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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,97 грн. 

1 € = 28,67 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Легко, й не без 
жартів
Троє українських боксерів-професіоналів успішно захистили свої чемпіонські 
пояси під час вечору боксу в США
стор. 15 »

Коли влада 
дратує

Чи можна 

було уникнути 

кровопролиття 

в Полтаві?
стор. 5 »

Розкопали 
«томагавки» війни 

Разом з авіаударами 

по базі сирійських військ США 

розбомбили й ілюзії Москви 

про «дружбу з Трампом»
стор. 7 »

Гроші 
люблять тишу

А голова Нацбанку 

Валерія Гонтарева 

залишила по собі цілий 

шлейф скандалів
стор. 2 »

У минулому успішні боксери-аматори — Олександр Усик, Василь Ломаченко, Олександр Гвоздик (зліва-праворуч) — тепер підкорюють найвищі вершини профі-боксу. ❙



ВІВТОРОК, 11 КВІТНЯ 20172 ІнФорУМ
«Бойові дії на рубежах у районі Авдіївки ведуть iз перервою у чотири години.
Позиції ЗСУ обстрілюють і вранці, і ввечері». Андрій Лисенко

речник Міноборони з питань АТО

УКРАЇНА МОЛОДА

У ПОЛОНІ

«Виховання» 
в’язницею
Підконтрольний Кремлю 
Верховний суд Криму 
продовжив арешт 
для фігурантів справи 
«Хізб ут-Тахрір»
Ірина КИРПА

 Як розповів адвокат обвинувачених Еміль 
Курбедінов, таке рішення суд прийняв після 
того, як сторона обвинувачення надала опера-
тивну інформацію про те, що на території мате-
рикової частини України його підзахисних виз-
нали політв’язнями.
 — Арештованих утримують силоміць з єди-
ною метою — не допустити їх переміщення на те-
риторію України, — заявив адвокат Еміль Кур-
бедінов. — На судовому засіданні всі четверо 
представників кримськотатарського народу сиді-
ли у клітці. Відповідно до законів Російської Фе-
дерації, якщо зв’язок із панісламістською органі-
зацією «Хізб ут-Тахрір» буде доведено, то Емілю 
Джемаденову, Узаіру Абдулаєву, Теймуру Абду-
лаєву, Айдеру Саледінову та Рустему Ісмайлову 
загрожує до 17 років позбавлення волі.
 За словами Еміля Курбедінова, у найближчi 
три дні буде подано апеляційну скаргу, після чого 
її розгляне Верховний суд Криму.
 Нагадаємо, 12 травня минулого року в Бахчи-
сараї російські силовики провели низку обшуків 
у будинках мусульман, а також у місцевому кафе. 
Підсумком цієї облави стало затримання чоти-
рьох місцевих жителів, яким висунули звинува-
чення у тероризмі. Саме так було сфабриковано 
справу «Хізб ут-Тахрір», яка на даний час при-
вернула до себе увагу світової спільности завдя-
ки втручанню правозахисників з України, Кри-
му та Європи.
 В анексованому Росією Криму співробітники 
Центру з протидії екстремізму (Центр «Е») регу-
лярно проводять рейди та відправляють до СІЗО 
представників кримськотатарського народу, ук-
раїнців. Так, підсумком лише однієї облави на 
Центральному ринку Сімферополя стало затри-
мання 11 осіб.
 — Мені вдалося зв’язатися з одним із зааре-
штованих, який розповів, що всіх доставили до 
будівлі Центру «Е», де вже утримували декілька 
десятків людей, — розповів кореспондент «Радіо 
«Свобода» Антон Наумлюк. — Нам стало відомо, 
що серед заарештованих є правозахисник Андрій 
Крисько та журналіст Тарас Ібрагімов, що фік-
сували рейд силовиків на ринку у місті Сімферо-
поль.
 Тим часом стало відомо, що Руслан Зейтулла-
ев, якого повторно судять у Північнокавказько-
му військовому окружному суді РФ, оголосив без-
строкове голодування. Адвокат Еміль Курбедінов 
заявив, що його підзахисний пішов на цей крок 
через відчай, адже всі клопотання та докази за-
хисту суд до розгляду не приймає. Руслан Зей-
туллаев готовий припинити голодування тільки 
після задоволення його вимог судовою системою 
Російської Федерації.
 Як повідомив кореспондент «Радіо «Свобода» 
Антон Наумлюк, серед вимог Руслана Зейтуллае-
ва є вимога про припинення переслідування крим-
ських татар та закриття політично мотивованих 
кримінальних справ проти них. У цьому звернен-
ні до окупаційної влади Росії, яке через соціальні 
мережі оприлюднили журналісти, йдеться про те, 
що «протягом двох років грубо порушуються пра-
ва кримських татар. Викрадення людей, вбивства, 
незаконні затримання та допити, десятки взятих 
під варту, сотні адміністративних арештів, ан-
тиконституційні величезні штрафи учасникам 
зборів, усе це та багато іншого триває на території 
окупованого Криму вiдтодi, як він опинився фак-
тично під юрисдикцією Росії».
 Також Зейтуллаев вимагає від окупаційної 
влади допустити до нього представника Мініс-
терства закордонних справ України та переда-
ти його та інших фігурантів по справі «Хізб ут-
Тахрір» державі Україна. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Цей тиждень розпочався з «сенса-
ційної» новини: голова НБУ Валерія 
Гонтарева, за каденції якої  в Україні 
«луснули» понад 80 банків, — звіль-
няється. В офіційному повідомлені, 
яке було озвучено вранці 10 квітня, 
Гонтарева запевнила, що вже пода-
ла заяву про звільнення Президенту 
України Петру Порошенку й хоче за-
лишити своє крісло через місяць. Але 
додала: якщо Верховна Рада ухва-
лить рішення раніше, то піде з поса-
ди й раніше. Також вона «порадува-
ла» українців, що нинішня її коман-
да залишиться працювати у НБУ...
 Додамо, що звільнялася головна 
українська банкірша вже декілька 
місяців поспіль. А прийшла на ласу 
посаду пані Валерія у червні 2014 
року, вже успішною бізнес-леді та 
мільйонеркою ( вона входила до рей-
тингу топ-100 найбільш успішних 
бізнес-леді України за версією Delo.
ua). І незважаючи на цілу низку скан-
далів, які шлейфом супроводжували 
головну скарбничу впродовж май-

же трьох років перебування на над-
важливій посаді, її особистий гама-
нець лише поповнювався мільйона-
ми. Наприклад,  торішній офіційний 
дохід очільниці валютного регулято-
ра, згідно з е-декларацією, сягнув 57 
млн. гривень, при річній зарплатні 
(«брудними») — в 1 млн. 969 тисяч. 
 У Валерії Гонтаревої — дві вищі 
освіти: першу вона отримала в 
Київському політехнічному інсти-
туті у 1987 році, а другу (ступінь ма-
гістра економіки) — у Київському на-
ціональному економічному універси-
теті. До Нацбанку прийшла з 20-річ-
ним досвідом роботи у фінансовій та 
банківській сферах, із посади голови 

ради директорів групи «Інвестицій-
ний Капітал Україна» (найбільшого 
гравця на ринку управління актива-
ми і торгівлі облігаціями): тоді її на-
зивали одним із найавторитетніших 
фінансистів країни. 
 Спершу експерти відзначали  як 
великий плюс Гонтаревої — її поза-
партійність: мовляв, це допоможе 
їй уникнути впливу ззовні під час 
перебування на посаді голови Нац-
банку. Але чудес не буває, й згодом 
з’ясувалося, що Гонтарева — людина 
Порошенка. За каденції Гонтаревої 
офіційний курс долара зріс у 2,3 раза, 
а також суттєво «просіла» економіка 
України та зросла інфляція. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Учора, перед погод-
жувальною радою у пар-
ламенті народні депута-
ти від Радикальної пар-
тії прибули на засідання 
Нацкомісії з питань регу-
лювання ринку енергети-
ки і змусили її керівниц-
тво скасувати абонплату 
за користування газови-
ми мережами, яка була за-

проваджена з 1 квітня. 
 Виступаючи перед 
керівництвом НКРЕКП, 
Ляшко наголосив: 
 «Ваше рішення про 
встановлення абонплати 
за лічильники дає мож-
ливість олігархам пок-
ласти собі в кишені щоро-
ку 24 мільярди гривень, 
адже всі знають, що біль-
ше 70% облгазів належать 
Фірташу, Льовочкіну і 

Бойку. Тому ми вимагає-
мо повернути до держав-
ної власності газороз-
подільчі мережі, щоб кош-
ти від користування ними 
йшли в кишені українців, 
а не олігархів, які у змові 
з владою. Також ми вима-
гаємо скасувати абонпла-
ту за лічильники, за якою 
українці сплачуватимуть 
за газ набагато більше. 
Такі вимоги ми постави-
ли перед урядом, тепер 
ставимо перед НКРЕКП», 

— підкреслив політик. 
 Після виступу Оле-
га Ляшка Нацкомісія ух-
валила рішення про ска-
сування абонплати за лі-
чильники. Головний ра-
дикал наголосив, що це 
перший крок до припи-
нення корупції на газово-
му ринку України. Фрак-
ція Радикальної партії 
продовжує наполягати на 
поверненні під контроль 
держави газорозподіль-
них мереж. ■

ВІДСТАВКА

Гроші люблять тишу
А голова Нацбанку Валерія Гонтарева залишила 
по собі цілий шлейф скандалів

■

СПРАВЕДЛИВІСТЬ Є

Ляшко добився 
скасування 
абонплати за 
газові лічильники
Під натиском радикалів НКРЕКП 
не встояла та скасувала своє 
попереднє рішення

■

Депутати фракції Олега Ляшка прийшли на засідання НКРЕКП.❙

Іван БОЙКО

 Останнiми днями ворог най-
більше активізувався на маріу-
польському та донецькому на-
прямах. Зокрема, приазовські 
передові позиції ЗСУ окупанти 
обстріляли 27 разів лише впро-
довж неділі. 
 Гатили з мінометів по Крас-
ногорівці, Новотроїцькому та 
Чермалику, тоді як на ділянці 
фронту Павлопіль — Широкине 
було відносно спокійно: вперше 
за тривалий час тут «мовчало» 
важке озброєння ворога. 
 «Світлодарська дуга. Ос-
новні бойові дії розгорнули-
ся під час заходу сонця. Впро-
довж однієї години против-
ник обстрілював наші позиції з 
БМП i мінометів. Район Горлів-
ки. Ворог двічі порушив режим 
тиші, здійснивши один довгий 
обстріл у Зайцевому та один ко-
роткий — у Верхньоторецько-
му», — повідомляє речник Мі-
ноборони з питань АТО Андрій 
Лисенко.
 Як і раніше, неспокійно в 
районі Авдіївки, поблизу оку-

пованого Донецька: впродовж 
неділі по позиціях ЗСУ в пром-
зоні міста ворог випустив майже 
30 мін. 
 Саме під Авдіївкою один із 
захисників отримав поранен-
ня, підірвавшись на вибухово-
му пристрої. Ще одного воїна 
поранено під час обстрілу сусід-
ніх позицій на шахті Бутівка. 
 Подібних потужних міно-
метних обстрілів Авдіївка та се-
лище Піски зазнали й напере-
додні, в суботу. ■

НА ФРОНТІ

Обстріли вранці 
та ввечері
Окупанти не припиняють вогонь: найгарячіше 
під Маріуполем і Донецьком

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Упродовж минулого тижня на блокпостах До-
неччини затримано 24 бойовики терористичної 
«ДНР», повідомляє поліція Донецької області
 «Затримано 24 особи, що брали безпосередню 
участь у незаконних збройних формуваннях, і ще 
стільки ж, що підтримували тісний зв’язок iз бо-
йовиками», — заявили в поліції.
 За даними поліції, крізь блокпости пройшли 
понад 2,5 тисячі вантажівок i 23 тисячі легкови-
ків. За базами МВС перевірено більше 43 тисяч 
громадян.

■
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Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Представники хімічної компанії 
ХАДО, які постачають у зону АТО 
мастила для військової техніки, 
самостійно розробили і випустили 
перші зразки крупнокаліберної да-
лекобійної гвинтівки. На відміну 
від аналогів, ця зброя укомплекто-
вана винятково вітчизняними дета-
лями та вузлами і має одразу кіль-
ка переваг. По-перше,  вона значно 
коротша за зброю подібного класу 
й оснащена «плаваючим» стволом. 
По-друге, завдяки слабкій відда-
чі снайпер при пострілі не відчу-
ває удару в плече. А найголовніше, 
Snipex (така назва ноу-хау) оснаще-
на прицільним пристроєм, що доз-
воляє змінювати точку вогню прос-
то під час стрільби. 
 Ця далекобійна зброя може 
«побачити» і влучити ціль на від-

стані 2,5 кілометра. Як запевняють 
розробники, призначена вона для 
фахівців, що готові заради надточно-
го пострілу чекати в засідці година-
ми. Конструктивно харківська гвин-
тівка нагадує 99-ту модель компанії 
Barret, оскільки там теж є компак-
тний однозарядний булпап. З іншо-
го боку, тут чимало власних рішень. 
Ідеться про кріплення ствола у труб-
чатій цівці в районі фіксації сошок 
і його відкат при пострілі на кіль-

ка сантиметрів для зменшення від-
бою та полегшення екстракції гіль-
зи. Єдиною перешкодою, яка може 
затримати серійний випуск нової 
зброї, фахівці називають брак влас-
них боєприпасів. Гвинтівка заточе-
на під НАТОвський калібр 12,7, але 
налагодити їхній імпорт наразі дуже 
проблематично. Власного ж заводу 
з виробництва таких боєкомплектів 
навіть після трьох років війни в Ук-
раїні не з’явилося. ■

Олена КАПНІК

 Минулого тижня y цен-
трі Києва встановили по-
над півтисячі унікальних 
величезних яєць. Їх розма-
льовували майстри з усіх 
куточків України. Хоч 
офіційно Фестиваль писа-
нок на Софійській площі 
розпочався тільки вчора 
(його перенесли через по-
годні умови), але навко-
ло нього вже виник скан-
дал. У неділю посеред бі-
лого дня невідомі вкрали 
один з експонатів. «Зник-
ла одна з найкрасивіших 
писанок, на якій було зоб-
ражено таксу. Вона подо-
балася відвідувачам най-
більше, люди фотографу-
валися поруч. Просимо, 
поверніть таксу. Адже це 
унікальна робота. Викра-
дач не зможе її нікому по-
казати, бо відразу ж роз-
криє себе», — каже кура-
тор проекту Folk Ukraine 
Ігор Добруцький.
 Вкрадена писанка — 
це метрове яйце. Органі-
затори фестивалю  при-
пускають, що викрадач 
накрив її чимось, зняв і 
вивіз на машині. «Охоро-
на y нас є, але дуже бага-
то відвідувачів. Викраден-
ня пов’язуємо з тим, що 
писанку було розміщено 
ближче до паркану. Саме 
тому її було легко винес-
ти», — коментує  менед-
жер проекту «585 худож-
ників» Єлизавета Крес-
тьянкина. У поліцію про 
крадіжку поки не заяв-
ляли. Організатори споді-
ваються, що яйце повер-
нуть. 
 Хоч на Софійській та 
Михайлівській площах і 
є охорона, її замало, ка-
жуть відвідувачі фести-

валю. «Яєць багато, a охо-
рони мало. Ми з донькою 
гуляли близько години на 
площі й зустріли, здаєть-
ся, двох чи трьох охо-
ронців. Звісно, до кож-
ної писанки охоронця не 
приставиш, але про без-
пеку унікальних, за сло-
вами організаторів, ек-
спонатів варто подбати 
краще. Якщо не вкрас-
ти, то пошкодити будь-
що можна без зайвих зу-
силь. Мені здається, що 
до подібних заходів варто 
ставитися з великою від-
повідальністю. Кілька 
патрульних автомобілів 
зайвими не будуть, судя-
чи з останніх подій», — 
ділиться спостереження-
ми з «УМ» киянка Юлія 
Карпійцева.
 Нагадаємо, на Софій-
ській площі розміщено 
374 писанки. Вони  роз-
писані українськими ху-
дожниками в авторсько-
му стилі. На Михайлівсь-
кій площі виставлено інші 
експонати, які представ-
ляють традиційні розпи-
си регіонів України, та 
дитячі роботи. На тери-
торії великоднього міс-
течка представлено Всеук-
раїнську колекцію вели-
кодніх писанок, яка нара-
ховує 25 тисяч експонатів. 
На Володимирському про-
їзді  організовано Вели-
кодній ярмарок та Ярма-
рок садівництва. У парку 
«Володимирська гірка» 

розмістили лаунж-зону, 
зону майстер-класів, яр-
марок живопису і ярма-
рок хенд-мейд.
 Відкриття мало відбу-

тися y вихідні, але через 
дощ його перенесли на по-
неділок. Милуватися пи-
санками можна буде до 23 
квітня. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У ніч iз суботи на не-
ділю в місті Сміла про-
лунав потужний вибух. 
Його чули практично  всі 
ті, хто мешкає у центрі 
міста. 
 «Ми з переляку пов-
скакували з ліжок. По-
думали, війна. Страшно 
було дуже!» — розповiдає 
«Україні молодій» про 

