного патріотиз-
му, так само, як і великоруські 
шовіністи, ненавиділи Мико-
лу Лисенка як творця і невтом-
ного пропагандиста самобут-
ньої української музики. Вони 
аж захлиналися від люті, кар-
таючи Миколу Віталійовича у 
своїх салонах за демократизм, 
за його концерти для простого 
люду. «Хлопський, мужицький 
композитор», — сичали вони», 
— писав у своїх «Спогадах про 
батька» Остап Лисенко. А Ми-
кола Лисенко ж не втомлював-
ся пропагувати українську му-
зику, писав твори у різних жан-
рах: оперному, хоровому, во-
кальному, інструментальному, 
а обробці української народної 
пісні надавав величезного зна-
чення. Олена Пчілка, мати Лесі 
Українки, писала: «Розуміння 
найтонших відтінків нашої на-
родної пісні було його (Лисен-
ка) надзвичайне...» 
 До найвідоміших творів ве-
ликого українця належать му-
зика гімнів «Молитва за Украї-
ну» та «Вічний революціонер», 
які, зокрема, виконував хор 
Кирила Стеценка під час свята 
Злуки, опери «Тарас Бульба» та 
«Наталка Полтавка». Започат-
кувавши свідомий національ-
ний напрям в українській музи-
ці, Микола Лисенко ще за жит-
тя заслужив собі епітет «батько 
української музики». Помер 6 
листопада 1912 року в Києві. ■

ПОСТАТЬ

Нам ідентичність хранив
Мати Миколи Лисенка не хотіла, щоб син знав простонародну 
мову, а царська поліція вела нагляд за композитором 
за проукраїнську позицію

■

Микола Лисенко.
Архівне фото.

❙
❙

Людмила СЬОМКІНА

Він написав музику на «Заповіт», «Ой одна я, одна», «Туман, ту-
ман долиною» і ще з вісім десятків творів Тараса Шевченка. Його 
епохальна опера «Тарас Бульба» — одна з вершин української 
класичної музики. А намір створити народну оперу в композитора 
зміцнів, коли він разом з археологічною експедицією побував на 
місці колишньої Запорозької Січі.
Микола Віталійович Лисенко увійшов в історію як видатний українсь-
кий композитор, основоположник української класичної музики, 
талановитий піаніст, диригент, педагог, організатор хорового руху, 
невтомний збирач та дослідник музичного фольклору, громадсь-
кий діяч.«Нашим Кобзарем», «українським соловейком» називали 
сучасники Миколу Віталійовича. Його значення в історії розвитку-
української музичної культури дослідники порівнюють зі значенням 
Тараса Григоровича Шевченка в розвитку української літератури. 
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Григорій ХАТА

 Гостьовий матч української національ-
ної команди в Хорватії, до якого вона готу-
валася з подвійною енергією, завершився 
доволі прогнозовано. Відібрати очки у фа-
ворита секстету «І» «синьо-жовті» не змог-
ли. І хоча до завершення групового раунду 
відбору ЧС-2018 наші футболісти зіграють 
ще п’ять поєдинків, включно з матчем-від-
повіддю проти хорватів, можливостей виг-
рати «пульку» у підопічних Андрія Шев-
ченка залишається не так уже й багато. 
Більше того, після поразки в Загребі, котра 
стала для українських збірників першою 
невдачею в поточній кваліфікації, й пара-
лельного успіху двох інших претендентів 
на поїздку на «мундіаль», боротьба за дру-
ге, умовно-прохідне, місце в групі набу-
ла обрисів запеклої битви. Щоб перемог-
ти в ній, команді Шевченка доведеться все 
ж показати більш змістовний футбол, ніж 
той, в який вона грала на «Максимірі», де-
монструючи до господарів занадто велику 
повагу, а місцями й острах.
 Як часто буває з молодими (у матчі за 
першу збірну дебютував 20-річний захис-
ник «Карпат» Микола Матвієнко) та поз-
бавленими серйозного ігрового досвіду фут-
болістами — а їх, варто визнати, в нашій 
збірній неймовірно багато, вони в матчі про-
ти лідера європейського футболу припусти-
лися значної кількості помилок, при цьо-
му компенсувати їх продуктивними діями 
не змогли. За таких умов мінімальна пораз-
ка хорватам виглядає не так уже й погано, 
хоча, за великим рахунком, пропустити від 
фаворита секстету П’ятов та К° могли біль-
ше за один м’яч, автором котрого став екс-
гравець «Дніпра» Нікола Калинич. 
 Інший форвард «картатих» Маріо Ман-
джукич віддав належне супернику, ска-
завши, що збірна України показала хоро-
ший футбол. Утім, як критично відзначив 
лідер української команди Андрій Ярмо-
ленко, проблемою для нашої збірної ста-
ла нульова реалізація голевих моментів. Із 
такими показниками потрібного результа-
ту не досягають. Відтак на екваторі відбо-
ру «синьо-жовті» «випали» з лідируючого 
тандему, знову опинившись у традиційній 
для себе ситуації «колективу, що наздога-
няє потяг». «Це був важливий поєдинок, 
і в подальшому, можливо, будемо кусати 
собі лікті. Хоча сподіваюсь, що справа до 
цього не дійде», — відзначив півзахисник 
«синьо-жовтих» та німецького «Шальке»  