пережите смілянка Інна 
Павленко.
  Уже вранці, каже 
вона, коли пішла на ба-
зар, дізналася, що невідо-
мі поцілили з гранатомета 
в будівлю нічного клубу.
 За словами правоохо-
ронців Черкаської облас-
ної поліції, неподалік ніч-
ного клубу на дитячому 
майданчику валявся ту-
бус від гранатомета РПГ-

22. Коли ж поліція огля-
дала місце НП, то виявила 
на другому поверсі розва-
жального закладу отвір, 
який залишився від об-
стрілу з гранатомета. На 
щастя, постраждалих не-
має. За фактом події від-
крито кримінальне про-
вадження за ч. 4 ст. 296 
ККУ (хуліганство).
 Наразі поліція 
з’ясовує всі обставини 

нічної стрілянини. А тим 
часом люди в районному 
центрі дуже стурбовані 
таким інцидентом. Бо у 
Смілі стріляють iз грана-
томета не вперше. Торік 
у грудні з цієї зброї влу-
чили в багатоквартирний 
житловий будинок. Теж 
уночі. Слава Богу, тоді 
нікого не вбило, але в бу-
динку було пошкоджено 
стіну та вибито вікна. ■

КРИМІНАЛ

Ніч, вулиця, ліхтар, гранатомет
На Черкащині стріляли по будівлі розважального закладу

■

РОЗРОБКИ

Снайперам на замітку
Харківська компанія випустила першу українську 
далекобійну гвинтівку

■

КРАДІЖКА

Бережiть яйця
З Фестивалю писанок поцупили унікальний експонат

■

До кожної писанки охоронця не приставиш.❙

АКЦІЇ

Артвізитівка 
депутатам
Творчий десант художників 
намагається окультурити 
бюрократичний простір
Олена ЯРОШЕНКО

 Виставка художніх робіт проекту «Артвізитів-
ка України», вперше пройшла у приміщенні Вер-
ховної Ради України. Експозиція представила 
роботи українських митців після осінньо-зимо-
вих пленерів, організованих зусиллями громад-
ських організацій. «Жінки майбутнього», «Май-
бутнє починається з освіти», «Заради посмішки 
дитячої» підтримують талановитих художників 
та скульпторів у співпраці з творчими майстерня-
ми доктора мистецтвознавства, академіка Олек-
сандра Федорука, академіків-художників Андрія 
Чебикіна, Віктора Сидоренка, Андрія Бокотея, 
реалізовуючи комплексний рекламний проект 
«Артвізитівка України». Цей проект дає мож-
ливість усім, хто цікавиться сучасним українсь-
ким мистецтвом, ознайомитись iз його найкращи-
ми надбаннями в Україні та за її межами, сформу-
вати уявлення про нинішній духовно-культурний 
простір нашої країни. 
 Презентовані роботи як молодих, так і досить 
відомих українських митців, виконані на кіль-
кох виїзних пленерах у Карпатах. Уміння бачити 
красу рідної природи, людей, витворів людсько-
го розуму та рук, дозволило талановитим митцям 
створити яскраві твори, які наповнюють бажан-
ням жити і насолоджуватися цим неповторним 
простором. Коли залишаєшся один на один iз кра-
сою полів, струмків, дерев, iз різнобарвним схо-
дом сонця, з росою на пелюстках квітів, дивуєш-
ся кольорам і формам, яких до цього моменту не 
помічав, починаєш розуміти японців, які година-
ми спостерігають цвітіння квітки, відновлюючи 
гармонію і спокій власної душі. 
 Японське свято о-ханамі (милування квіта-
ми) нагадує про важливість використовувати «час 
цвітіння» — свої можливості. Є різні думки сто-
совно проведення виставок у приміщеннях органів 
влади. Організатори та учасники цієї культурної 
акції впевнені, що потрібно знаходити шляхи і 
можливості для спілкування митців і можновлад-
ців. Щойно створені роботи, присвячені Україні, 
побачили і народні депутати з різних регіонів, і 
працівники Міністерства культури разом iз мініс-
тром Євгеном Нищуком. А учасники виставки бли-
жче познайомилися з історією Верховної Ради Ук-
раїни, поспілкувалися з колегами і навіть провели 
майстер-класи для бажаючих долучитися до тако-
го живого мистецького майданчика. ■

■

ВІТАННЯ■
 Голову правлiння Приватного акцiонерного 

товариства «ПМК-43», 
заслуженого будiвельника України, 

депутата Вишгородської районної ради 
Степаничка Володимира Олександровича 

вiтаємо iз ювілеєм!

 Розпочавши свою трудову дiяльнiсть у 
17-рiчному вiцi бетонувальником на Селiдiвсько-
му заводi залiзобетонних виробiв Донецької об-
ластi, надалi Володимир Олександрович працю-
вав майстром, прорабом, начальником дiльницi 
тресту «Пiвденатоменергобуд», очолював трест 
«Вишгородсільбуд». І ось уже понад 35 рокiв на 
посадi голови правління нашого ПрАТ «ПМК-43» 
в м. Києвi. Попри складнощi та руйнiвнi проце-
си в економiцi, в тому числi в будiвельнiй галузi, 
наш керiвник не тiльки зберiг пiдпри-
ємство, а й примножив його здобутки, 
утвердив новiтнi пiдходи у виробничо-
му процесi, постiйно нацiлений на мо-
дернiзацiю та впровадження найсучас-
нiших технологiй у будiвництвi.
 Бажаємо Вам, Володимире Олек-
сандровичу, мiцного козацького 
здоров’я, щастя i успiхiв у Ва-
шiй звитяжнiй працi. Дерзай-
те! А ми завжди Вас 
пiдтримаємо.

Трудовий 
колектив 
ПрАТ «ПМК-43»
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«Ми отримали інформацію, що з Америки можуть бути поставлені 2,5-3 млн. тонн вугілля. 
Я як міністр направив лист до Держдепу щодо допомоги з антрацитовою групою».

Ігор Насалик
міністр енергетики 

та вугільної промисловості

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

 Сьогодні в Україні призупинила роботу вже 
четверта теплоелектростанція. Придніпровсь-
ка, Трипільська, Зміївська та Криворізька ТЕС 
простоюють через відсутність вугілля антраци-
тових марок — досі воно надходило з окупованих 
територій Донбасу. Міністр вугільної промисло-
вості Ігор Насалик переконує, що такі заходи аж 
ніяк не приведуть до відключення електроенер-
гії. «Обмежень не буде», — говорить міністр. Але 
ситуація все ж тривожна. Ще тривожнішою вона 
стане перед наступним опалювальним сезоном. 
І це — не ціна блокади ОРДЛО, це ціна бездум-
ної політики влади, котра в принципі допусти-
ла торгівельні відносини з самопроголошеними 
«республіками». Замість того, щоб шукати аль-
тернативу поставкам звідти.
 Щоправда, тепер уряд України активно пра-
цює над допущеними помилками. Той-таки На-
салик анонсує поставки вугілля зі Сполучених 
Штатів, а також — iз Південно-Африканської 
Республіки та інших країн. Свого часу Україна 
вже почала співпрацю з ПАР, але обірвала її, за-
явивши, що африканське вугілля не підходить 
для українських ТЕС — воно, мовляв, погано го-
рить і виділяє замало тепла. Насправді ж заці-
кавленість можновладців полягала в тому, щоб 
і надалі відвантажувати вугілля з ОРДЛО та 
Росії. Умови блокади змушують відповідальних 
осіб припинити ці ігри й шукати надійних імпор-
терів. Однак існує й інший шлях: диверсифікува-
ти не шляхи постачання вугілля, а різновиди па-
лива, котре застосовується для вироблення теп-
ло- та електроенергії. Наприклад, почати вико-
ристовувати біопаливо. І це не єдиний варіант 
того, що можна зробити у цій ситуації. 
 На жаль, зовсім обійтися без ТЕС можливості 
немає. Навіть попри те, що 60% електроенергії в 
Україні зараз виробляють атомні електростанції. 
Річ у тім, що теплова енергетика, яка базується 
на вугіллі, є так званою піковою генерацією, тоб-
то такою, яка застосовується, щоб покрити пот-
реби в електриці, коли вони зростають. Потреби 
зростають з 8-ї години ранку, коли великі спо-
живачі електроенергії виготовляють промислову 
продукцію. Тоді як АЕС генерують її вдень і вночі 
однаково. Тому в нічний час генерація електро-
енергії значно перевищує її споживання. Що 
можна зробити в цій ситуації? Фахівці радять 
розглянути варіант переведення підприємств на 
нічний графік роботи, найбільш синхронізова-
ний iз базовою генерацією атомних електростан-
цій. Так, це створить певні незручності працівни-
кам, але такий спосіб дій є кращим, аніж віялові 
відключення електрики. 
 Ще один варіант вирішення проблеми по-
лягає у розвитку гідроенергетики. Зараз пла-
ни уряду передбачають підвищення її питомої 
ваги в енергобалансі країни до 15% з ниніш-
ніх 8%. Введення в дію чергового агрегату гід-
роакумулюючої станції, за оцінкою міністра 
енергетики, дасть економію близько 400 тис. 
тонн вугілля. Про застосування біомаси (зокре-
ма, відходів сільськогосподарського виробниц-
тва) вже було сказано вище. Проте, на жаль, тут 
досвід України є радше негативним. Три роки 
тому в нас побудували першу і єдину на сьогодні 
екоТЕС на твердій біомасі. Проект був недеше-
вий — у 2013 році він «потягнув» на 25,9 млн. 
євро, з яких 10 мільйонів були інвестиціями 
компанії EIG Engineering, а решта — кредитом 
від ЄБРР. На жаль, пропрацювала екоТЕС не-
довго — вже в 2014-му вона зупинилася — че-
рез вкрадене устаткування. У ЗМІ повідомляли, 
що місцеві мешканці зустріли екоТЕС нерадіс-
но. Вони були переконані, що станція працює на 
сировині з зони відчуження, адже Іванків розта-
шований за 50 км від ЧАЕС. 
 Та якщо повернутися до вугілля, то слід за-
значити, що застосування цього виду палива не 
робить ситуацію безвихідною. В неокупованій 
частині України є вугілля інших марок, тож при 
бажанні можна обійтися й без антрациту. Вирі-
шенням проблеми є переведення частини потуж-
ностей ТЕС на вугілля доступної газової групи. 
Оцінки вартості та тимчасових рамок таких про-
ектів відрізняються від одного до трьох років, але 
впродовж останніх трьох жоден iз проектів реалі-
зований так і не був. Уряд тільки зараз почав ре-
алізацію проекту з переобладнання двох антра-
цитових енергоблоків Зміївської ТЕС на вугілля 
газових марок. Очікується, що економія антра-
циту при цьому складе близько 1,3 млн. тонн. Як 
кажуть, той, хто хоче щось робити, шукає шля-
хи, а той, хто не хоче, — шукає відмовки. Що 
в підсумку знайде український уряд — покаже 
час. ■

ПРЯМА МОВА■

ДО РЕЧІ■

Україна працює над тим, як не зробити з вугілля камінь спотикання.❙

Є ПРОБЛЕМА

Чорним по білому
Як Україні мінімізувати наслідки дефіциту вугілля

■

 Південно-Африканська Республіка, яка може 
бути нашим імпортером вугілля, сама відмовила-
ся від його використання. Вона виробляє з вугіл-
ля синтетичне паливо, яке в рази екологічніше за 
натуральне, бо містить набагато менше шкідли-
вих речовин (наприклад, сірки) і не призводить 
до викидів парникових газів. У ПАР його навчили-
ся виробляти вимушено: під час апартеїду, в умо-
вах санкцій, країна мусила забезпечувати себе 
паливом, не маючи природних покладів нафти та 
газу. 
 Проте справа не лише в «обділеності» де-
яких країн ресурсами. Багатий на природний газ 
Катар також виробляє синтетичне дизельне паль-
не з цього самого газу. Тим часом вугілля позбу-
вається й один iз найбільших його споживачів — 
Китай. Ця країна планує до 2020 року знизити час-
тку енергогенеруючих компаній, що працюють із 
вугіллям, до 67%.
 Ще один показовий приклад — Сполучені 
Штати. У США, за повідомленням Управління 
енергетичної інформації, у 2016 році сегмент 
газової генерації вперше перевершив вугільну. 
США, як і Китай, належать до п’ятірки найбіль-
ших у світі споживачів вугілля, проте минулоріч 

обсяг електроенергії на газових джерелах у США 
наблизився до 33%, а на вугільних скоротився до 
32%. Тоді як у 2008 році на вугільну генерацію 
в США припадала половина виробленої в країні 
електроенергії.
 На це можна заперечити, що в Америці є газ, 
якого немає (чи то пак його недостатньо) в Україні. 
Так само бракує й вугілля на неокупованій тери-
торії нашої держави. Іншими словами, ПАР і США 
не можуть слугувати нам прикладом, адже наші 
стартові умови є нерівними. В такому разі пропо-
ную звернутися до досвіду Польщі, де паливо ви-
робляють буквально зі сміття. Чого іншого, а цьо-
го добра в нас точно вистачає. 
 У 2013 році Європейське агентство з природ-
ного середовища (ЕЕА) назвало Польщу та Бол-
гарію країнами з найбруднішим повітрям. Чому? 
Тому що в цих країнах домінувала орієнтована на 
вугілля енергетика. Міста Болгарії «лідирували» 
за концентрацією твердих часток у повітрі, які ви-
кидають димові та вихлопні труби підприємств і 
транспортних засобів. Польща ж на той час зай-
мала друге місце. 
 Але ця країна зробила належні висновки. І 
провела чималу роботу. По-перше, були модерні-

зовані застарілі потужності, орієнтовані на вугіл-
ля. По-друге — створено нові потужності, які 
працюють із вiдновлюваними джерелами енер-
гії. По-третє, впроваджено технології, що перед-
бачають використання не тільки вугілля, а й аль-
тернативних видів палива, зокрема твердої біо-
маси.
 У країнах, де зазвичай утилізують понад 90% 
відсотків сміття, особливо популярними є пелети. 
Використовують їх і в Польщі. Пелети — це пре-
сована непридатна деревина, солома тощо, з якої 
виготовляють альтернативне органічне паливо, що 
йде на опалення будинків. Сміття загалом — в 
якому б вигляді воно не існувало — безпрограш-
ний варіант для заміни традиційних способів до-
бування тепло- та електроенергії. 
 У Швеції, приміром, на відходах функціо-
нують 30 електростанцій, які спалюють 5,5 млн. 
тонн сміття за рік. Попіл, котрий залишається піс-
ля такого спалення, не викидають, а просівають, 
щоб видобути з нього найменші тверді часточки 
— їм знаходять застосування при дорожніх ро-
ботах. Після всього й залишається один-єдиний 
відсоток відходів, який уже не підлягає подаль-
шій утилізації.

Андрій Герус: Є можливість перевести Зміївську ТЕС з антра-
циту на вугілля марки «Г»
 «Україна молода» зв’язалася з експертом в області енергетики, ко-
лишнім членом Національної комісії, що здійснює державне регулюван-
ня у сферах енергетики та комунальних послуг, Андрієм Герусом. Ми по-
цікавилися, чим обернеться для українців зупинка деяких теплоелект-
ростанцій. 
 ■ Пане Андрію, який відсоток енергії виробляли ті ТЕС, що зу-
пинилися зараз? І якими є наслідки такої зупинки для нашої еко-
номіки?
 — Вони виробляли мінімальний відсоток електроенергії, тому що 
йдеться про ТЕС, які працювали на антрациті. Частка їхньої роботи є не 
критичною, це по-перше. А по-друге, зараз iде потепління, опалювальний 
сезон закінчився, споживання електроенергії знизилося, а відтак є мож-
ливість обійтися без тих ТЕС, які використовували антрацит. Тому їх і від-
ключають. Наслідків для споживачів від цього — жодних.
 ■ Тобто питання закупівлі вугілля постане не раніше наступно-
го опалювального сезону?
 — Улітку потрібно буде трохи більше палива. Але в червні-серпні все 
одно не таке велике навантаження, як зимою. Тому час ще є, і треба буде 
до опалювального сезону накопичити антрациту — закупити його. 
 ■ А де саме? Зараз Україна не купує вугілля в ПАР?
 — Складно сказати. Офіційної інформації про це немає, але гадаю, що 
певні компанії вугілля закуповують. 
 ■ До блокади ОРДЛО все вугілля йшло звідти?
 — До блокади — так. 

 ■ Можливо, в ситуації, що склалася, є сенс перевести наші ТЕС 
на мазут?
 — На мазут нема потреби переводити, бо це не раціонально. Є мож-
ливість перевести Зміївську ТЕС з антрациту на вугілля марки «Г» і у та-
кий спосіб знизити споживання антрациту. А якщо перевести на марку «Г» 
ще якусь ТЕС, це дасть додаткову можливість зекономити дефіцитний ант-
рацит. 
 ■ Наскільки складним є процес переведення ТЕС на вугілля ін-
шої марки?
 — Тут мається на увазі реконструкція і переобладнання. Є ТЕС, на яких 
це організувати досить просто. На це потрібні 6-8 місяців і приблизно 240 
млн. гривень. Це якщо говорити, наприклад, про Зміївську ТЕС. Для енер-
гетики це не такі великі гроші. 
 ■ А як же інші ТЕС? Туди знадобиться нове устаткування і, від-
повідно, більші гроші?
 — Треба спочатку переобладнати те, що можна. Тут не слід впадати у 
крайнощі: або нічого не робити, або переобладнувати всі ТЕС. Ідеться про 
те, щоб зайнятися однією-двома ТЕС. Це цілком можна зробити, і це від-
носно недорого. 
 ■ Наскільки реальним для України є впровадження альтерна-
тивних видів палива? Наприклад, біопалива?
 — Реально ввести частку такого палива на рівні приблизно 10% для ок-
ремих станцій. Наприклад, на Трипільській ТЕС є такий проект, щоб домішу-
вати до вугілля 10% біомаси — пелети, брикети, деревина. Повністю на біо-
масі ТЕС не зможуть працювати, але використовувати біопаливо як додаток 
до вугільної складової можна.
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Полтава знову прославилася на 
всю Україну й потрапила до таб-
лоїдів сусідньої держави: 5 квітня 
акція протесту проти скандальної 
забудови в центрі міста арки жит-
лового будинку переросла у кри-
ваву бійню. Чому так сталося й чи 
можна було цього уникнути? 

Конфлікт розпочався ще торік, 
проте на нього ніхто не зважав
 Як відомо, в арці, про яку 
йдеться, 20 років розташовував-
ся  газетний ряд: підприємець 
Наталія Ковальчук продавала 
тут періодичні видання. І рап-
том торік міська влада повідоми-
ла, що не подовжить угоди з ФОП 
Ковальчук, бо та, мовляв, не ство-
рила для своєї торговельної точки 
належного вигляду. 
 — Насправді ж арка впала в 
очі такому собі ФОП Степанен-
ку, — вважає депутат Полтавсь-
кої міської ради, АТОвець Юліан 
Матвійчук. — Віктор Степаненко 
— брат депутата Полтавської об-
ласної ради, голови атестаційної 
комісії ГУ Нац поліції в Полтавсь-
кій області Ірини Степаненко,  
тобто в них усе «на мазі». І потім 
вони не просто трималися за зга-
даний об’єкт, а пішли на при-
нцип — хотіли довести, що вчи-
нять так, як їм заманеться, попри 
незгоду громади, з якою вони не 
звикли радитися. На сесії ж місь-
кої ради за дозвільні документи 
проголосувала  «ширка» (опози-
ційна меншість була проти). При 
цьому розглядався договір про 
сервітут, згідно з яким в арці мав 
лишатися прохід для мешканців. 
Проте її новий  орендар  повністю 
перекрив його, почав підводити 
туди воду, тобто, найімовірніше, 
хотів облашт увати  там «кафеш-
ку». 
 Протистояння розпочалося 
ще у вересні минулого року, коли 
мешканці, рішуче налаштовані 
відстоювати своє право на ко-
ристування аркою, знесли мета-
леві ворота, що перекривали про-
хід. Вирішити конфлікт у закон-
ний спосіб людям не вдалося: суди 
першої та другої інстанцій винес-
ли рішення не на їхню користь. 
У березні нинішнього року зно-
ву зчинився ґвалт навколо арки. 
Представники ФОП Степаненка, 
який, згідно з документами, мав 
право на її оренду, вдруге пере-
крили прохід металевими воро-
тами. Тим часом ініціативна гру-
па мешканців звернулася до них  
з ультиматумом припинити забу-
дову, пообіцявши у противному 
разі вдатися до активних дій. Мо-
лоді люди в масках пробили ого-
рожу, розхитали каркас, і вели-
чезна конструкція, що загород-
жувала прохід, упала. Активісти 
тоді ще й віднесли частини мета-
левих воріт до стін міської ради 
— на знак протесту проти видачі 
останньою дозвільних докумен-
тів на право користуватися, по 
суті, прибудинковою територією. 
Представники ж ФОП Степанен-
ка переконані, що дії громади ви-
ходять за будь-які рамки закону. 
 — Коли представники грома-
ди зруйнували перекриття раз і 
вдруге, утретє забудовник арки 
вирішив обладнати там справж-
ній бункер. У нас в АТО не було 
таких оборонних споруд, які вста-
новили в арці житлового будинку, 
— обурюється Юліан Матвійчук. 
— Окрім усього,  охороняти об’єкт 
поставили «тітушок» із кремен-
чуцької приватної охоронної  фір-
ми «Скорпіон-2016». За нашими 
даними, вона охоронна тільки за 
документами, а насправді, згідно 
з прайс-листом, не завжди нада-
вала  охоронні послуги. Коротко 
кажучи, громаді вирішили пока-
зати, хто справжній господар. Ці 

так звані охоронці були без шев-
ронів, зі спецзасобами. Як депу-
тат, я хотів знати, що це за підоз-
рілі особи, тому за три дні до цих 
резонансних подій звертався до 
поліції  з проханням їх перевіри-
ти. Мені відповіли: у забудовни-
ка є дозвільні документи, тож ми, 
мовляв, не маємо права вдавати-
ся до перевірок. Тепер, коли від-
булося побоїще, правоохоронці 
розгорнули бурхливу діяльність. 
Хоч загалом вони мали б знати, 
чим може закінчитися затяж-
ний конфлікт. Отак усе в нашій 
країні: доки грім не гряне, ніхто 
проблеми не побачить.
 Чергове перекриття проходу 
викликало бурхливу реакцію гро-
мади. Десь зо три сотні протесту-
вальників, котрі зібралися мину-
лої середи біля злощасної арки, 
вкотре вимагали припинити будів-
ництво й звільнити прохід. Голо-
ва ОСББ Андрій Демидов доводив, 
що, згідно з ДБН, на кожні сто мет-
рів житлового будинку має бути 
вихід на випадок пожежі. Якщо 
ж перекриють арку, то лишиться 
один-єдиний вихід із двору.
 О пів на двадцяту годину гру-
па молодих людей у масках на-
магалася зруйнувати металеву 
огорожу. У хід пустили кувал-
ди, ломи, сокири. Один із меш-
канців будинку №27 спустив з 
вікна електричний подовжувач, 
аби противники перекриття арки 
змогли скористатися універсаль-
ним інструментом — «болгар-
кою». У відповідь із «бункера» 
в юрму  випустили сльозогінний 
газ. Люди в шоломах відтіснили 
учасників акції протесту. Зчини-
лася бійка... 
 — Спровокували її саме при-
ватні охоронці, — переконує мене 
Юліан Матвійчук. — Ви ж бачи-
ли на відеозапису, як вони поча-
ли відштовхувати людей. А далі 
пішла ланцюгова реакція.
 — От ви говорите, що ак-
ція мала бути мирною. При цьо-
му були напоготові молоді люди, 
котрі згодом і почали руйнувати 
металеву огорожу, — зауважую.
 — Звичайно ж, були напого-
тові, — погоджується мій спів-
розмовник. — Ми готувалися до 
будь-якого сценарію розвитку 
подій. Так, потрібно розгляда-
ти всі варіанти. Тому заради тор-
жества справедливості на підмогу 
приїхали й АТОвці з районів. Про 
«тітушок» було ж відомо всім, ок-
рім поліції.

Учасники АТО отримали 
поранення в мирній Полтаві
 Внаслідок сутичок постраж-
дали кілька осіб. Найдужче — 
майданівець і АТОвець Олек-
сандр Коба, котрий отримав  5 
проникаючих ножових пора-
нень. «Тільки-но від арки. Учас-
ник АТО Олександр Коба одер-
жав 5 ножових поранень, одне з 
них — у легені... Раджу місцевій 
владі молитися, щоб Коба вижив. 
Якщо з ним щось трапиться, під-
німуться всі АТОвці. Пощади не 
чекайте. АТОвці, згадаймо девіз: 
один за всіх і всі за одного», — на-
писав на своїй сторінці у «Фейс-
буці» колишній боєць батальйо-
ну «Айдар» Віктор Сердюк. 
 Олександр Коба переніс дві 
операції, нині перебуває в реані-
мації 2-ї міської клінічної лікар-
ні, його стан тяжкий, хоч смер-
тельної загрози наразі немає. 
Юліан Матвійчук стверджує, 

що має відеозапис, на якому вид-
но, як Олександру Кобі завдають 
ударів ножем, і обіцяє, коли на-
стане час, передати його слідству. 
Другий потерпілий — учасник 
АТО Дмитро Юденко, якого госпі-
талізували з проникаючим ножо-
вим пораненням, також переніс 
операцію. В очільника молодіж-
ної громадської організації «Со-
кіл» Георгія Сьоміна травмована 
рука. У багатьох активістів чис-
ленні забої та синці. Травмовано 
й співробітника поліції Павла Пи-
пенка — у нього відкритий пере-
лом кісток носа, закрита черепно-
мозкова травма, струс головного 
мозку. «Коли розпочався серйоз-
ний «заміс», я бачив в епіцент-
рі подій кількох поліцейських, 
котрі намагалися зупинити кон-
флікт. Коли ж у хід пішли пали-
ці, каміння з бруківки й усе що за-
вгодно, вони, очевидно, потрапи-
ли «під роздачу». Від кого серйоз-
но дісталося поліцейському, не 
можу сказати, бо все це летіло з 
обох боків», — пригадує  Юліан 
Матвійчук. Була інформація, що 
нібито постраждав і керівник охо-
ронної фірми з Кременчука Сер-
гій Горбатюк, хоч у поліції цього 
факту не підтверджують, оскіль-
ки відповідна заява до правоохо-
ронців не надходила. Як стало ві-
домо, МВС України  ініціюватиме 
анулювання ліцензії охоронної 
фірми, представники якої брали 
участь у кривавому протистоянні 
в Полтаві. «За результатами пере-
вірки і за наявності підстав ліцен-
зію приватної охоронної фірми 
«Скорпіон—2016» буде анульо-
вано», — пообіцяв під час робочої 
наради в міністерстві, де було про-
аналізовано інцидент у Полтаві, 
перший заступник міністра внут-
рішніх справ України Сергій Яро-
вий.
 Одразу після побоїща поліцей-
ські затримали найактивніших 
учасників конфлікту як з одного, 
так і з другого боку. Як повідомив 
під час прес-конференції началь-
ник Головного управління Націо-
нальної поліції в Полтавській об-
ласті Олег Бех, відкрито одразу 
п’ять кримінальних проваджень 
за фактами нанесення травм се-
реднього та важкого ступеня 
тяжкості, хуліганства, знищення 
майна, завдання шкоди здоров’ю 
співробітника поліції. За словами 
головного поліцейського, у Гло-
бинському районі повторно за-
тримали одного з приватних охо-
ронців арки, якого підо зрюють 
у нанесенні проникаючих ножо-
вих поранень Олександру Кобі. 
Ведуться слідчі дії. Варто зазна-

чити, що хід розслідування пере-
буває на особистому контролі го-
лови Національної поліції Украї-
ни Сергія Князева.
 А вже в понеділок керів-
ник відділу комунікацій ГУ На-
ціональної поліції в Полтавсь-
кій області  Юрій Сулаєв повідо-
мив, що кількість кримінальних 
проваджень зростає, оскільки 
з’являються нові заяви про тілес-
ні ушкодження. «І ми просимо 
людей, котрі постраждали, звер-
татися до поліції, адже в тако-
му разі доказова база буде повні-
шою, отже і встановлення істини 
ймовірнішим. За нашою інформа-
цією, по медичну допомогу після 
побоїща зверталися ще не менше 
десяти чоловік», — поінформував 
речник полтавської поліції.
 Описані вище події збури-
ли містян. У четвер біля при-
міщення Полтавської міської 
ради зібралися мітингувальни-
ки, перекривши в центрі рух 
транспорту. Основні їхні вимоги 
— скликати позачергову сесію 
міськради, висловити недовіру 
полтавському міському голові  
Олександру Мамаю та звільнити 
з посади його першого заступни-
ка Михайла Шевченка, скасува-
ти дозвіл на розміщення тимча-
сової споруди в арці за адресою: 
вулиця Соборності, 27, і взагалі, 
ввести мораторій на розміщен-
ня малих архітектурних форм у 

центральній частині міста, аби 
не перетворювати історичне міс-
це на суцільний базар, провес-
ти об’єктивне розслідування та 
встановити винних у нанесен-
ні тяжких тілесних ушкоджень 
Олександру Кобі, а також поз-
бавити посади очільницю атес-
таційної комісії ГУ Нацполіції 
в Полтавській області Ірину Сте-
паненко. Під час мітингу розда-
вали розтиражований список 
прізвищ депутатів міської ради, 
які голосували за надання доз-
волів на забудову арки житлово-
го будинку №27 на вулиці Собор-
ності. Оскільки міський голова 
до мітингувальників не вийшов, 
вони повернули до офісу очолю-
ваної ним партії «Совість Украї-
ни», проте наткнулися на завбач-
ливо зведену огорожу й рушили 
до Полтавського міського відділу 
поліції, де з ними зустрівся його 
керівник Олександр Терела.
 Тим часом   міський голо-
ва Олександр Мамай зробив для 
громади Полтави кілька заяв. 
Найперше він констатував, що до 
нього звернувся ФОП Степаненко 
Віктор Вікторович із заявою про 
те, що у зв’язку з резонансними 
подіями він зупиняє будь-які буді-
вельні роботи в арці житлового бу-
динку №27 на вулиці Соборності. 
За словами Олександра Мамая, 
попри те, що підприємець має на 
руках усі дозвільні документи на 
забудову арки, той із розумінням 
поставився до ситуації і прийняв 
ось таке рішення, за що міський 
голова йому вдячний. Окрім цьо-
го, мер повідомив, що сам напри-
кінці березня зареєстрував про-
ект рішення про запровадження 
мораторію на МАФи в Полтаві й 
висловив упевненість, що за нього 
одностайно проголосують усі де-
путати на черговій сесії міськра-
ди. При цьому наголосив: забо-
рона не поширюється на ті дозво-
ли, що вже надані міською радою. 
Що ж до своєї відставки, то місь-
кий голова запевнив, що був би 
просто щасливим, якби Верхов-
на Рада України прийняла таке 
рішення, але, на його думку, «ре-
зультати ви борів будуть інши-
ми».
 «Ці люди, які мають купу 
грошей, звикли вирішувати свої 
справи, не рахуючись із грома-
дою, з її думкою. Але цього разу 
в них нічого не вийшло. Думаю, 
це справжня перемога громади, 
яка довела, що об неї не можна ви-
тирати ноги, — робить висновок 
Юліан Матвійчук. —  Хай затям-
лять це на майбутнє, хай заруба-
ють собі на носі  і влада, й усілякі 
ФОПи!» ■

ПРОТИСТОЯННЯ

Коли влада дратує
Чи можна було уникнути кровопролиття в Полтаві?

■

АТОвець Олександр Коба отримав 5 проникаючих ножових поранень.❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Починаючи з 6 квітня, активісти блокують роботу Полтавської міської ради. У при-
міщенні міської ради вдень і вночі працює штаб спротиву. На колонах при вході плака-
ти: «Ні —  бізнесу на крові в Полтаві» та «Мер-хабарник — горе в місті». У сесійній залі 
людно, видніються  металеві щити й шоломи. Працівники поліції не перешкоджають пе-
ребуванню активістів у міській раді, лише стежать за порядком. У неділю під час прес-
конференції лідери штабу спротиву озвучили мету, заради якої вони блокують роботу 
органу місцевого самоврядування.
 — Завдання цього блокування  — добитися негайного  скликання міським голо-
вою Олександром Мамаєм позачергової сесії, яка б розглянула наші вимоги, — пояс-
нив представникам медіа депутат Полтавської міської ради Олександр Шамота. — На-
гадаю, що в п’ятницю з вимогою негайного скликання позачергової сесії до мера зверну-
лися 14 депутатів міської ради (а це — третина від усього складу). Найнагальніші питан-
ня, які мають зняти напругу в місті: відміна рішення щодо надання дозволу на забудову 
«кривавої арки» на вулиці Соборності, 27, а також скасування дозволів на інші скандаль-
ні МАФи  і встановлення мораторію на малі архітектурні форми, які перетворюють  ду-
ховну  столицю на базар з кіосками та «наливайками». Вимагаємо й розгляду питан-
ня про звільнення першого заступника міського голови Михайла Шевченка. За ці вимо-
ги стоятимемо тут до кінця. Звертаюся до міського голови: годі ховатися. Ми вже три дні 
перебуваємо тут — достатньо часу для того, щоб прийти й сісти за стіл переговорів».
 У разі, якщо міський голова так і не з’явиться, лідери штабу спротиву разом із пред-
ставниками громадськості збираються йти до нього додому й вимагати прийти на робо-
ту. Звертатимуться й до депутатів, аби ті пішли назустріч активістам і допомогли в такий 
складний час провести позачергову сесію.
 І це ще не все. Учора рух довкола органу міськради  перекрили правоохоронці. При-
чина — анонімний дзвінок  на номер «102» з повідомленням про те, що будівля міської 
ради замінована. Група вибухотехніків, обстеживши приміщення, дійшла висновку, що 
вибухові речовини та  пристрої  відсутні. Представники штабу спротиву  зазначають, що 
очікували на такий сценарій...