Євген Коноплянка.
 Чого ж не вистачило «синьо-жовтим» 
на «Максимірі» для позитивного результа-
ту? За словами того ж Коноплянки, в пер-
шу чергу — зіграності. А ще наші збірники 
вкотре діяли прогнозовано й прямолінійно. 
Хорвати чекали загрози з флангів від супер-
ника. Тренерський штаб української коман-
ди так і діяв, зробивши ставку на своїх «він-
герів» — Ярмоленка та Коноплянку. «Вони, 
звісно, попсували нам нерви, але, загалом, 
нам удалося нейтралізувати лідерів збірної 
України», — сказав нападник «Ювентуса» 
Манджукич.
 Тепер же, опинившись у компанії з Ту-
реччиною на третьому щаблі турнірної таб-
лиці, тренерський штаб «синьо-жовтих» 
мусить поміркувати над тим, як додати грі 
збірної динамічної жвавості та голевого за-
барвлення. Здається, варто звернути увагу 
Андрію Шевченку й на інший, важливий 
компонент підготовки збірних, якими є то-
вариські матчі. Адже, очоливши українсь-
ку національну команду, його штаб віддає 
перевагу закритим зборам перед контроль-
ними поєдинками.
 «Для нас іще нічого не втрачено, будемо 
рухатися вперед», — зберігаючи оптимізм, 
каже Шевченко. Під час своєї ігро вої кар’є-
ри, у 2006 році, очільник української збірної 
виступав на «мундіалі». То, загалом, була 
єдина поява «синьо-жовтих» на планетар-
ному форумі... Цікаво тепер, як розгортати-
меться кар’єра у Шевченка-тренера? Наступ-
ний свій матч українці зіграють 11 червня —
в гостях проти Фінляндії. ■

Олексій ПАВЛИШ

 Зігравши матчі 5-го туру кваліфікації ЧС-2018, 
європейські збірні пройшли половину шляху гру-
пового відбору на шляху до російського «мундіа-
лю».
 Найпродуктивніше, рухаючись у напрямку сві-
тового форуму, працюють збірні Швейцарії та Ні-
меччини — лише ці дві команди завершили перше 
коло змагань із максимальним очковим доробком. 
«Бундестім» — чинні чемпіони планети — упевне-
но крокують до чергового великого турніру, легко 
перемагаючи всіх у групі кваліфікації: тільки збір-
на Азербайджану у 5-му турі змогла «розмочити» 
ворота підопічних Йоахіма Льова. Німецький тренер 
так прокоментував успіх своєї команди: «Ми відмін-
но провели стартові матчі відбору, але я б не ска-
зав, що путівка на чемпіонат світу — в нас у кишені: 
попереду ще 5 важливих поєдинків, у яких потрібно 
зберігати максимальну концентрацію».
 Переможний курс тримають і швейцарці — 
минулого уїк-енду «червоні» мінімально обіграли 
збірну Латвії. Долю ж виходу на «мундіаль» з пер-
шого місця у групі футболісти Владіміра Петковіча 
будуть вирішувати у боротьбі з португальцями, які 
зараз йдуть другими з триочковим відставанням від 
лідера. Тріумфатори останнього чемпіонату Європи 
у минулому турі розгромили угорців, а капітан «єв-
ропейських бразильців» Крішітану Роналду, запи-
савши до свого активу ще один «дубль», очолює 
бомбардирську гонку відбору з дев’ятьма точними 
ударами.
 Фіналіст останнього континентального форуму 
— збірна Франції — зміцнила лідерство у групі А: 
завдяки голам Жиру та найрезультативнішого грав-
ця Євро-2016 Грізманна «галли» перемогли збірну 
Люксембургу. Основними ж конкурентами підопіч-
них Дідьє Дешама поки є шведи, котрі показують 
якісну гру навіть без свого зіркового капітана Зла-
тана Ібрагімовича. Натомість не виправдовує споді-
вань своїх прихильників інший фаворит секстету А 
— Нідерланди: після «бронзового» успіху на ЧС-
2014 «помаранчеві» провели «зміну поколінь», але 
потрібних результатів це поки не дає — провальний 
відбір на ЧЄ-2016 та невдалий старт кваліфікації на 
черговий «мундіаль». А підсумком  поразки «летю-
чих голландців» від Болгарії стала відставка їхньо-
го тренера Данні Блінда.
 Статус майстрів кваліфікації наразі підтверджу-
ють й інші європейські «гранди» — Іспанія, Італія 
й Англія. «Фурія роха» та «Скуадра адзурра» — 
представники групи G — продовжують штампувати 
перемоги перед очним двобоєм за пряму путівку на 
«мундіаль»: минулого тижня іспанці легко розібра-
лися з командою Ізраїлю, а італійці «на класі» здо-
лали албанців.
 А збірній Англії підкорилося інше досягнення: 
«леви» — єдина команда кваліфікації, яка про йшла 
перше коло без пропущених голів. Цього разу пе-
ред натиском підопічних Гарета Саутгетйта не всто-
яли литовці. Зазначимо, що один із м’ячів — на ра-
хунку форварда «Сандерленда» Джермейна Дефо, 
котрий відзначився результативним ударом у пер-
шому ж матчі після чотирирічної паузи в іграх за на-
ціональну команду. «Дуже радий знову грати та за-
бивати за збірну. Сьогодні — фантастичний день. 
Сподіваюсь, ще не раз порадую наших фанатів го-
лами у футболці головної команди», — поділився 
враженнями 34-річний бомбардир. ■

ЗБІРНА

Туманна 
перспектива 
Українські футболісти програли важливий поєдинок 
відбору на ЧС-2018 хорватам і втратили місце 
в прохідній частині турнірної таблиці

■

Українським футболістам не вдалося відібрати очки у хорватів на «Максимірі».
Фото з сайта www.rbc.ua.

❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат світу-2018. Кваліфікація. Група І. 
5-й тур.
Хорватія — Україна — 1:0
 Гол: Калинич, 38
 Хорватія: Субашич, Єдвай, Віда, Мітрович, Піва-
рич, Модрич, Бадель, Ракитич (Ковачич, 79), Брозо-
вич (Рог, 90), Манджукич, Калинич (Крамарич, 88)
 Україна: П’ятов, Бутко, Кучер, Ордець, Матвієнко, Ро-
тань (Сидорчук, 77), Степаненко, Ярмоленко, Ковален-
ко (Бесєдін, 85), Коноплянка, Кравець (Селезньов, 59)
 Попередження: Ротань, 37 (У)
Загреб, стадіон «Максимір»
Головний суддя —Лаос (Іспанія)

* * *
Туреччина — Фінляндія — 2:0, Косово — Іслан-
дія — 1:2.
 Турнірне становище: Хорватія — 13, Ісландія — 
10, Україна, Туреччина — 8, Фінляндія, Косово — 1.

■

А ІНШІ ЯК?

Весняне пробудження
До екватора відбору на ЧС-2018 англійці підійшли без 
пропущених голів, а голландці — без головного тренера

■

Матч Данія — Румунія — один із чотирьох у п’ятому турі відбору, де не забили жодного гола.
Фото з сайта УЄФА.

❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат світу-2018. Кваліфікація. 5-й 
тур.
 Група А. Швеція — Білорусь — 4:0 (Форс-
берг, 19 (пен.), 49; Берг, 57; Телін, 77), Болгарія 
— Нідерланди — 2:0 (Делєв, 5, 21), Люксем-
бург — Франція — 1:3 (Жоакім, 34 (пен.) — 
Жиру, 28, 78; Грізманн, 37 (пен.)).
 Турнірне становище: Франція — 13, 
Швеція — 10, Болгарія — 9, Нідерланди — 7, 
Білорусь — 2, Люксембург — 1.
 Група В. Швейцарія — Латвія — 1:0 (Др-
мич, 66), Андорра — Фарери — 0:0 (вилучен-
ня: Едмундссон, 74 (Ф)), Португалія — Угор-
щина — 3:0 (Андре Сілва, 31; Роналду, 36, 65).
 Турнірне становище: Швейцарія — 15, 
Португалія — 12, Угорщина — 7, Фарери — 5, 
Латвія — 3, Андорра — 1.
 Група С. Азербайджан — Німеччина — 
1:4 (Назаров, 31 — Шюррле, 19, 81; Мюллер, 
36; Гомес, 45), Сан-Марино — Чехія — 0:6 (Ба-
рак, 17, 24; Даріда, 19, 77 (пен.); Гебре Селассі, 
26; Крменчик, 43), Північна Ірландія — Норве-
гія — 2:0 (Уорд, 2; Вашингтон, 33).
 Турнірне становище: Німеччина — 15, 
Північна Ірландія — 10, Чехія — 8, Азербай-
джан — 7, Норвегія — 3, Сан-Марино — 0. 
 Група D. Грузія — Сербія — 1:3 (Качарава, 
6 — Тадіч, 45 (пен.); Мітровіч. 64; Гачіновіч, 86), 
Австрія — Молдова — 2:0 (Забітцер, 75; Гар-
нік, 90), Ірландія — Уельс — 0:0 (вилучення: Н. 
Тейлор, 70 (У)).
 Турнірне становище: Сербія, Ірландія — 
11, Уельс, Австрія — 7, Грузія — 2, Молдова 
— 1.
 Група Е. Вірменія — Казахстан — 2:0 
(Мхітарян, 73; Озбіліз, 75; вилучення: Малий, 64 
(К)), Чорногорія — Польща — 1:2 (Мугоша, 63 
— Левандовський, 40; Піщек, 82), Румунія — 
Данія — 0:0.
 Турнірне становище: Польща — 13, Чор-
ногорія, Данія — 7, Румунія, Вірменія — 6, Ка-
захстан — 2.
 Група F. Англія — Литва — 2:0 (Дефо, 
21; Варді, 66), Мальта — Словаччина — 1:3 
(Фарруджа, 14 — Вайсс, 2; Грегуш, 41, Немец, 
84; вилучення: Фарруджа, 79 — Немец, 90+1), 
Шотландія — Словенія — 1:0 (Р. Мартін, 88).
 Турнірне становище: Англія — 13, Сло-
ваччина — 9, Словенія — 8, Шотландія — 7, 
Литва — 5, Мальта — 0.  
 Група G. Італія — Албанія — 2:0 (Де Рос-
сі, 12 (пен.); Іммобіле, 71), Ліхтенштейн — Ма-
кедонія — 0:3 (Ніколов, 43; Несторовскі, 68, 73), 
Іспанія — Ізраїль — 4:1 (Сілва, 13; Вітоло, 45; 
Дієго Коста, 51; Іско, 88 — Рафаелов, 76).
 Турнірне становище: Іспанія, Італія — 13, 
Ізраїль — 9, Албанія — 6, Македонія — 3, Ліх-
тенштейн — 0.
 Група H. Кіпр — Естонія — 0:0, Боснія і 
Герцеговина — Гібралтар — 5:0 (Ібішевіч, 
4, 44; Вршаєвіч, 52; Вішча, 56; Бічакчіч, 90+4), 
Бельгія — Греція — 1:1 (Р. Лукаку, 89 — 
Мітроглу, 46; вилучення: Тахцідіс, 65, Цавелас, 
90+5 (обидва — Г)).
 Турнірне становище: Бельгія — 13, 
Греція — 11, Боснія — 10, Кіпр, Естонія — 
4, Гібралтар — 0.

■



Сучасне 
п’ятиборство
 Після другого місця на 
старті Кубка світу в США сріб-
ний призер Олімпіади в Ріо-
2016 киянин Павло Тимощен-
ко здобув перемогу на друго-
му етапі КС, що проходив у 
Каїрі. 

Спортивна 
гімнастика
 На етапі Кубка світу в 
Досі маріуполець Ігор Радіві-
лов — бронзовий призер Ігор 
у Лондоні-2012 — став дру-
гим у вправах на кільцях.

Баскетбол
 Чинний чемпіон країни — 
южненський «Хімік» — пер-
шим з учасників чемпіонату-
2016/2017 пробився до півфі-
нального раунду. До «топ-4» 
«плей-оф» «хіміки» потрапи-
ли після двох поспіль перемог 
над «Миколаєвом». 
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«Іще зарано робити висновки щодо наших шансів на чемпіонство».Себастьян Феттель
німецький пілот «Феррарі»

УКРАЇНА МОЛОДА

 Хвацько вирушив бри-
танський пілот і в гонку, 
захопивши лідерство в пе-
регонах. Утім  коли при-
йшов час «піт-стопів», 
з’ясувалося, що тотально-
го домінування над супер-
никами у «Мерседеса» не-
має. Більше того, технічні 
новинки сезону — ширші 
боліди з більшою притис-
кною силою — дозволя-
ють «Феррарі» диктувати 
володарям останніх трьох 
«Кубків конструкторів» 
свої правила.
 Власне, завдяки більш 
піз ньому «піт-стопу» та 
певним складнощам з об-
гонами, які виникли у 
Хемілтона після втрати 
лідируючої позиції, Фет-
телю вдалося вийти в лі-
дери перегонів і протри-
матися там до їх завер-
шення.