■



6 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 11 КВІТНЯ 2017 УКРАЇНА І СВІТ

Олег ЛЯШКО, 
лідер Радикальної партії

 Радикальна партія, яку 
я очолюю, має своє бачення 
щодо адекватної стратегії Ук-
раїни і демократичних країн у 
сучасному світі, але, перш за 
все, хочу порушити тему «не-
скінченної війни» Росії.
 1. За відомим висловом, 
«без Путіна нема сучасної 
Росії». Так от, Путін протягом 
останніх трьох років систем-
но перетинав «червоні лінії», 
одна за одною, та максимально 
підвищував ставки для вели-
кого торгу з Заходом, зокрема 
з новим президентом США.
 Метод шантажу цивілізова-
ного світу, який він обрав, — 
це створювати та поглиблю-
вати міжнародні проблеми, 
продукувати та поширювати 
страх. Це метод міжнародного 
рекетира, який готовий надати 
«безпеку» міжнародній спіль-
ноті та дати їй спокій лише за 
певну плату.
 Плата, яку вимагає Путін за 
зменшення штучно створених чи 
роздутих ним проблем та загроз, 
— це визнання його імперських 
геополітичних амбіцій. Це виз-
нання російської зони впливу 
на пострадянському просторі, 
в значній частині Європи і на 
Близькому Сході, та визнання 
інших забаганок Кремля.
 Сценарій Путіна — це світ 
iз міжнародною анархією, 
страхом та «війною всіх проти 
всіх». В уявному світі Путіна: 
сильний завжди б’є і гнобить 
слабкого. А отже, в цьому світі 
можна паразитувати, надаючи 
послугу псевдобезпеки. 
 Путін, як рекетир, розуміє 
тільки силу, а слабкість гли-
боко зневажає і використо-
вує на свою користь. Політика 
умиротворення міжнародно-
го хулігана та агресора з боку 
Заходу лише переконує його, 
що навколо одні слабаки, яких 
слід дотискати до потрібного 
результату.
 За допомогою залякуван-
ня, пропагандистської брехні 
та економічних спокус Путін 
цинічно і послідовно прагне 
розколоти і фрагментувати 
своїх опонентів:
 — розколоти євроатлан-
тичний світ — протистави-
ти Європу та США з широко-
го спектра геополітичних і без-
пекових питань;
 — фрагментувати Європу — 
внести розкол всередину Євро-
пейського Союзу і його країн-
членів та підірвати європейсь-
ку солідарність;

 — розколоти Україну, зок-
рема через її федералізацію 
чи особливий статус Донбасу, 
підірвати здатність країни до 
реалізації єдиного стратегіч-
ного курсу.
 Тож через виклик Путіна 
міжнародна спільнота на роз-
доріжжі: прийняти світ за мо-
деллю Гоббса, що поринув у 
хаос і де панує право сильного. 
Або боротися за цивілізований 
світ Канта з ідеалом «вічного 
миру», верховенством права і 
моральним імперативом.
 Який світ очікує нас у ХХІ 
столітті, вирішується пере-
дусім в Україні, яка силою 
духу українців опинилась у 
форпості цієї боротьби.
 2. Безпекова стратегія Ук-
раїни має будуватися з ура-
хуванням того, що нинішня 
Росія розглядає демократичну 
Україну як свого ворога, фак-
тично заперечує наше право на 
існування як незалежної де-
ржави та переслідує остаточ-
ну мету — тотальне знищен-
ня України як нації, суб’єкта 
міжнародного права та гео-
політичної реальності.
 Тож Україна постала пе-
ред екзистенційним викли-
ком з боку путінської Росії. А 
отже, жодні мінські перего-
ворні процеси не дають перс-
пективи тривалого миру.
 Треба не ховати голову в пі-
сок та чесно визнати, що в Росії 
встановився реваншистський, 
ревізіоністський, фашистський 
режим, який свідомо руйнує су-
часний міжнародний правопо-
рядок. Росія, насправді, веде 
«гібридну війну» не лише про-
ти України, а й проти Європи, 
США і цивілізованого світу. А 
значить, становить фундамен-
тальну загрозу і для демокра-
тичного Заходу.
 Тож необхідна не лише ко-
аліція на підтримку Украї-
ни як жертви збройної аг-
ресії. Необхідна широка анти-
путінська коаліція на захист 

усього демократичного світу, 
як у свій час була створена ан-
тигітлерівська коаліція.
 Це вимагає серйозних кон-
солідованих зусиль. Ми наго-
лошуємо на такому:
 — необхідно припинити 
політику умиротворення агре-
сора та перейти до всебічного 
стримування та ізоляції Росії, 
інакше в Європі лише зроста-
тиме ризик великої війни;
 — важливо продовжити, 
розширити та поглибити сан-
кції проти Росії, особливо за-
провадити жорсткі економіч-
ні санкції, інакше Захід може 
понести значно більші втрати 
в майбутньому;
 — необхідно надати Ук-
раїні масштабну військову до-
помогу, зокрема сучасну обо-
ронну зброю;
 — потрібно відновити же-
невський формат переговорів 
за участі України, США, ЄС 
та Росії (замість надто вузь-
ких нормандського і мінсько-
го) та розширити його іншими 
ядерними державами — учас-
никами Будапештського мемо-
рандуму — Великобританією, 
Францією та Китаєм;

 — необхідне прийняття За-
ходом стратегічного рішення 
щодо майбутнього України як 
невід’ємної складової захід-
ної, євроатлантичної цивілі-
зації та виділення масштабних 
ресурсів — військових, фінан-
сових, економічних, техноло-
гічних, гуманітарних — для 
повноцінної інтеграції Украї-
ни, зокрема реалізація новіт-
нього «плану Маршалла» для 
України;
 — зрештою, необхідно виг-
рати у Росії у проголошеній 
нею другій «холодній війні» з 
метою остаточної пацифікації 
і демократизації Росії, як це 
було зроблено з державами-аг-
ресорами після Другої світової 
війни.
 3. На завершення свого 
виступу хочу заторкнути над-
важливе питання, яке зазви-
чай сором’язливо оминається 
нашими міжнародними парт-
нерами.
 Я невтомно наголошую на-
шим партнерам базову істину: 
«pacta sunt servanda» — «уго-
ди повинні виконуватися». 
Цей принцип міжнародного 
права і порядку охоплює всі 

легітимні міжнародні домо-
вленості, однією з яких, без-
сумнівно, є Будапештський 
меморандум про безпекові га-
рантії України. Адже Украї-
на у 1990-х роках, по суті, ук-
лала міжнародну угоду-кон-
тракт щодо обміну третього у 
світі арсеналу ядерної зброї на 
міжнародні гарантії своєї те-
риторіальної цілісності, суве-
ренітету та незалежності.
 Я звертаю увагу США і на-
ших партнерів, що недотри-
мання безпекових гарантій за 
Будапештським меморанду-
мом може мати вкрай небез-
печні наслідки для міжнарод-
ного порядку, зокрема щодо 
 — підриву глобального 
режиму нерозповсюдження 
ядерної зброї; 
 — дискредитації міжна-
родних безпекових гарантій з 
боку ядерних держав.
 А також може спонукати 
вразливі до зовнішніх загроз 
держави до розгляду ядерної 
зброї як легітимного засобу 
стримування агресора.
 У практичній площині, на 
наше переконання, питання 
стоїть про узгодження Украї-
ною та США конкретних ме-
ханізмів забезпечення та вико-
нання гарантій за Будапештсь-
ким меморандумом.
 У цьому зв’язку хочу поін-
формувати учасників фору-
му, що два тижні тому ук-
раїнський парламент за моєю 
ініціативою прийняв історич-
не Звернення до Сполучених 
Штатів Америки щодо безпе-
кових гарантій. 
 Відповідно до духу і бук-
ви Будапештського меморан-
думу та у розвиток стратегіч-
ного партнерства між нашими 
державами, український пар-
ламент звернувся до Конгресу 
США із закликом надати Ук-
раїні статус Основного союзни-
ка поза НАТО та укласти з Ук-
раїною оборонну угоду.
 Такі дії Америки мали б 
надзвичайне значення для при-
пинення російської агресії про-
ти України та запобігання роз-
палюванню великої війни в Єв-
ропі. Це в інтересах України, 
США, Європи і всього світу.
 Звернення Верховної Ради 
має шанс увійти в історію. Ми 
віримо, що зрештою доб’ємося 
виконання наданих Україні 
безпекових гарантій, пере-
дусім на двосторонній основі 
зi Сполученими Штатами Аме-
рики.
 Українці — сильний народ. 
З допомогою вільного світу ми 
вистоїмо і переможемо. ■

ВИКЛИКИ

Нескiнченна вiйна — 
вiчна стратегiя Росiї
Історичний виступ лiдера Радикальної партії Олега Ляшка 
на 10-му Київському безпековому форумі

■

Ляшко виступає на безпековому форумі.❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У зв’язку з можливим наданням 
громадянам України права на безвізові 
поїздки до ЄС, уже цього літа очікуєть-
ся підвищений наплив до країн Євро-
союзу сезонних працівників з Украї-
ни. Хоча правилами безвізу праця в ЄС 
заборонена, але, знаючи «законослух-
няність» частини наших співгромадян, 
побоювання щодо сплеску нелегально-
го працевлаштування небезпідставні. У 
зв’язку з цим уряд Польщі шукає спосо-
би «закріпити» за своєю країною вже на-
явних заробітчан, а також залучити ще 
й додаткові робочі руки на сезонні робо-
ти, переважно на полях та в садах, пові-
домляє польське видання «Газета Поль-
ська Цодзеннє». Для цього польський 
уряд розробляє окрему директиву.
 Ці нові регуляції мають бути запро-
ваджені в дію з 1 січня 2018 року. Про-
ект постанови вже схвалений радою 
міністрів, повідомив газеті заступник 
міністра сільського господарства Поль-
щі Рафал Романовський. Спрощена фор-
мула передбачає надання дозволу на пра-
цю впродовж семи днів, у складніших ви-

падках — до 30 днів. Також у новій пос-
танові передбачено: якщо особа працює в 
конкретного фермера вже кілька років, 
вона може отримати дозвіл на роботу на 
три роки. Робітнику треба буде лише під-
твердити термін свого прибуття до Поль-
щі. Також працівникам зі Сходу мають 
намір видавати дозволи на працю не на 
шість місяців, як тепер, а на дев’ять. 
 «Як повідомляє Інститут економіки 
сільського господарства і харчової про-
мисловості, впродовж року в індивіду-
альних фермерських господарствах є 
потреба в 450-500 тисячах сезонних пра-
цівників. Про брак робочих рук повідом-
ляють також представники інших галу-
зей польської економіки. За підрахун-
ками, на цей час на польському ринку 

працює понад один мільйон українців. 
Багато з них працевлаштовуються у так 
званому сірому секторі, тому статисти-
ка є неповною», — зазначається у статті 
польського видання. 
 Навала українців на ринок праці не-
покоїть профспілки, оскільки працівни-
ки зі Сходу готові працювати за меншу 
винагороду. Аналітики Національного 
банку Польщі у своєму квартальному 
звіті за IV квартал 2016 року пояснюють 
підвищений наплив робочої сили з Ук-
раїни і підвищений попит на неї з боку 
польських роботодавців прискоренням 
економічного розвитку Польщі, а зна-
чить, і підвищеною потребою в робочій 
силі. Економіст Цезари Мех вважає, що 
поки 2,5 мільйона поляків працюють за 

кордоном, то немає сенсу залучати до 
роботи іммігрантів, краще, щоб робото-
давці платили в Польщі відповідні гроші 
за виконану роботу. Цезари Мех ствер-
джує: роботодавці в деяких галузях те-
пер нерідко залучають індусів, бо, вияв-
ляється, українці вже занадто для них 
дорогі.
 Польські експерти не виключають, 
що багато українців, які працюють у 
Польщі, виїдуть до заможніших країн 
Євросоюзу і працюватимуть там не-
легально. Водночас голова Профспіл-
ки підприємців і роботодавців Цезари 
Казьмєрчак передбачає, що Німеччина 
і Франція можуть «забирати» з Польщі 
хороших і дешевих українських праців-
ників. ■

КОРДОНИ

Коли настане безвіз... 
Польський уряд лібералізує дозволи на сезонні роботи

■
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Розкопали 
«томагавки» 
війни 
Разом з авіаударами 
по базі сирійських військ США 
розбомбили й ілюзії Москви 
про «дружбу з Трампом»
Ігор ВІТОВИЧ

 Після того як 7 квітня збройні сили США 
обстріляли ракетами військову базу сирійсь-
кої армії в провінції Хомс, головні фігуранти 
кризи у Сирії обмінюються гострими заявами. 
Росія, Іран i рух «Хезболла», які підтримують 
президента Сирії Башара Асада, оприлюднили 
спільну заяву, де підкреслили, що у відповідь 
на агресію США лише посилять підтримку си-
рійської влади. 
 У Москві це протистояння порівнюють на-
віть iз Карибською кризою. «Ці удари спрямо-
вані не лише проти Сирії, а й проти Росії. Коли 
американці завдавали ударів по авіабазі, вони 
не знали, чи були там наші громадяни. Така си-
туація може призвести щонайменше до повто-
рення Карибської кризи, що майже штовхнула 
світ на межу ядерної війни», — вважає перший 
заступник голови комітету Держдуми Росії з 
державного будівництва і законодавства Ми-
хайло Ємельянов.
 Сьогодні держсекретар США Рекс Тіллер-
сон планує порушити питання про відповідаль-
ність Росії за ліквідацію хімічної зброї у Сирії 
на зустрічі з міністром закордонних справ Сер-
гієм Лавровим у Москві. «Очевидно, що вони 
зараз є союзниками Башара Асада, вони по-
винні мати на нього великий вплив, зокрема на 
його рішення щодо застосування хімічної зброї. 
Вони повинні вплинути на нього, аби він більше 
не робив цього. Я сподіваюся, що Росія глибо-
ко задумується щодо подальшого союзництва з 
Башаром Асадом, тому що на неї певною мірою 
лягає частка відповідальності за такі жахливі 
атаки», — наголосив Тіллерсон.
 Водночас президент Ірану Хассан Рохані 
засудив американські ракетні удари, а також 
розкритикував ті близькосхідні країни, які під-
тримали їх. РФ та Іран наголошують, що США 
знають їхню «здатність добре реагувати». Згід-
но із заявою командного центру бойових дій у 
Сирії, ракетний удар США по сирійській авіа-
базі був перетином «червоних ліній».
 Нагадаємо, флот США у Середземному морі 
в ніч на 7 квітня випустив близько 50 ракет «То-
магавк» по підконтрольній військам президен-
та Башара Асада військовій базі в Сирії. За да-
ними США, саме з цієї бази були запущені літа-
ки, які здійснили хімічну атаку в провінції Ід-
ліб. Сирійські літаки були знищені ракетним 
ударом США. Пентагон додав, що метою авіа-
удару є «стримування режиму від використання 
хімічної зброї знову». Франція, Британія і США 
також вважають сирійську владу винною у на-
паді. Міністр оборони Великої Британії Майкл 
Феллон звинуватив Росію «у кожній цивільній 
смерті» під час хімічної атаки. Феллон наголо-
сив, що Кремль відповідальний за хімічну ата-
ку як «покровитель» режиму Башара Асада.
 Раніше міністр закордонних справ Велико-
британії Борис Джонсон скасував візит до Мос-
кви, запланований на 10 квітня. Велика Бри-
танія має намір підштовхнути держави Заходу 
до запровадження нових санкцій проти Росії, 
якщо вона не припинить підтримувати режим 
президента Сирії Асада. Міністр закордонних 
справ Великобританії Борис Джонсон заявив, 
що домагатиметься, аби західні країни розро-
били «серйозні штрафні заходи» у відповідь 
на газову атаку в Сирії, у результаті якої заги-
нули близько 90 осіб, написало в понеділок 10 
квітня британське видання «Таймс». Згідно з 
інформацією видання, документ про запровад-
ження нових санкцій був підготовлений Джон-
соном до зустрічі міністрів закордонних справ 
країн Великої сімки (G7) в італійській Луцці, 
яка відбувається 10-11 квітня. За підсумками 
цієї зустрічі, G7 має ухвалити спільну заяву 
із закликом до РФ вивести війська із Сирії та 
припинити підтримувати Асада, зазначив гла-
ва британського МЗС. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Щонайменше 44 людини загину-
ли в Єгипті під час терактів у Верб-
ну неділю. Мішенню стали два хрис-
тиянські храми у Танті та Александ-
рії, повідомляє «Євроньюс». В ос-
танньому місті смертник привів у дію 
вибуховий пристрій поблизу кафед-
рального собору Святого Марка, що 
є історичною резиденцією очільника 
Коптської церкви. Сам Папа Тавадрос 
у момент теракту був у соборі, але не 
постраждав. 
 Вибуховий пристрій у тантасько-
му храмі Мар-Гіргіс спрацював у мо-
мент богослужіння. Бомбу заклали 
під однією з лав у першому ряду. До 
лікарень Танти доставлені близько 
80 поранених, чимало з них перебу-
вають у критичному стані. Після тер-
акту в Танті обурений натовп ледь не 
лінчував очільника управління безпе-
ки міста, який прибув на місце тра-
гедії. Його звинуватили у службовому 