 «Я знав, що колись нам 
доведеться програти», — 
заявив керівник «Мер-
седеса» Тотто Вольфф. 
Щойно у «Ф-1» з’явилися 
турбовані двигуни, болі-
ди «Мерседеса» опини-
лися поза конкуренцією. 
У кожному з трьох вигра-
них ними в попередні 
роки чемпіонатах (індиві-
дуальному та командному 
заліку) саме пілоти цієї ні-
мецької стайні тріумфува-
ли на першій гонці сезону. 
Нинішній чемпіонат роз-
почався інакше. «Ця пе-
ремога була нам потрібна 
як повітря», — заявив лі-
дер «Феррарі» Себастьян 
Феттель.
 У минулому сезоні 
«червоні» не виграли жод-
ної гонки, відтак їхній ус-
піх у Мельбурні, звіс-
но, має ефект окрилення. 

Утім завчасно радіти заро-
дженню нової інтриги в 
чемпіонській боротьбі пос-
пішати не варто. «Наразі 
ще не час говорити про 
наші шанси на чемпіонс-
тво», — попередив Фет-
тель. У сезоні 2015 року 
Феттелю також удався хо-
роший старт — третє міс-
це в Австралії, перше — 
в Малайзії. Але тоді, як і 
роком раніше, тріумфато-
ром чемпіонату став пер-
ший номер «Мерседеса» 
Льюїс Хемілтон. Мину-
лого уїк-енду в «Альберт 
парку» британець будь-
що намагався наздогна-
ти Феттеля, проте в під-
сумку на фініші програв 
йому близько десяти се-
кунд. Тото Вольфф виз-
нав, що саме швидкісна 
перевага «жеребців», а 
не його стратегічний про-

мах, стала причиною по-
разки. Хемілтон додав: 
«Чекаю на нові баталії з 
«Феррарі».
 Після того, як пере-
можець минулого сезону 
Ніко Росберг заявив про 
завершення кар’єри, ти-
тул ключового опонентом 
Льюїса в боротьбі за чем-
піонство перейшов до ін-
шого німця, який тепер, 
щоправда, сидить за кер-

мом не «Мерседеса», а 
«Феррарі». Нагадаємо, 
що на двох — у головних 
фаворитів чемпіонату сві-
ту-2017 — сім титулів. Два 
чемпіонства з трьох бри-
танець Хемілтон виграв 
за кермом «Мерса». На-
томість найкращі роки 
німця Феттеля пройшли 
в «Ред буллі», з яким він 
зробив чемпіонський «по-
кер». ■

«ФОРМУЛА-1»

Чемпіонський тиск
Провівши рік без перемог, найтитулованіший пілот 
у нинішньому складі «Ф-1» виграв першу гонку 
нового сезону
Григорій ХАТА

Коли йдуть роки, а на арені продовжують залишатися старі герої, кожен новий сезон 
уболівальники чекають iз надією на зміни. Під час зимових тестів у «Ф-1» найкращу 
швидкість демонстрував болід «Феррарі». І цей факт неабияк потішив фанатів «ко-
ролівських перегонів», які, без сумніву, вже втомилися від тотального домінування 
«Мерседеса». З огляду на швидкісні характеристики «Скудерії» саме її чинний віце-
чемпіон світу Льюїс Хемілтон назвав головним фаворитом та основним конкурентом 
«Мерседеса» в чемпіонській гонці. Однак першу кваліфікацію в новому чемпіонаті 
виграв «Мерседес». На своїй оновленій «срібній стрілі» Хемілтон встановив кваліфі-
каційний рекорд австралійської траси, змусивши незаангажованих шанувальників 
«Ф-1» сумно зітхнути.

■

ТАБЛО

Чемпіонат світу. 1-й етап. Гран-прі Австралії (Мельбурн, 
«Альберт Парк»). Залікова десятка: Феттель («Феррарі») — 
1:24:11.670 (25 очок), Хемілтон — відставання 9.975 сек. (18), Бот-
тас (обидва — «Мерседес») — +11.250 (15), Райкконен («Феррарі») 
— +22.393 (12), Ферстаппен («Ред булл») — +28.827 (10), Масса 
(«Уїльямс») — +1:23.386 (8), Перес («Форс Індія») — +1 коло (6), 
Сайнс-молодший — +1 коло (4), Квят (обидва — «Торо Россо») — 
+1 коло (2), Окон («Форс Індія») — +1 коло (1).
 Кубок конструкторів. «Феррарі» — 37, «Мерседес» — 33, 
«Ред булл» — 10, «Уїльямс» — 8, «Форс Індія» — 7, «Торо россо» 
— 6, «Рено», «Заубер», «Макларен», «Хаас» — 0.

■

На Гран-прі Австралії «Мерседесу» не вдалося розвинути стартову перевагу.
Фото з сайта championat.com.

❙
❙

Григорій ХАТА

 Коли напередодні фіналу чемпіонату 
країни головний тренер «Кременчука» 
Дмитро Підгурський говорив, що міс-
то живе хокеєм, він не перебільшував. У 
промисловому центрі Полтавщини вже 
не один рік чекають результату від своїх 
хокеїстів, котрі поступово, крок за кро-
ком, наближались до заповітної верши-
ни. Нинішній регулярний сезон в ук-
раїнській хокейній лізі «Кременчук» за-
вершив на першому місці. На одному ди-
ханні підопічні Підгурського подолали й 
півфінальний бар’єр, уперше в клубній 
історії здобувши нагоду поборотися за на-
ціональне «золото».
 Відтоді як мало кому відомий «Кре-
менчук», складений із 16-річних юна-
ків, розпочав грати в юніорській лізі Бі-
лорусі, минула вже половина декади. Ра-
зом iз лідерами команди зросли й досвід 
наставника, й клубні амбіції. Після здо-
буття в минулому національному розігра-
ші «бронзи» перед вихованцями Дмитра 

Підгурського замерехтіло на горизонті 
чемпіонство, думкам про яке небезпід-
ставно посприяв і чинний чемпіон краї-
ни — «Донбас», який наприкінці «регу-
лярки» несподівано «закульгав».
 Словом, у Кременчуці, звідки на пра-
вах першого «сіяного» минулої неділі 
місцева команда розпочала свій вирі-
шальний похід по «золото», чекали ус-
пішного початку чемпіонської кампанії. 
Аншлаг на ковзанці «Айсберг», армія не-
байдужих біля великих екранів на міс-

цевій площі Незалежності — всі вони ба-
жали хокеїстам «Кременчука» успішно-
го старту в «золотій серії» проти іменито-
го донецького клубу.
 Після своєї нервової півфінальної серії 
з «Кривбасом», яка затягнулася на п’ять 
матчів, декому здавалося, що донецькі 
хокеїсти не зможуть повністю віднови-
тися до першого побачення з перемож-
цем «регулярки», котрий, у мінімальні 
терміни розібравшись зі столичними «ге-
нералами», мав на кілька діб більше під-

готовки, ніж опоненти.
 Утім, як часто буває в таких ситуаціях, 
довготривале очікування надважливо-
го дійства не кращим чином відбилося на 
кондиціях малодосвідченого претенден-
та на високі місця. Попри гостьовий ста-
тус поєдинку та відчутну вболівальниць-
ку підтримку, що мав «Кременчук» у пер-
шому поєдинку фіналу, лідерство в серії, 
котра загалом триватиме до чотирьох пе-
ремог, захопив саме «Донбас».
 «У поєдинках за чемпіонство ми не 
повинні припускатися дитячих помилок. 
Утім одного разу ми помилилися в першо-
му періоді, ще раз — у другому. Та й третій 
гол отримали, не розібравшись iз заміною 
воротаря», — пояснив причини поразки 
Дмитро Підгурський. Наставник «Кре-
менчука» визнав, що не всі його підопіч-
ні змогли впоратися з хвилюванням: «До-
велося перейти на гру в три ланки — деко-
го посадили на лаву». Хай там як, а бой-
ове хрещення в «золотій битві» молоді 
хокеїсти з Полтавщини пройшли, відтак 
у подальших поєдинках хвилюватимуть-
ся значно менше й згадають, як перемага-
ли «Донбас» у регулярному сезоні.
 Головний же тренер донецького клу-
бу Сергій Вітер, котрий, нагадаємо, на-
прикінці «регулярки» на тренерському 
містку змінив Анатолія Степанищева, 
зберігає спокій. «Жодних секретів у грі 
«Кременчука» для нас немає — ми прос-
то працюємо», — констатував очільник 
«червоно-чорних». ■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Фінальна серія (до 
чотирьох перемог). Перша гра. «Кременчук» 
— «Донбас» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1; Коваленя, 43 — 
Кочетков, 14; Єгоров, 23; Бабинець, 60).