недбальстві, адже лише 10 днів тому 
поряд із храмом уже знаходили вибу-
ховий пристрій. Згодом міністр внут-
рішніх справ відсторонив чиновника 
від виконання обов’язків.
 Папа Римський Франциск за-
судив теракти в Єгипті, спрямовані 
проти коптської громади. Зі словами 
співчуття і болю до рідних загиблих 
і поранених він звернувся у Ватикані 
під час урочистого богослужіння на 
площі Святого Петра з нагоди Верб-
ної неділі. Понтифік закликав палом-
ників, які зібралися на месу, помоли-
тися разом із ним за невинних жертв 
терактів у Єгипті та столиці Швеції 
Стокгольмі. «Я висловлюю найглиб-
ші співчуття його святості патріарху 
Тавадросу ІІ, Коптській церкві й усьо-
му єгипетському народові. Я молюся 
за загиблих і поранених. Душею я ра-
зом з їхніми родинами й з усією гро-
мадою», — сказав Папа Римський.
 Теракти в Єгипті сталися за три 
тижні до запланованого візиту до цієї 

країни понтифіка. Під час цієї поїздки 
він має зустрітися з патріархом Копт-
ської православної церкви, президен-
том Єгипту та лідером сунітів. Прези-
дент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі ого-
лосив у країні режим надзвичайного 
стану на три місяці, який охопить і час 
перебування в країні Папи. В країні ого-
лосили триденну жалобу. 
 Рада Безпеки ООН різко засу-
дила теракти в християнських хра-
мах Єгипту, назвавши їх «жахливи-
ми» та «підлими».  Про це йдеться в 
ухваленій у неділю заяві. У Радбезі 
ООН також закликали всі країни до 
співпраці з владою Єгипту, аби при-
тягти до відповідальності причетних 
до нападів терористів, передає ін-
формагенція «Франс Пресс».
 Відповідальність за напади взя-
ла на себе екстремістська організа-
ція «Ісламська держава», забороне-
на у багатьох країнах світу. Коптська 

православна церква є найбільшою 
християнською спільнотою Єгипту. 
Християни-копти становлять при-
близно 10% населення Єгипту. На-
сильство щодо коптських христи-
ян зросло в останні роки, особливо 
з 2013 року, коли військовий уряд, 
що прийшов до влади, посилив бо-
ротьбу з ісламістами. Деякі з при-
хильників поваленого президента 
Мухаммеда Мурсі і руху «Брати-му-
сульмани», який він очолював, вва-
жають, що християни підтримували 
військовий переворот.
 У грудні 2016-го 25 людей за-
гинули внаслідок вибуху під час бо-
гослужіння в коптському соборі в 
Каїрі. У лютому 2017 року бойовики 
«Ісламської держави» заявили, що 
планують нові напади на коптів. Пер-
шого квітня пролунав вибух біля нав-
чального центру поліції міста Танта, 
16 людей тоді були поранені. ■

Ігор ВІТОВИЧ

Стокгольм: знову 
нападник на вантажівці
 У Стокгольмі 9 квітня 
вшанували пам’ять жертв 
теракту — більше 20 тисяч 
людей зібралися на «мані-
фестацію любові», органі-
зовану на площі Сергельт-
сторг. Хвилину мовчан-
ня оголосили рівно о 14:53 
за місцевим часом — в мо-
мент, коли зловмисник наї-
хав вантажівкою на людей 
у центрі міста. В резуль-
таті нападу, що стався у 
п’ятницю в центрі Сток-
гольма, загинули чотири 
особи — громадяни Швеції, 
Великої Британії та Бель-
гії, в тому числі 11-річна 
дівчинка. Ще 15 осіб зазна-
ли поранень. Зловмисник 
викрав вантажівку, яка до-
правляла пиво в один із міс-
цевих ресторанів, і проїхав 
на ній понад 500 метрів по 
пішохідній вулиці до того, 
як врізатися у стіну торго-
вельного центру.
 За словами представни-
ка поліції, головним підоз-
рюваним залишається 39-
річний виходець з Узбекис-
тану Рахмат Акілов, яко-
му в червні минулого року 
було відмовлено в дозволі 
на проживання у Швеції. З 
грудня минулого року його 
розшукували, аби депор-
тувати з країни, повідомив 
голова поліції Стокгольма 
Йонас Гайзінг. Крім того, в 
поліції повідомили, що піс-
ля арешту головного підоз-

рюваного було допитано ще 
кілька людей. Розслідуван-
ня триває. У неділю швед-
ська прокуратура підтвер-
дила, що затримала друго-
го підозрюваного у справі 
про теракт.
 Поліція допитала Акі-
лова й повідомила про його 
симпатії до екстремістсь-
ких організацій, зокре-
ма угруповання «Ісламсь-
ка дер жава». Під час допи-
ту терорист заявив поліції, 
що «є задоволеним з того, 
що зробив», та зізнався, що 
планував бійню — заздале-
гідь ознайомився з місцем 
нападу, повідомляє швед-
ська газета «Експрессен». 
Жодне екстремістське уг-
руповання не взяло на себе 
відповідальність за напад.

Осло: 17-річний піротехнік
 У столиці Норвегії 
Осло поліція заарешту-
вала 17-річного росія-
нина, його підозрюють у 
підготовці організації ви-
буху. Затриманий і рані-
ше потрапляв у поле зору 
поліції, оскільки вислов-
лював симпатії на адресу 
бойовиків екстремістсь-
кої організації «Ісламсь-
ка держава». Хлопця за-
арештували після того, як 
у ніч проти неділі поліція 
норвезької столиці знайш-
ла та знешкодила самороб-
ний вибуховий пристрій у 
центрі міста. Після вияв-
лення небезпечної знахід-
ки правоохоронці очепили 
кілька кварталів і прове-
ли контрольований вибух 

у центрі Осло, аби знешко-
дити пристрій. У неділю 
влада Норвегії підвищила 
рівень терористичної за-
грози в країні. Як повідо-
мила на прес-конференції 
голова спецслужб Норвегії 
PST Бенедикта Бйoрнланд, 
ризик нападів у найближ-
чі місяці з «допустимого» 
зріс до «ймовірного». Міс-
цева влада повідомляє, що 
затриманий росіянин жив у 
Норвегії з 2010 року і подав 
прохання про отримання 
притулку. У районі Грон-
ланд, де мешкав потенцій-
ний терорист, мешкають 
представники багатьох на-
ціональностей. Там розта-
шовано багато популярних 
барів i ресторанів, також 
кілька мечетей.

Ісламіст, який планував 
«узяти Берлін»
 Німецький антите-
рористичний підрозділ 
заареш тував в одному з та-
борів для біженців у восьми-
тисячному місті Борсдорф 
поблизу Лейпцига 25-річ-
ного мігранта з Марокко, 
який планував здійснити 
замах у Берліні, повідом-
ляє місцева газета «Ляйп-
цигер Фолькцайтунг». Ма-
рокканця арештували в су-
боту, коли він планував 
ви їхати до Берліна і здійс-
нити там теракт. Запобігти 
цьому замаху вдалося за-
вдяки тому, що напередод-
ні, в п’ятницю ввечері, Сак-
сонське земельне управлін-
ня безпеки отримало пові-
домлення про ймовірний 
теракт, повідомив речник 
управління Том Бернхард. 
Затриманий був і раніше ві-
домий поліції — у лютому 
цього року він повідомив 
двом учням школи Бор-
сдорфа, що в навчальному 
закладі закладено бомбу. 
Влада евакуювала учнів, 
але вибухівку не знайш-
ла. Запланований на субо-
ту замах у Берліні вже не 
був «жартом». ■

ТЕРОРИЗМ

Іслам — це любов, 
але не до християн
У кривавих замахах на християнські 
церкви в Єгипті загинули й 
постраждали десятки людей

■

Останніми роками випадки насильства щодо християн 
у Єгипті почастішали. 

❙
❙

ЗАГРОЗА

Ходить-бродить по Європі 
привид тероризму... 
У минулі вихідні ісламісти-радикали дали знати про себе 
у Швеції, Норвегії та Німеччині

■

Вантажівки для замахів терористи використовують не вперше. ❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

 Обхідний маршрут «Північ-
ного потоку-2», який мав зали-
шити без роботи українську га-
зотранспортну систему, схоже, 
застряг у холодних водах Скан-
динавії. Днями свою рішучу по-
зицію оприлюднила Данія, яка 
заявила, що планує скориста-

тися правом вето — і не допус-
тити російський проект у свої 
територіальні води. 
 Таким чином, підтвер-
джується версія, що гуч-
но розрекламований другий 
«Потік» — чергова ідея-фікс 
Кремля: після «Південного» 
та «Турецького потоку», які 
«померли» на етапі проекту-

вання чи початку будівництва. 
А також першого «Північного 
потоку», що його Росії вдалося 
запустити, але не вдалося за-
повнити на проектну потуж-
ність. 
 Найбільшим лобістом «Пів-
нічного потоку-2» виступає Ні-
меччина. Проти — Польща, 
країни Балтії і Словаччина, які 
у випадку реалізації проекту 
залишаться поза грою. А також 
доволі потужний гравець світо-
вої політики — Сполучені Шта-
ти Америки. Офіційний Сток-
гольм наразі тримає паузу, а 
ось міністр енергетики та клі-
мату Данії Ларс Крістіан Ліл-
лехольт м’яко натякнув, що 
ця держава може сказати Росії 
таке потрібне її сусідам «ні». 
«Ми хочемо мати змогу сказа-
ти «так» чи «ні» з точки зору 
безпеки і зовнішньої політи-
ки», — сказав чиновник. 

 Цілком ймовірно, що на по-
зицію Копенгагена вплинув 
лист групи американських се-
наторів на ім’я голови Євро-
комісії Жана-Клода Юнкера, 
в якому прозвучало прохання 
не допустити реалізацію черго-
вого «Потоку». Адже, на дум-
ку експертів, йдеться не лише 
про амбіції України чи бал-
тійських і скандинавських де-
ржав, а про загрозу посадити 
Європу на російську «газову 
голку». Такої ж думки і ниніш-
ня адміністрації США. Так, за-
ступник помічника держсекре-
таря із справ Європи і Євразії 
Бріджит Брінк заявила: про-
ект, який би зосередив 80% єв-
ропейського газового імпорту з 
Росії, — це загроза для Європи 
та України. 
 «Те, що робиться у самій 
Росії, вписується у схему «від-
катопроводу», — прокомен-

тував ситуацію енергетичний 
експерт Михайло Гончар, на-
гадавши, що нинішній стан 
речей нагадує підготовку до 
будівництва «Південного по-
току», від якого через пози-
цію Єврокомісії Москві дове-
лося відмовитися, але на той 
час в об’єкт були вкладені ве-
личезні кошти. «Вони, звичай-
но, можуть почати будівниц-
тво у режимі де-факто, споді-
ваючись, що питання буде вре-
гульовано. Позиція приблизно 
така, як у київських забудов-
ників: спочатку захопити те-
риторію, зібрати кошти, поча-
ти роботи, а потім апелювати 
до влади, мовляв, легалізуйте, 
адже кошти вкладені, люди че-
кають, а ви гальмуєте, — ска-
зав Гончар. — Домінує така 
рейдерська стратегія». І саме 
проти цієї схеми нині виступи-
ли Данія та США. ■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Епопея з російськими банками в Україні, 
схоже, добігає свого логічного кінця. Не-
вдоволення галузевих експертів та час-
тини громадськості тим, що фінустано-
ви країни-агресора присутні на нашому 
ринку і відтак мають змогу проводити не 
зовсім законні та безпечні для нашої де-
ржави фінансові оборудки, тривалий час 
тліло доволі повільно. Але відколи «Сбєр-
банк Росії» почав обслуговувати вклад-
ників із паспортами так званих «ДНР» та 
«ЛНР», до блокування активістів додало-
ся рішення РНБО про заборону російсь-
ких установ у нашій державі. 

«Я благаю: не блокуй!...»
 Нещодавно російський «Сбєрбанк», 
який в Україні працює під брендом 
«Сбєрбанк Росії», вже офіційно заявив 
про свій відхід з українського ринку. 
«Події останнього місяця — введення 
санкцій РНБО, а також погрози з боку 
«Національного корпусу» активізували 
переговорний процес iз покупцем акти-
ву «Сбєрбанку» в Україні», — повідоми-
ла прес-служба фінустанови. І додала, 
що їхня структура готова добровільно 
залишити український ринок, захища-
ючи при цьому інтереси українських 
клієнтів і співробітників. 
 А в контексті цих зобов’язань 27 бе-
резня 2017 року «Сбєрбанк» оголосив 
про укладення юридично зобов’язуючого 
договору про продаж ПАТ «Сбербанк» 
(Україна) консорціуму іноземних інвес-
торів. «Ми сподіваємося, що процес пе-
реходу активу «Сбєрбанку» в Україні 
консорціуму нових власників пройде 
відповідно до чинного законодавства Ук-
раїни і в рамках міжнародного права», 
— попрощались із клієнтами у фінуста-
нові. 
 Тим часом влада все жорсткіше оці-
нює дiї блокувальників установ російсь-
ких банків в Україні. «Скоординували 
атаку на банки з російським капіталом. 
Це поставило під ризик стабільність бан-
ківської системи. Адже ніхто не знає, що 
буде, якщо люди, які не представляють 
владу, сьогодні блокують банки, а завтра 
що — урядові установи та інфраструк-
турні об’єкти блокуватимуть? Це був по-
ганий сигнал для зовнішніх кредиторів, 
що ситуацію в країні дестабілізують. По-
зиція кредитора була такою: якщо хоче-
те щось робити, то робіть це законно. А 
якщо йде блокування банківських уста-
нов, то це нагадує анархію», — заявив 
міністр фінансів Олександр Данилюк. 
 За його словами, рішення РНБО про 
запровадження санкцій щодо названих 
банків не повинні скасовувати, проте це 

не означає фізичного блокування бан-
ківських установ. 
 Такої ж позиції дотримуються і у На-
ціональному банку. «Якщо ми йдемо до 
Європи, то мусимо працювати у рамках 
чинного законодавства, — заявив член 
ради НБУ Василь Фурман. — Адже весь 
світ сьогодні дивиться на Україну через 
призму подій на сході держави, через си-
туацію з замурованими банками... Нам 
треба формувати позитивний імідж у 
світі і дуже багато вкладати у нього. Нам 
потрібен конструктив». 
 За його словами, брутально виштов-
хувати росіян із нашого ринку небезпеч-
но. «В українському «Сбєрбанку» обслу-
говується 1,2 млн. людей, сума вкладів 
сягає 11 млрд. гривень», — додав він, 
наголосивши, що найкращий вихід для 
цих структур — це бути проданими аме-
риканським, європейським чи українсь-
ким інвесторам. «Я сподіваюся, що 
«Сбєрбанк» невдовзі буде перейменова-
ний, це вже буде зовсім інший банк», — 
додав Фурман. 

«Коштує 2 млрд., продамо 
за 130 млн....»  
 Обмовка — практично за Фрейдом. 
Не «змінить власника», а «буде перей-
менований». Саме так сьогодні оціню-
ють експерти оборудку, коли російсь-
кий «Сбєрбанк» планує змінити фасади 
своїх будівель та зображення логотипу. 
Але при цьому, як стверджують аналі-
тики ринку, він залишиться все ж таки 
підлеглим російській владі. 
 Справедливості заради: виконати 
побажання пана Фурмана і передати 

свої активи американським чи захід-
ноєвропейським інвесторам нинішнім 
власникам «Сбєрбанку» було би не-
просто. Через невелике бажання тих 
самих інвесторів працювати на нашому 
ринку. Після середини 2000-их, коли 
українські банківські активи і справді 
йшли на ринку, мов гарячі пиріжки, 
сьогодні ситуація кардинально зміни-
лася. З одного боку, вкрай неприваб-
ливий ринок для міжнародного капіта-
лу, коли більшість банків демонструє 
збитки, а не прибуток. З іншого, дуже 
складна комунікація між бізнесом по-
російськи та стилем роботи західного 
менеджменту. 
 Тож продаж «Сбєрбанку Росії» став 
обростати скандалами вже з першого 
дня, коли про це стало відомо. Адже ма-
жоритарним акціонером консорціуму, 
що купує банк, є громадянин Британії 
Саїд Гуцерієв — син російського мільяр-
дера Михайла Гуцерієва, власника «Рос-
нєфті» і «Бінбанку». Також доволі умов-
но можна вважати латвійським «Нор-
вік Банка», саме ця фінустанова купує 
«Сбєрбанк Росії» у нашій державі, влас-
ником якого є російський бізнесмен Гри-
горій Гусельніков. Який, до того ж, у 
2008—2010 роках працював у «Бінбан-
ку» Михайла Гуцерієва. 
 Журналісти російської «Новой газе-
ти» роблять висновок: обидва бізнесме-
ни — і Гусельніков, і Гуцерієв — можуть 
бути щонайбільше операторами оборуд-
ки, але аж ніяк не її кінцевими бене-
фіцiарами. А вся історія з блокуванням 
та продажем — узгоджена дія українсь-
ких та російських фігур. 

 Підстав так вважати — доволі бага-
то. Сумнівним у цій історії є букваль-
но все. Так, ціна угоди — 130 млн. до-
ларів — є меншою за капітал банку, що 
відповідно до міжнародної звітності ста-
новить 144 мільйони доларів. І це навіть 
менше, ніж ринкова вартість півтори со-
тні об’єктів нерухомості, що входять до 
структури власності української «доч-
ки» «Сбєрбанку»: приміщення, у яких 
працювали банківські відділення. Ек-
сперти ствер джують: активи українсь-
кого «Сбєрбанку Росії» становлять при-
близно 2 мільярди доларів! 

Землею, готелями...
 Журналісти також розкопали й інші 
цікаві деталі. Так, за їх даними, навіть 
цих 130 мільйонів покупець заплатить 
не грішми, а активами. Так, нібито один 
із покупців, Григорій Гусельников, пе-
редає «Сбєрбанку» 98% російського 
«Норвік банку» (бренд «Вятка-банк» у 
Кіровській області), земельну ділянку 
на 13,6 млн. доларів, готелі «Хілтон Єка-
теринбург» (19,8 млн. доларів) і «Хіл-
тон Можайськ» (25,5 млн. доларів). Та-
кож нібито передбачалося передати ре-
фінансовані кредити операторів «Хілтон 
Кіров» і «Хілтон Пермь» на 23,4 млн. до-
ларів.  
 Утім «Сбєрбанк Росії» офіційно та-
кий сценарій заперечив. «Інформація 
про те, що в угоді про продаж ПАТ «Сбер-
банк» (Київ) відсутня грошова складова, 
не відповідає дійсності. В рамках підпи-
саних угод умови угоди не розкривають-
ся», — повідомили у прес-службі. 
 Тим часом перехід не особливо про-
зорої фінансової установи під назвою 
«Сбєрбанк Росії» під латвійські прапо-
ри «Норвік банку» де-факто не означає 
великих змін щодо методів і напрямків 
діяльності фінустанови. Але подальші 
кроки у цій історії можуть бути напро-
чуд цікавими. ■

СЕКТОР ГАЗУ

Газорейдери зi Сходу 
Данія, можливо під тиском США, готується 
заборонити Росії спорудження газогону 
«Північний потік-2», який мав би обійти 
Україну і залишити без роботи нашу ГТС 

■

А ТИМ ЧАСОМ

Не той уже «Приват»...
 Переданий у державну власність найбільший 
вітчизняний банк «Приватбанк» уже не той, яким 
він був раніше. Міжнародні експерти переконані, 
що ситуація у ньому стає гіршою, ніж колись. Так, 
днями міжнародна рейтингова агенція «Mодіс» 
знизила довгостроковий рейтинг пріоритетного 
незабезпеченого боргу в іноземній валюті «При-
ватбанку» із «Са» до «C». І при цьому попереди-
ла, що відкличе його. 
 «Зниження рейтингу переважно відображає 
очікування «Модіс», що власники єврообліга-
цій «Приватбанку» зазнають значних збитків від-
повідно до категорії рейтингу «C», оскільки євро-
облігації банку потрапили під «bail-in» (механізм 
порятунку великих банків із залученням їх най-
більших кредиторів. — Ред.) і були конвертовані 
в капітал у рамках процесу рекапіталізації банку», 
— йдеться у прес-релізі агенції. Експерти агенції 
уточнюють, що йдеться про єврооблігації банку на 
суму 595 млн. доларів при обсязі операції «bail-
in» в 29,4 млрд., грн., або 1,08 млрд. доларів. 
 Агенція також вказує, що ця рейтингова дія не 
торкнулася базової оцінки кредитоспроможності 
фінустанови (BCA) і скоригованої BCA, рейтинги 
депозитів і рейтинги ризику контрагента.

■НАШІ ГРОШІ

Відхід під прикриттям 
«Сбєрбанк Росії» змінює вивіску на латвійську, залишаючись при цьому залежним 
від російського капіталу. І демонструючи доволі дивну оборудку

■

«Сбєрбанк Росії» під тиском влади і активістів вирішив таки змінити вивіску.❙
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На чиїх умовах договір?
 Зазвичай сільські мешканці 
узгоджують з орендарями лише 
вартість оренди та форму її опла-
ти, але не завжди в строк чи і вза-
галі їх отримують, не маючи пере-
дбачених у договорі дієвих інстру-
ментів змусити орендаря викону-
вати обов’язки належно.  Хотілося 
б роз’яснити пересічним громадя-
нам найбільш значущі моменти 
оформлення оренди, що дозволять 
їм уникнути або значно зменшити 
ймовірність виникнення типових 
проб лем орендних взаємин. 
 Першим кроком є укладення 
договору оренди земельної ділян-
ки. Відповідно до закону, він може 
мати просту письмову форму, але 
за взаємним бажанням орендаря й 
орендодавця, вони можуть посвід-
чити його нотаріально. Відповідно 
до чинного закону, договір оренди 
земельної ділянки повинен місти-
ти такі істотні умови: 
 а) інформацію про земельну 
ділянку, що передається в оренду 
(кадастровий  номер,  місце  розта-
шування  та розмір земельної ді-
лянки); 
 б) строк дії договору оренди; 
 в) орендну плату із зазначен-
ням її розміру, індексації, способу 
та  умов  розрахунків, строків, по-
рядку її внесення і перегляду та від-
повідальності за її несплату. 
 За  згодою  сторін у договорі 
оренди землі можуть зазнача-
тися й інші умови. Але важли-
во пам’ятати: якщо орендний до-
говір не містить хоча б однієї із ви-
щезазначених істотних умов, він 
вважається неукладеним.
 Досить зручним для оформлен-
ня взаємин сторін є використання 
типового договору оренди землі, 
який затверджено постановою Ка-
бінету Міністрів України від 3 бе-
резня 2004 року №220. Однак він 
має характер певного шаблону й 
особливості відносин орендаря та 
орендодавця сторонам слід визна-
чати в договорі самостійно.
 Строк дії договору оренди землі 
визначається за згодою сторін, але 
не може перевищувати 50 років. 
10 років є на сьогодні мінімаль-
ним строком оренди для ведення 
товарного сільськогосподарсько-
го виробництва, фермерського гос-
подарства, особистого селянського 
господарства земельних ділянок 
сільськогосподарського  призна-
чення, які є земельними ділянка-
ми меліорованих земель і на яких   
проводиться гідротехнічна меліо-
рація.
 Базою для розрахунку орен-
дної плати є нормативна грошо-
ва оцінка землі. Вона зазначена в 
кожному сертифікаті на отриман-
ня земельної частки (паю). А роз-
мір ставки орендної плати за зем-
лі сільськогосподарського при-
значення повинен бути не менше 
3 відсотків від вартості земельної 
ділянки у відповідності до статті 
1 Указу Президента України від 
02.02.2002 р. № 92/2002 «Про до-
даткові заходи щодо соціального 
захисту селян-власників земель-
них ділянок та земельних часток 
(паїв)».

Штрафи порушникам
 Непоодинокими є випадки, 
коли орендарі не виплачують у 
строк орендну плату в грошовій 

або в натуральній формі (зерно, 
цукор, крупи тощо), або ж остан-
ня має неналежну якість. Як орен-
даря стимулювати уникати пору-
шення взятих обов’язків чи отри-
мати певну компенсацію від ньо-
го за вже допущене порушення? 
Оптимальним варіантом є перед-
бачити в договорі оренди штрафні 
санкції для орендаря. Найбільш 
поширеними та простими з точ-
ки зору визначення та застосу-
вання є неустойка, яка, згідно з 
цивільним законодавством, має 
два види:  штраф та пеню. Також 
законом передбачено за порушен-
ня грошових обов’язків сплату 
боржником трьох відсотків річ-
них (якщо більший розмір не пе-
редбачено в договорі) та індексу 
інфляції. При цьому варто мати 
на увазі, що пеня та відсот ки 
річних можуть бути застосовані 
лише у разі невиконання оренда-
рем обов’язку  зі сплати грошових 
коштів. Якщо орендна плата виз-
начена в натуральній формі, то 
слід застосовувати штраф, який 
може бути виражений у грошовій 
сумі або в тій же натуральній фор-
мі. Наприклад, в договорі можна 
передбачити, що невидача орен-
дарю у встановлений строк зерна 
чи іншого майна, передбаченого 
як орендна плата, або ж видача 
такого майна в неналежній кіль-
кості або якості має наслідком за-
стосування до орендаря штрафу в 
такій-то сумі (або обсязі зерна чи 
іншого майна) за кожен випадок 
порушення. Сплата штрафних 
санкцій здійснюється додатково 
та не звільняє від обов’язку спла-
тити орендну плату у визначеній 
договором формі.

Розірвати достроково
 Якщо попри штрафні санк-
ції орендар не виконує належно 
договір, наприклад використо-
вує земельну ділянку всупереч 
визначеним договором умо-
вам (скажімо, надмірно висна-
жує землю, використовує пес-
тициди, які суттєво погіршу-
ють її стан),  орендодавець може 
розірвати договір оренди. Адже 
той укладений на багато років і 
перспектива систематичних по-
рушень з боку орендаря навряд 
чи влаш тує власника. У тако-
му разі слід знати наступне. До-
говір оренди землі може бути 
розірваний за згодою сторін. На  
вимогу  однієї  із  сторін договір 
оренди також може бути до-
строково розірваний за рішен-
ням суду в порядку, встановле-
ному законом. Розірвання дого-
вору оренди землі в односторон-
ньому порядку не допускається, 
якщо інше не передбачено зако-
ном або цим договором. Останнє 
речення означає, що для одно-
сторонньої відмови від договору 
в ньому повинен передбачатися 
відповідний механізм iз певною 
послідовністю дій сторін. Нап-
риклад, у разі систематичного 
порушення орендарем догово-
ру, псування, використання зе-

мельної ділянки не за цільовим 
призначенням, орендодавець 
може надіслати орендарю лист 
iз повідомленням про розірван-
ня оренди. Для підтверджен-
ня факту надсилання найкраще 
використовувати рекомендова-
ний лист iз повідомленням про 
вручення. З моменту отриман-
ня зазначеного листа орендар 
має звільнити орендовану зем-
лю протягом певного часу (на-
приклад, періоду, необхідно-
го для збору врожаю, тощо). Це 
найпростіший варіант дій, коли 
сторони врегульовують свої від-
носини самостійно.
 У разі розірвання договору 
оренди землі з ініціативи орен-
даря орендодавець  має  право 
на отримання орендної плати на 
землях сільськогосподарсько-
го призначення за шість міся-
ців,  а на  землях несільськогос-
подарського  призначення  —  за  
рік. Це якщо  протягом зазначе-
ного періоду не  надійшло  про-
позицій  від  інших  осіб  на ук-

ладання  договору  оренди цієї ж 
земельної ділянки на тих самих 
умовах,  за  винятком  випадків,  
коли  розірвання  договору  обу-
мовлене  невиконанням  або  не-
належним  виконанням орендо-
давцем договірних зобов’язань. 
У разі розірвання договору орен-
ди землі за пого дженням сторін 
кожна з них має право вимагати 
в іншої сторони відшкодування 
завданих збитків відповідно до 
закону.

Укладено чи зареєстровано?
 Слід розділяти момент ук-
ладання договору оренди та мо-
мент державної реєстрації пра-
ва оренди, що за ним виникає, 
оскільки вони мають принци-
пово різні юридичні наслідки. 
Так, сторони,  дійшовши згоди 
щодо всіх істотних умов догово-
ру оренди землі, складають і під-
писують відповідний письмовий 
документ. Але підписання до-
говору ще не означає, що орен-
дар може користуватися земель-
ною ділянкою, — відповідне пра-
во в нього виникає з моменту де-
ржавної реєстрації. Саме після 
цього земельну ділянку вважа-
ють переданою орендарю, а не з 
часу підписання сторонами акта 
прийому-передачі, як багато хто 

досі вважає. Крім того, якщо сто-
рони вказали, що договір діє пев-
ну кількість років iз моменту під-
писання, то незалежно від часу зі 
спливом якого була зареєстрова-
на оренда, її дія не може переви-
щувати строку чинності догово-
ру. Сторони можуть узгодити, що 
договір діє до закінчення строку 
дії оренди, який підліковується з 
моменту її державної реєстрації і 
становить стільки-то років. Зад-
ля реалізації інтересів орендаря 
сторони за взаємною згодою вра-
ховують при визначенні строку 
договору час посівної для певної 
сільськогосподарської культури, 
якою засівається орендована зе-
мельна ділянка. Варто звернути 
увагу, що до 1 січня 2013 року в 
українському законодавстві пе-
редбачалась необхідність реєст-
рації договору оренди, після вка-
заної дати реєструється лише 
право оренди. 
 По державну реєстрацію 
оренди може звернутися як орен-
дар, так і орендодавець — до: но-
таріусів, виконавчих органів 
сільських, селищних та міських 
рад, Київської, Севастопольської 
міських, районних, районних у 
містах Києві та Севастополі де-
ржавних адміністрацій або акре-
дитованих суб’єктів, в яких пра-
цюють державні реєстратори. 
При цьому варто мати на увазі, 
що звертатися можна до зазна-
чених осіб та органів незалежно 
від місця розташування земель-
ної ділянки, але у межах Авто-
номної Республіки Крим, облас-
ті, міст Києва та Севастополя. 
При цьому, якщо договір оренди 
нотаріально посвідчувався, здій-
снити реєстрацію оренди, що ви-
никає в його результаті, має пра-
во лише нотаріус, що здійснював 
зазначену нотаріальну дію.
 Для проведення державної 
реєстрації права оренди земель-
ної ділянки реєстратору (но-
таріусу) подається заява на про-
ведення реєстраційних дій та 
оригінали документів, необхід-
них для проведення таких дій, у 
паперовій або електронній фор-
мі у випадках, передбачених за-
конодавством.
 У разі якщо оригінали до-
кументів, необхідних для про-
ведення реєстраційних дій, від-
повідно до законодавства зали-
шаються у справах державних 
органів, органів місцевого само-
врядування, що їх видають, за-
явник подає копії документів, 
оформлені такими органами від-
повідно до законодавства.
 Заява на проведення реєстра-
ційних дій в електронній формі 

подається за умови ідентифіка-
ції заявника (фізичної або юри-
дичної особи) з використанням 
електронного цифрового підпи-
су чи іншого альтернативного 
засобу ідентифікації особи.
 Іншими документами (їх 
копіями), які подаються із за-
явою є:
 а) документ, що посвідчує 
особу заявника; 
 б) довіреність чи інший доку-
мент, що посвідчує представни-
цькі повноваження у разі коли 
особа, яка звертається по де-
ржавну реєстрацію діє як пред-
ставник; 
 в) копія реєстраційного но-
мера облікової картки платни-
ка податку згідно з Держаним 
реєстром фізичних осіб плат-
ників податків (крім випадків, 
коли особа через свої релігій-
ні або інші переконання відмо-
вляється від прийняття реєстра-
ційного номера облікової карт-
ки платника податку, офіцій-
но повідомила про це відповідні 
органи державної влади та має 
відмітку в паспорті громадяни-
на України); 
 г) документ, що підтверджує 
сплату адміністративного збору 
(обов’язкового платежу за про-
ведення державної реєстрації), 
крім випадків, коли особа звіль-
нена від сплати адміністратив-
ного збору;
 д) договір оренди земельної 
ділянки;
 е) витяг iз ДЗК про земельну 
ділянку, окрім випадків коли но-
таріус, який проводитиме реєст-
рацію підключений до ДЗК.
 Окрім того, якщо при звер-
ненні по державну реєстра-
цію оренди виявиться, що пра-
во власності на земельну ділян-
ку виникло до 1 січня 2013 року, 
але не було зареєстровано в Де-
ржавному реєстрі речових прав 
на нерухоме майно, державний 
реєстратор (нотаріус) здійснює 
також і його реєстрацію. При 
цьому, для державної реєстра-
ції необов’язковим є звернен-
ня власника, право власності за 
ним може бути зареєстровано за 
заявою орендаря. Останній не 
зобов’язаний подавати документ, 
на підставі якого виникло право 
власності (договір купівлі-про-
дажу, дарування, свідоцтво про 
право на спадщину, державний 
акт про право власності, тощо), 
за умови наявності інформації 
про зареєстровану земельну ді-
лянку в Державному земельно-
му кадастрі.
 Державна реєстрація права 
власності та оренди проводиться 
у строк, що не перевищує п’яти 
робочих днів iз дня реєстрації 
відповідної заяви в Державно-
му реєстрі прав. 
 За результатом проведення 
державної реєстрації права влас-
ності та похідного від нього ре-
чового права на земельну ділян-
ку державний реєстратор (но-
таріус)  формує примірник витя-
гу. Даний документ підтверджує 
реєстрацію права оренди.
 У разі припинення догово-
ру, в тому числі його розірвання, 
потрібно звернутися до держав-
ного реєстратора для припинен-
ня права оренди. Якщо остан-
нє не здійснити, в орендаря буде 
формальна підстава продовжу-
вати користуватися земельною 
ділянкою. А зареєструвати нову 
оренду до припинення поперед-
ньої неможливо. ■

ПРАВИЛА ГРИ

Лікнеп для землевласника
Що варто знати пайовикам, укладаючи договір оренди землі

■

У договорі можна передбачити, що невидача у встановлений строк зерна
чи іншої орендної плати або ж видача її в неналежній кількості 
чи якості має наслідком застосування до орендаря штрафу.