■ХОКЕЙ

Помилок не пробачили
Захист чемпіонського 
титулу «Донбас» розпочав 
із гостьової перемоги 
над рейтинг-фаворитом 
«золотої» серії

■

У першому матчі фінальної серії «Кременчуку» не вдалося в рідних стінах стримати 
досвідчених хокеїстів «Донбасу».
Фото з сайта УХЛ.

❙
❙
❙

ХРОНІКА■
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Стратегія «кам’яного віку»
Влада всупереч міжнародним зобов’язанням продовжує консервувати застарілі шляхи розвитку 
української енергетики: неефективні та шкідливі для довкiлля
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 — Ми обіцяли індексувати 
пенсії щороку, але зараз грошей 
немає. Які будуть пропозиції?
 — А давайте щорічно індексу-
вати не пенсії, а пенсійний вік.

* * *
 Приходить чоловiк до лікаря 
весь побитий, ледве рухається.
 Лікар:
 — В аварію потрапив?
 — Ні, в шафі чхнув.

* * *
 Відправили на роботи чоти-
рьох бійців і прапорщика. Після за-
кінчення прапорщик поставив бій-

ців і рахує:
 — Раз, два, три, чотири. Нас 
було п’ятеро. Де п’ятий?
 Проходить 10 хвилин. Знову та 
сама історія. Після третьої спроби 
один боєць каже:
 — Товаришу прапорщик, да-
вайте я порахую, а ви станьте на 
моє мiсце.
 Рахує: «Раз, два, три, чотири, 
і показуючи на себе — п’ять.
 Прапорщик підходить до бій-
ця, дає йому запотиличник і каже:
 — Так, це ми тебе, негiднику, 
півгодини шукали?

По горизонталі:
 1. Острів в Егейському морі. 5. 
Скупчення автомобілів на дорозі, 
що заважає руху. 8. Доказ невину-
ватості через те, що людина в мо-
мент злочину перебувала в іншо-
му місці. 9. Час після сходу сонця. 
10. Держава в Гімалаях, окупована 
Китаєм. 11. Російське видавництво, 
що має широку дистриб’юторську 
мережу в Україні, власник книга-
рень «Читай-город». 14. Ім’я зна-
менитої американської телеведу-
чої, яка припустила можливість ба-
лотуватися в президенти США. 17. 
Французький художник-неокласи-
цист. 19. Ім’я сорокового президен-
та Америки. 20. Латиноамерикансь-
ка країна. 21. Один з основних сим-
волів держави. 22. Один з основних 
параметрів електричного струму. 23. 
Насадка, яка захищає зуби боксера 
під час поєдинку. 25. Весняний пер-
воцвіт, який прийнято топтати, щоб 
довго жити. 28. Діоген Синодський 
як представник філософської течії. 
31. Ім’я головного героя оперети 
Імре Кальмана «Сільва». 32. Хижа 
риба, з якою часто порівнюють жур-
налістів. 33. Місто, у якому в 1591 
році загинув син Івана Грозного, ца-
ревич Димитрій. 34. Отруйне дере-
во. 35. Ім’я британської письменни-
ці, королеви детективу.
 По вертикалі:
1. Легендарний козацький ота-
ман, якого вважали характерни-
ком. 2. «Сумний» музичний лад. 3. 
Японська рисова горілка. 4. Слід-

чий, який намагався заарештувати 
містера Фога з роману Жюля Верна 
«80 днів навколо світу». 5. Столи-
ця Еквадору. 6. Ім’я доброго розбій-
ника з Шервудського лісу. 7. Краї-
на на Близькому Сході. 12. Рослина, 
яку полюбляють наркомани. 13. 18-
й прем’єр-міністр Канади. 15. Дру-
ковані ЗМІ. 16. Нігерійський фут-
боліст, екс-легіонер ФК «Динамо» 
(Київ). 17. Ім’я американського пись-
менника, якого вважають основопо-
ложником детективного жанру. 18. 
Родючий шар ґрунту. 23. Затискач 
для кріплення електричних дротів. 
24. Птах із пишним хвостом.  26. 
Великий і глибокий яр. 27. «Росте 
Антонич і росте ..., і зеленіють куче-
ряві вільхи» (Богдан-Ігор Антонич). 
28. Племінний кабан, якого трима-
ють для свиноматок. 29. Ім’я народ-
ної артистки України, яка першою зі 
сцени прочитала «Марусю Чурай» 
Ліни Костенко. 30. «Пливе ..., пливе 
... по Тисині» (народна пісня).
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хмарно