❙
❙
❙

Світлана ДУНАЄВСЬКА, 
приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу                                                                        

Більшість публічних дискусій щодо законодавчих норм в агросекторі 
ведеться нині щодо мораторію на продаж сільськогосподарських 
угідь. Тим часом достатньою увагою не охоплено найважливіше — 
відсутність у селян-власників землі знань щодо сутності оренди, які б 
надали їм можливість врегулювати взаємини з орендарями на спра-
ведливих засадах. Адже саме оренда лишається єдиною юридичною 
можливістю отримувати дохід від земельних ділянок сільгосппризна-
чення, які мешканці села не в змозі обробляти самостійно. Практика 
свідчить, що в більшості випадків селяни лише підписують підготов-
лені юристами аграрних фірм чи фермерів документи, в яких, звичай-
но, більшою мірою представлені інтереси останніх. 

Підписання договору ще не означає, що орендар може 
користуватися земельною ділянкою, — відповідне 
право в нього виникає з моменту державної реєстрації.
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Мирослава КРУК

Подруга скаржиться, що останнім часом 
значно погіршився стан волосся: воно 
стало тьмяним, ламким і дуже випадає. 
Спочатку думала, що справа в різких 
змінах погоди, що для весни не дивина. 
Або причина у фарбуванні, до якого му-
сить вдаватися через ранню сивину. Але 
й у доньки — їй п’ятнадцять — волосся, 
яке завжди було густим, пишним, тепер 
«посипалося», хвилюється Олена. «А 
діти ж не користуються ні фарбами для 
волосся, ні феном...»
Причин випадіння, погіршення стану 
волосся та шкіри голови, за словами 
лікарів, може бути багато: і незбалан-
соване харчування, коли є виражений 
дефіцит білків, корисних жирів; і часті 
сидіння на напівголодних дієтах, при 
яких є дефіцит усіх основних нутрієн-
тів, і гормональні порушення, зниження 
імунітету, погіршення роботи шлунково-
кишкового тракту, депресія, неправиль-
ний догляд за волоссям, пересушування 
феном, грибкові захворювання. 
Однак на що варто насамперед звернути 
увагу, так це на харчування. Воно відіграє 
ключову роль у тому, який вигляд має 
наше волосся та стан шкіри голови, 
переконана столичний дієтолог Оксана 
Скиталінська. І радить кілька важливих 
кроків, які допоможуть покращити стан 
шкіри та волосся. «Ми те, що ми їмо», 
— каже лікар. Отже...

Смажені страви й алкоголь руйнують 
красу
 Крок перший. Додайте в їжу воло-
кон. Важливо включити до раціону роз-
чинні та нерозчинні харчові волокна. 
Вони незамінні для здорового кишечни-
ку.
 Багатими на розчинні волокна є яб-
лука (особливо печені), гарбуз, варений 
буряк, вівсяні висівки тощо. У кишечни-
ку ці волокна утворюють гель, який пог-
линає всі шкідливі речовини, надлишок 
жиру, токсини, аутотоксини, віруси та 
є живильним матеріалом для корисних 
мікроорганізмів, що населяють наш ки-
шечник. Нерозчинні харчові волокна — 
це клітковина, яка допомагає активізу-
вати рухову активність кишечнику, за-
побігає застою його вмісту, утворенню 
токсичних речовин та сприяє його ме-
ханічній очистці. Джерелами нерозчин-
ної клітковини є пшеничні висівки, кру-
пи (але не пластівці та мюслі), овочі та 
фрукти (капуста, сирі буряк та морква, 
різноманітна зелень, огірки тощо). 
 Крок другий. Нормалізуйте мікро-
флору кишечнику.
 Мікроорганізми, які населяють наш 
кишечник, виробляють токсини та алер-
гени, зокрема алерген гістамін, який 
підвищує схильність до алергічних ре-
акцій. Для цього з раціону треба виклю-
чити смажені, копчені продукти, со-
лодощі, щодня вживати кисломолочні 
продукти — кефір, ацидофілін та овочі, 
багаті фітонцидами — часник, цибулю. 
 Крок третій. Покращення роботи пе-
чінки. Лікар рекомендує виключити зі 
свого раціону смажені страви та алко-
голь, дотримуватися режиму харчуван-
ня. Для попередження застою жовчі у 
жовчному міхурі слід доповнювати ра-
ціон продуктами, які покращують жо-
вчовиділення: салатами з оливковою 
олією та лимонним соком або виноград-
ним оцтом, яйця, зварені «нам’яко», 
чай з 10% вершками без цукру.

Кефір і яйця — волоссю підтримка
 Вибір оптимальних продуктів — на-
ступний, дуже важливий крок. Зверніть 
увагу на те, що ви їсте. Лікар акцентує 
увагу на тих групах продуктів, без яких 
наше харчування важко назвати повно-
цінним. 
 Молочні, кисломолочні продукти. В 
них міститься вітамін А, який особливо 

потрібний людям із діабетом або захво-
рюваннями щитоподібної залози. Віта-
мін А утворюється з бета-каротину, ба-
гато якого є у моркві. Але не всім відо-
мо, що існує значний відсоток людей, в 
яких бета-каротин неповністю перетво-
рюється на вітамін А. Тому вживання 
кисломолочних напоїв (закваски, про-
стокваші, ацидофіліну, кефіру, симбіві-
ту, наріне та ін.) допоможе організму от-
римати цей вітамін. 
 Другою цінністю кисломолочних 
продуктів є підвищення імунітету, за 
рахунок ущільнення стінки кишечни-
ку і неможливості проникнення хворо-
ботворних бактерій та вірусів всередину 
організму; та детоксикація (очищення) 
організму від токсичних продуктів жит-
тєдіяльності шкідливих бактерій. 
 Особливо цінною є молочна сироват-
ка — у ній містяться дуже цінні види 
білку — глобуліни та альбуміни, а та-
кож вітаміни, кальцій, та інші мінера-
ли. І при цьому сироватка має мінімаль-
ну калорійність — 15-18 ккал на 100 мл 
напою. Денна норма споживання кисло-
молочних продуктів — до 2-х склянок.
 Яйця. Ці унікальні дарунки приро-
ди є джерелом легкозасвоюваного пов-
ноцінного білка, який містить усі неза-
мінні амінокислоти, їх організм не ви-
робляе , але вони є будівельним матеріа-
лом для відновлення клітин організму. 
Жовтки яєць містять дуже цінні речо-
вини — фосфоліпіди та холестерин, без 
яких не може функціонувати жодна клі-
тина, не синтезується вітамін Д у шкірі, 
повноцінно не працює нервова система. 
Ось чому прикладом найкращого снідан-
ку може бути яйце, зварене нам’яко, до-
повнене тарілкою овочевого салату.

Про органічні вітаміни
 Ягоди, фрукти та овочі, багаті ан-
тиоксидантами. Антиоксидантну влас-
тивість мають такі овочі: часник, шпи-
нат, капуста брюссельська та броколі, 
червоний солодкий перець, баклажани, 
цвітна капуста, капуста білоголова, са-
лат латук. 
 Серед ягід найбільш наповнені анти-
оксидантами ожина, вишня, полуниця 
(суниця), чорниці, сливи (навіть моро-
жені). 
 Зв’язок між цими продуктами поля-

гає у високому вмісті різних фітохіміч-
них речовин, які мають високі анти-
оксидантні властивості, тобто захища-
ють клітини організму від ушкоджень 
вільними радикалами. Вільні радика-
ли інтенсивніше утворюються під час 
перебування на сонці, при стресі, пере-
охолодженні, недосипанні, харчуванні 
нездоровою їжею, курінні, частому вжи-
ванні ліків. Вільні радикали бомбарду-
ють мембрани клітин та ДНК (носії гене-
тичної інформації), яка міститься в ядрі 
кожної клітини, зокрема й шкіри. 
 Особливої уваги заслуговує вітамін С, 
що запобігає утворенню нітрозосполук у 
травному каналі. Нітрозосполуки у вели-
кій кількості надходять в організм iз про-
дуктами харчування (ковбасними та со-
сисочними виробами). Це також важливо 
і для пацієнтів, які мають ішемічну хво-
робу серця. Адже вони вживають нітрати 
(нітрогліцерин). А нітросполуки спричи-
нюють утворення вільних радикалів в ор-
ганізмі, тому таким людям показаний до-
датковий прийом вітаміну С. 
 Крім того, у курців шкіра набага-
то більше страждає від руйнації мемб-
ран клітин вільними радикалами, тому 
і вітаміну С їм потрібно вживати вдвічі 
більше. Найкраще засвоюється «ор-
ганічний» вітамін, із натуральних про-
дуктів. Вітамін С сприяє утворенню ко-
лагену, який є каркасом шкіри і гаран-
тує її пружність. 
 Джерелами вітаміну С є настій шип-
шини, петрушка, червоний болгарський 
перець, обліпиха, смородина, зелена ци-
буля.
 Томати. Високий вміст унікального 
антиоксиданту лікопену допомагає іна-
ктивувати вільні радикали, що мiстять-
ся у крові. Тому помідори, особливо у се-
зон, варто вживати щодня — у свіжому, 
запеченому вигляді, в соках і пюре. Згід-
но з останніми науковими дослідження-
ми, лікопен має найвищу АО (антиокси-
дантну активність). 

Дрібка приправ і чиста вода
 Лосось, волоські горіхи, насіння льо-
ну та олія. Ці продукти є джерелом не-
замінних жирних кислот і ключовими 
для здоров’я шкіри. Названі кислоти 
входять до складу клітинних мембран, і, 
фактично, відповідають за життєдіяль-

ність клітини — надходження корисних 
та утилізацію шкідливих речовин (від-
ходів). Назви цих цінних речовин — 
омега-3 і омега-6 жирні кислоти, які 
повинні бути у правильному балансі — 
1:4. Однак у повсякденному житті, як 
правило, цей баланс є сильно поруше-
ним — ми отримуємо забагато омега-6, 
та вкрай недостатньо — омега-3 жирних 
кислот. Нерідко ці цифри сягають 1:30, 
1:59. Джерелами омега-3 кислот є жир-
на риба, волоський горіх, насіння льону 
та олія льону. 
 Олії також містять незамінні жир-
ні кислоти. Найкориснішими вважа-
ються лляна та оливкова (нерафінова-
на) олії, які мають унікальну позитив-
ну дію на організм та здорове співвідно-
шення жирних кислот. 
 Потрібно лише мати на увазі, що на-
віть найкорисніші олії відносяться до 
жирів, а отже, є калорійним продуктом. 
Тому 1 столової ложки в день такої олії 
буде цілком достатньо (грам олії містить 
9 калорій).
 Вироби із цільного зерна. Ці продук-
ти об’єднує високий вміст мікроелемен-
ту селен. Йому належить ключова роль 
у здоров’ї клітин шкіри, оскільки він 
входить до складу ферменту глутатіон-
пероксидази, потужного антиоксиданта 
і детоксиканта клітини. Шкіра швидше 
відновлює свою структуру, якщо в їжі є 
високий рівень селену. 
 Джерелами, що містять цільне зер-
но, є цільнозерновий хліб (темний і дуже 
щільний), тонкі сухі хлібці, макаро-
ни (темні) із цільного зерна, пшеничні 
висівки.
 Спеції. Червоний перець чилі викли-
кає утворення ендорфінів — «гормонів 
радості». Ендорфіни, крім антиоксидан-
тних властивостей, зменшують запален-
ня та біль. Але при виборі перцю чилі 
не можна зловживати кількістю. Саме 
«мікродоза», яка ледь відчутна на смак, 
принесе найбільше користі, оскільки не 
буде подразнювати слизові оболонки.
 Зелений чай. Цей напій заслуговує 
на лідерство щодо корисного впливу на 
шкіру — він має протизапальні влас-
тивості і захищає клітинні мембрани. 
Поліфеноли зеленого чаю мають про-
тизапальні властивості, що позитивно 
впливає на стан шкіри.
 Вода. Важко заперечити роль води 
для зволоження та очищення шкіри. 
Вода допомагає клітинам доставляти 
живильні речовини та виводити токси-
ни. Згідно з рекомендаціями департа-
менту харчування Гарвардського універ-
ситету, людині бажано випити 6 склянок 
води в день, і в загальному — 1,5 літра 
рідини, до якої входять чай, суп, молоч-
ні та кисломолочні напої, соки, компоти 
та інші напої. 

Достатня рухливість і здоровий сон
 Фізична активність. Одним із бага-
тьох позитивних наслідків фізичної ак-
тивності є утворення антиоксиданту 
карнозину, який покращує кровопоста-
чання та насичення тканин киснем.
 Достатній сон. Під час сну активі-
зується сильний антиоксидант — ней-
рогормон мелатонін, який регулює ме-
ханізм так званого біологічного годин-
ника. Біосинтез мелатоніну максималь-
ний у нічний період: вміст цього гормону 
вночі у 5-15 разів вищий, ніж удень. Ме-
латоніну властиві протизапальні влас-
тивості.■

НА ЧАСІ

Для краси й чарівності — незамінні
Збалансоване харчування, здоровий сон і фізична активність: основні правила, яких важливо дотримуватися щодня

■

ДО РЕЧІ

Рецепт лікувального напою 
для красивого волосся. 
 Склянка молочної сироватки, по чайній ложці 
меленого насіння льону, вівсяних висівок, меду та 
соку обліпихи (може бути попередньо замороже-
ний), порошок куркуми на кінчику ножа. Вживати 
перед сном 2 місяці.

■

Збалансоване харчування — дзеркало здоров’я і краси. 
Фото з сайта Ukr.Media.

❙
❙
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Ганна ЯРОШЕНКО

Тема давня, проте болюча: в центрі Пол-
тави на очах у всіх руйнується пам’ятка 
архітектури національного значення — 
170-річна будівля Кадетського корпусу, 
що є частиною архітектурного ансамблю 
Круглої площі. Триповерхове приміщення 
має величезну площу — майже 13 тисяч 
квадратних метрів, висота стель — від 
5,5 до 6,5 метра. За колишнього місько-
го голови Анатолія Кукоби пам’ятка ар-
хітектури була продана у приватні руки. 
Після судової тяганини чотири роки тому 
багатостраждальну будівлю повернули у 
власність територіальної громади міс-
та. Таким чином, нині вона перебуває 
на балансі Полтавської міської ради. 
Проте, оскільки історична будівля не за-
консервована, її стан із кожним роком 
погіршується. Покрівлю даху постійно 
розбирають нечисті на руку люди, тож 
приміщення руйнується ще й під впли-
вом опадів. Унаслідок цього верхній по-
верх уже має вигляд руїни. Таким чином, 
відновлення пам’ятки архітектури до-
рожчає з кожним днем. 