дощ

сніг
Південь 0…+5

 +10…+15

Адреналіна ШУГАЙ

 Британка Емма Уотсон, 
яка через два тижні відсвят-
кує своє 26-річчя, може запи-
сати до переліку своїх досяг-
нень ще одне. Знаменитість, 
чия зірка спалахнула ще в ди-
тячому віці в «Поттеріані», 
стала найбільш високооплачу-
ваною актрисою Голлівуду за 
версією часопису «Форбс». А 
все завдяки її ролі в мюзиклі 
«Красуня і Чудовисько». Сво-
го часу заради зйомок у цьому 
фільмі Емма відмовилася від 
головної ролі в стрічці «Ла-
Ла-Ленд». І ось тобі — саме 
цей фільм став тріумфатором 
«Оскара», а її тезка Емма Сто-
ун отримала золоту статуетку 
як найкраща актриса. Втім те-
пер Уотсон має привід втерти 
сльози — її робота хай не при-
несла кіновідзнак, зате дає 
хороші фінансові дивіденди. 
Адже «Красуня і Чудовисько» 
має неймовірні касові збори 
по всьому світу. Гонорар Уот-
сон за участь у фільмі стано-
вить скромні 2,5 мільйона до-
ларів, однак, згідно з конт-
рактом, дівчина отримувати-

ме відсоток від прибутку 
в прокаті. 
 Таким чином про-
гнозований гонорар 
Емми складе орієн-
товно 17,5 мільйо-
на доларів за одну 
роль. Раніше на 
першому місці 
перебувала 26-
річна Дженні-
фер Лоуренс iз 
гонораром 15 
мільйонів до-
ларів за «Голо-
дні ігри». Вар-
то зазначити, що це не най-
більші гонорари в історії 
Голлівуду. Відома й до-
свідчена Джулія Робертс 
за роль в «Ерін Брокович» 
отримала рекордні 20 
мільйонів, але це було ще 
в 2000 році. Тепер же іме-
нитим актрисам дихають 
у потилицю молоді дару-
вання. Ту ж таки Емму 
Уотсон зовсім юною в 
2009 році було занесено 
в Книгу рекордів Гіннес-
са як найбільш високооп-
лачувану актрису десяти-
річчя. ■

НАЙ-НАЙ...

Красуня з приданим 
Емма Уотсон — найоплачуваніша 
актриса Голлівуду 

■

29 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ. Вiтер пiвнiчно-
захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 0...+2, удень +10...+12.

Миргород: без опадiв. Уночi 0...-2; удень +10...+12.
Вiнниця: без опадiв. Уночi -1...+1; удень +12...+14.
Одеса: без опадiв. Уночi +2...+4; удень +12...+14.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ. 
Трускавець: уночi 0...+2; удень +10...+12. Моршин: уночi 
0...+2; удень +9...+11.

Адреналіна ШУГАЙ

 Кумир тінейджерів Джастін Бібер ніяк 
не може звикнути до зворотного боку своєї 
популярності. Адже звичайні речі звичай-
них людей часто стають неможливими для 
знаменитостей. Наприклад, прогулянка ву-
лицею або обід із друзями в ресторані. Не-

щодавно, перебуваючи в Австралії, співак 
заскочив перекусити в один із місцевих 
ресторанчиків. Йому щойно принесли за-
мовлення, як хтось із відвідувачів упізнав 
у ньому зірку. Бібера миттю оточив натовп 
прихильників, які фотографували співака 
та вмовляли дати автограф. Певна річ, що 
тут і шматок поперек горла стане! Звісно, 

продовжувати трапезу в таких умовах було 
неможливо, тож Джастін спробував зали-
шити заклад. У результаті до машини до-
велося просто бігти, рятуючись від натов-
пу, що переслідував співака. 
       Обурений співак написав у своєму 
«Твіттері», звертаючись до прихильни-
ків, аби ті перестали поводитися, як тва-
рини. «Чим більше ви, шановні, кричи-
те і ведете себе, як тварини, тим менше 
шансів, що ми зможемо нормально спіл-
куватися». Раніше співак сам зізнавався, 
що інколи почувається твариною в зоопар-
ку. Бо прихильники настільки безцеремон-
но втручаються в його приватне життя, що 
від надмірної уваги іноді просто вриваєть-
ся терпець... ■

ОВВА!

...І поїсти не дали
Джастін Бібер мусив утікати від своїх фанів 

■

Емма Уотсон. ❙
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