 Увесь час б’є на сполох із цього при-
воду Громадський комітет з порятунку 
будівлі Полтавського кадетського кор-
пусу: от і цього разу він ініціював гро-
мадські слухання за участю полтавців, 
яким не байдужа доля історичної будів-
лі, що мала б стати окрасою центру міста. 
Координатор згаданого комітету Борис 
Тристанов повідомив, що було надіслано 
50 листів із запрошенням представникам 
міської та обласної влади, депутатського 
корпусу, проте з’явилися лише ті депута-
ти, з якими Борис Юрійович і так постій-
но спілкується. Хоч принагідно всі заяв-
ляють про те, що відновити архітектур-
ну пам’ятку в центрі Полтави — справа 
їхньої честі. Причину того, чому виник-
ла потреба в нагальному зібранні, Борис 
Тристанов пояснив так: «Нам стало відо-
мо, що бажання українського мільярде-
ра Костянтина Жеваго стати меценатом 
відбудови Кадетського корпусу транс-
формувалося. Тепер, за нашою інформа-
цією, існує певна домовленість про так 
звану компенсацію коштів, які він вкла-
де у реконструкцію історичної будівлі, у 
вигляді земель навколо неї. Як ви знаєте, 
місту коштувало великих зусиль вигра-
ти суди й повернути пам’ятку архітекту-
ри національного значення до комуналь-
ної власності. Думаю, влада зумисне на-
ступає на одні й ті самі граблі — у мене 
складається враження, що вона вже дав-
но вирішила долю Кадетського корпусу 
не на його користь. Самі розумієте, якщо 
зараз віддати ласі шматки землі навко-
ло історичної будівлі у приватні руки, то 
про останню можна взагалі забути. Як 
ми знаємо, пан Жеваго періодично живе 
в Лондоні, в Австрії. І якщо він туди ви-
рушить, то навіть судитися буде ні з ким. 
От що змушує нас знову порушувати цю 
проблему. Не можна допустити, щоб істо-
ричну будівлю вкотре віддали у приватні 
руки».
 Що ж пропонує Громадський комітет? 
На думку його членів, місто з бюджетом у 
розмірі 2,3 млрд. гривень у змозі самостій-
но відновити історичне приміщення. За 
словами Бориса Тристанова, варто лише 
протягом п’яти років відраховувати три 
відсотки від цих коштів (а це приблизно 
75 млн. гривень на рік) у фонд на віднов-
лення й утримання Кадетського корпусу. 
У такий спосіб через кілька років ми вза-
галі забудемо про цю проблему.
 «Минулого року мені здавалося, що 
справа нарешті зрушить із мертвої точки, 
оскільки йшлося про те, що з міського 
бюджету виділять певну суму на оплату 
послуг ДП «Міськбудпроект», яке мало 
розробити проект консервації історичної 
будівлі. Проте кошти так і не були виді-
лені, оскільки на горизонті намалювала-

ся постать пана Жеваго з його велики-
ми грішми, — продовжує Борис Триста-
нов. — Я час від часу ходжу на екскурсію 
до Кадетського корпусу, тож маю мож-
ливість спостерігати, як катастрофіч-
но погіршується стан цього приміщен-
ня. У 2013 році вартість його реставра-
ції оцінювали в 160 млн. гривень. Зараз 
знадобиться сума, вдвічі або навіть утри-
чі більша. От я й запитую: чия бездіяль-
ність призвела до цього і хто, відповід-
но, відшкодує місту оту різницю? Того ж 
2013 року петицію, в якій порушувало-
ся питання відбудови Кадетського кор-
пусу, підписали понад сiм тисяч полтав-
ців. Ми продублювали її в письмовій фор-
мі, зібрали підписи на багатьох аркушах і 
передали до Міністерства культури, Кабі-
нету Міністрів, Верховної Ради й Прези-
дента. Була надія, що хоч щось змінить-
ся після Революції гідності. Молодь тоді 
піднялася духом, самотужки прибрала 
приміщення Кадетського корпусу й за-
початкувала в ньому соціально-мистець-
кий проект «Кадетаріум», покликаний 
привернути увагу до руйнації історичної 
будівлі. Проте наша влада не хоче зміню-
ватися, й іноді мені здається, що всі наші 

спроби апелювати до здорового глузду не 
мають сенсу, адже увесь час натикаєшся 
на глуху стіну. Але сидіти склавши руки 
просто соромно. Завжди наголошуємо, 
що капіталовкладення в культуру рента-
бельні. А загалом мені хотілося б, аби до 
реконструкції Кадетського корпусу долу-
чилися й самі полтавці, внісши посильні 
пожертви».
 Під час громадських слухань Борис 
Тристанов навів приклад того, як у місті 
Тростянець, що на Сумщині, бюджет 
якого становить усього 30 млн. гривень, 
відновили Круглий двір — пам’ятку ар-
хітектури 1747 року, який був зруйно-
ваний, так само як і Кадетський кор-
пус. Так, на його відновлення витрати-
ли понад 10 років, але тепер ця споруда 
радує око. Тут проводяться рок-фести-
валі, Чайковський Fest (виявилося, що 
в цьому місті великий композитор напи-
сав свій перший музичний твір).

 «Бюджет нашого міста у 80 разів біль-
ший, — порівнює Борис Юрійович. — 
Отже, напрошується висновок, що в Пол-
таві бюджетні кошти використовують 
неефективно. Наполягаємо на тому, що 
будівля Кадетського корпусу має стати 
привабливим соціально-культурним і ту-
ристичним центром, відкритим для пол-
тавців та гостей міста. Упевнені: реаліза-
ція такого проекту створить позитивний 
імідж нашого обласного центру».
 Своїм баченням того, яким може бути 
наповнення відновленого приміщення, 
поділилися молоді архітектори Дмитро 
Козиренко та Дмитро Верьовкін, котрі 
представляють полтавську урбан-плат-
форму СITY lab. Вони переконані, що 
дуже важливо зберегти в первинному 
вигляді зовнішній фасад. Усередині ж 
можна розмістити такі об’єкти, як кі-

ноконцертну залу, конференц-залу, ко-
воркінг-центр, галерею для мистецьких, 
технічних виставок. У середній частині 
будівлі був купол, що згорів під час по-
жежі, — наразі це центр руйнації. Відно-
вивши купол, логічно було б, за словами 
Дмитра Козиренка та Дмитра Верьовкі-
на, облаштувати в ньому оглядовий май-
данчик, який би став важливою турис-
тичною точкою в місті й мав би певну ко-
мерційну привабливість.
 Художник і літератор Олег Мінгальов 
пригадав, як іще у 2003 році разом із нині 
покійним архітектором Валерієм Трегу-
бовим організовував демонстрацію біля 
стін Кадетського корпусу на знак протес-
ту проти бездіяльності влади, яка паль-
цем об палець не вдарила, аби врятувати 
пам’ятку архітектури.
 «Не варто оглядатися на владу, — ро-
бить висновок чоловік. — Потрібно ство-
рити сайт під назвою «Кадетський кор-

пус», причому в англомовній версії — і 
просити кошти на відновлення історич-
ної будівлі в усього світу, — пропонує пан 
Олег. — Коли ж влада побачить, що ми 
поводимося не як кріпаки, то й собі до-
лучиться. Як потім окупити реконструк-
цію? Моя ідея — індустріальні ярмарки. 
Я сам тривалий час працював на таких 
ярмарках у Бірмінгемі. До речі, в Пол-
таві до революції існувала традиція Іл-
лінських ярмарків». 
 Мав що повідомити спільноті й пред-
ставник КО «Інститут розвитку міста», 
заснованої Полтавською міськрадою, Ро-
ман Черкун. Як виявилося, в комуналь-
ній організації робили ставку на гран-
тові кошти, за які можна було б провести 
консервацію та реконструкцію Кадетсь-
кого корпусу. «Ми писали заявки на от-
римання грантів до Посольського фонду 
США, проте нам відмовили, — поінфор-
мував Роман Черкун. — Причина? Нам 
пояснили, що гранти фонду розраховані 
на реконструкцію будівель, яким понад 
300 літ і які мають більшу історичну цін-
ність. Виходить, що 170-річний Кадетсь-
кий корпус, зведений у стилі російського 
класицизму, грантодавцям нецікавий». 
При цьому хтось із зали кинув репліку 
на захист Кадетського корпусу: мовляв, 
російський класицизм походить зі Старо-
давнього Риму та Греції. 
 Депутат Полтавської міської ради 
Юліан Матвійчук зауважив, що раніше 
подібні заходи закінчувалися презента-
цією проекту відновлення Кадетського 
корпусу. «Тепер же ми робимо конкрет-
ний крок: готуємо проект рішення сто-
совно його реконструкції, який винесе-
мо на розгляд найближчої сесії міськра-
ди. Гадаю, кошти на консервацію можна 
вибити із щоквартального перевиконан-
ня доходної частини міського бюдже-
ту. Так зможемо перейти від розмов до 
конкретних дій і врятувати архітектур-
ну пам’ятку. Я вважаю, що це цілком ре-
ально», — заявив депутат міськради.
 Було вирішено вкотре розмістити й 
відповідну електронну петицію на сайті 
Полтавської міської ради з вимогою щодо 
реконструкції історичної будівлі в центрі 
міста. ■

SOS!

Про діри в даху і в совісті
У центрі Полтави гине пам’ятка архітектури

■

Бажання українського мільярдера Костянтина Жеваго стати меценатом 
відбудови Кадетського корпусу трансформувалося. Тепер існує певна 
домовленість про так звану компенсацію коштів, які він вкладе 
у реконструкцію історичної будівлі, у вигляді земель навколо неї.

У коридорах безладу.❙

А ось такий вигляд Кадетський корпус має всередині.❙

У будівлі і в людей їде дах.❙
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«Це особливі відчуття, коли ти 
з Луцька, Волині, і тут — Лукаш» 
 ■ Максиме, акторові не набридає гра-
ти одне й те саме?
 — Я вже півтора року працюю, але 
можу сказати, що є список вистав, від 
яких мене не перестає морозити, під час 
яких я щоразу на сцені народжуюся і 
помираю. І щоразу виходжу на діалог 
із глядачем немов уперше. Насправді з 
нами всіма кожного дня щось відбуваєть-
ся, і вже наступного разу ти виходиш на 
сцену, набувши нового досвіду, тож роз-
повідаєш ніби й ту саму, але вже іншу іс-
торію. А ми працюємо в Театрі юного гля-
дача недарма, їх обманути найважче. І от 
коли зала з маленькими глядачами зати-
хає — отоді добре. Тому й у нашому теат-
рі робота триває безперестанку, ми прова-
димо величезну роботу, бо ж наш глядач 
особливий, з ними щоразу інакше.
 ■ Як ви потрапили в Театр юного гля-
дача?
 — Мені зателефонували одногрупни-
ки й запропонували піти з ними на про-
слуховування. Я вже на той момент трош-
ки змирився, що в мене з акторством не 
вийшло, тож стояв і продавав каву. До 
того після закінчення театрального вишу 
поїхав до мами до Луцька, з нею буряки 
сапав, бо ми за містом живемо. Але зре-
штою зібрав речі й повернувся до Києва. 
Продаю я цю каву і розумію, що мені вже 
вона добряче набридла. Аж якось телефо-
нує одногрупник: «Сьогодні прослухову-
вання, їдеш-не їдеш?». Я зірвався і пої-
хав.
 ■ Так розумію, що вдалося перекона-
ти режисера Віктора Гирича.
 — Так. За місяць мені зателефонува-
ли і кажуть — ми формуємо трупу, і нази-
вають список вистав, на які треба зверну-
ти увагу. Серед них «Ромео і Джульєтта», 
«Лісова пісня». У мене очі по 58 коп. Тоді 
в театрі сталася трагедія — Тарас Мель-
ничук захворів на рак крові. Він саме 
грав Ромео. Тож я мусив ставати до бою 
практично одразу, бо скасовувати виста-
ву не можна. Так я і зустрівся з Шекс-
піром. Пізніше була «Лісова пісня» Лесі 
Українки. Це особливі відчуття, коли ти 
з Луцька, Волині, і тут — Лукаш. 
 ■ Як вам працюється з Віктором Сер-
гійовичем?
 — Стосунки у нас із Віктором Сергійо-
вичем потрясні. Він надзвичайна люди-
на. Режисер, що дивиться на сьогодення, 
але водночас спрямований на перспекти-
ву. Віктор Сергійович вимогливий, орієн-
тований на актора сучасного, що поєднує 
в собі багатогранність, поліфункціональ-
ність.

«В університеті нас називали 
«коридорними артистами»
 ■ Віктор Гирич довірив вам три голо-
вні ролі у виставах. Скільки загалом у вас 
ролей у театрі?
 — Головних ролей у мене три. Загалом 
назв вистав, у яких задіяний, — 17. Але 
це ще не всі, бо іноді вводять у нову виста-
ву дуже стрімко, що інформація навіть на 
сайті театру не встигає оновлюватися. 
 Я намагаюся і віддаватися, і дещо еко-
номити себе. Нині дуже часто згадую, як 
в університеті нас називали «коридорни-
ми артистами». Моя викладачка сценіч-
ної мови Тетяна Василівна Кобзар дуже 

часто мені казала: «У коридорі ви, Мак-
симе, такий органічний і неймовiрний, на 
вас так приємно дивитися, очей не відірва-
ти. Що ж відбувається, коли ви сюди ви-
ходите?» Тепер я розумію, про що йшло-
ся. 
 ■ Ви були у майстерні Богдана Беню-
ка. Які найяскравіші спогади після нав-
чання в народного артиста? 
 — Мені пощастило, що я потрапив до 
Богдана Михайловича. Перші слова, що 
він нам сказав, були такі: «Під час навчан-
ня буде так цікаво зазирнути в шпаринку, 
що там у майстерні відбувається — в Ма-
жуги, у Богомазова, як там проходить ста-
новлення 30 людей, що пізніше стануть 
акторами». Ще коли ми вступали і був 
розподіл між майстернями, то нам ска-
зали: «А ці студенти потраплять до особ-
ливого художнього керівника — Богдана 
Михайловича Бенюка». Тоді я думав, що 
взагалі залишився поза кораблем, а тут 
така удача, були надзвичайні емоції. 
 ■ Що робить Богдана Бенюка особли-
вим керівником?
 — Богдан Михайлович має неймовір-
ну енергетику, вміння жити, вміння ста-
витися до професії. От цього він і навчав — 
уміння бути у професії, «заряджати» лю-
дей, а це в акторській справі найголовні-
ше, якоїсь неймовірної жаги до життя, до 
отримання ролей, навчив битися в хоро-
шому плані за ролі, доводити самому собі і 
всім навколо, що ти можеш, що ти вартий 
цієї ролі. Водночас він не такий, що йде 
чітко за планом навчання. Безперечно, 
мені також дуже імпонує його грома-
дянська позиція. Я ж із заходу, тож мене 
зачіпає те, що відбувається в моїй країні. 
 ■ Ви одразу вирішили, що вступатиме-
те саме до театрального вишу?
 — Після школи мені мама казала, щоб 
я поїхав навчатися до Польщі, тоді була 
можливість, або якщо в Києві — то на 
юриста чи перекладача. Я відповів: якщо 
я не вступлю в театральний, то стоятиму 
на Театральній площі в Луцьку і відчиня-
тиму-зачинятиму за акторами двері. Піс-
ля цього розмов не було.
 Я подав документи і в Рівненський гу-
манітарний університет, там є акторське 
відділення, і в Київ.

Десь за 8 чи 11 дублів кадр зняли
 ■ Наскільки наші випускники готові 
до роботи після завершення театрально-
го вишу?
 — Той ритм, той спосіб існування, що 
є в театрі — їх неможливо навчити. Театр 
гартує актора, як гуртожиток гартує сту-
дента, бо наші гуртожитки — це катастро-
фа. Хоча маю сказати, що в нашому теат-
ральному університеті дуже хороші май-
стерні. Мене, наприклад, завжди манила 
майстерня Миколи Миколайовича Руш-
ковського, там неймовiрна атмосфера на 
курсі. Колись Тарас Ткаченко, режисер 
«Гнізда горлиці» сказав мені таку річ: «У 
Миколи Миколайовича вчать прожива-
ти». 
 ■ Як ви, студент 2-го курсу, перекона-
ли Тараса Ткаченка, що зможете зіграти 
в його картині «Гніздо горлиці»?
 — Коли почалися події на Майдані, то 
8 наших студентів забрали в СІЗО. Тоді 
ми приходили під СІЗО, стояли під ним, 
кричали щось, щоб підтримати їх. Коли 
ця історія затягувалася і їх не відпуска-

ли, приїжджав Богдан Михайлович, про-
понував узяти студентів на поруки. Але 
відповідь була одна: «Ні!» Приїжджали 
батьки хлопців — вони мали їздити в різ-
ні кінці міста до прокурорів, адвокатів — 
і Тарас Ткаченко возив їх на своїй машині. 
Я потрапив до нього в машину як людина з 
гуртожитку, що знає ситуацію. І от якось 
Тарас каже: «Ви знаєте, я знімаю кіно, у 
мене будуть проби, запрошуйте до себе на 
дипломні вистави». 
 Я тоді трохи скептично до цих слів 
поставився. Потім мені перетелефонува-
ла Віка Береза, кастинг-менеджер, щоб 
домовитися щодо вистави, на яку я можу 
запросити Тараса Ткаченка. Він прийшов 
на «Солодкоголосу птаху юності». У мене 
там роль такого ну дуже прямого хлопця, 
зовсім не схожого на Михася з «Горлиці». 
Але після того мені Тарас сказав — при-
ходьте на проби. Я тоді думав, що от ми 
познайомилися і він одразу розгледів у 
мені того, хто йому потрібен. Але ні, на-
справді був великий конкурс. Я двічі на 
проби приїжджав. І вже аж тоді мені за-
телефонували і сказали, що затвердили на 
роль. Так усе закрутилося і почалося інак-
ше життя. 
 ■ Складно було справитися з першою 
роллю у кіно?
 — Звичайно, було складно, і тут багато 
важила допомога Тараса Ткаченка — його 
віра в мене. Я не міг його підвести, навіть 
якщо щось не виходило. Уся команда по-
зитивна, всі ставилися з розумінням. Бо 
ж я сьогоднішній студент, а поруч на май-
данчику Римма Анатоліївна, Віталій Лі-
нецький. 
 І от саме на майданчику одразу вия-
вилися недоліки нашої освіти — нас абсо-
лютно не навчили триматися перед каме-
рами. Не можна випускати акторів, що не 
розуміють, що таке камера. Коли ми зні-
мали перший кадр, то я так по-театраль-
ному почав: «А де дядько Дмитро?» Зву-
ковик за голову вхопився і каже: вполо-
вину від цього працюй. Я почав працюва-
ти вполовину, потім вполовину половини 
— і десь за 8 чи 11 дублів кадр зняли. 
 ■ Тарас Ткаченко схожий на вашого 
театрального режисера Віктора Гирича?
 — Вони схожі вимогливістю і людяніс-
тю. Вони обидва насамперед вимогливі до 
себе і цим задають таку планку всім, вони 
стовідсоткові професіонали. Ти хочеш від-
повідати їм, бодай мінімально, тягнешся 

до них, не тому, що так треба чи сказав ре-
жисер, це вже твоє внутрішнє бажання. 
 От розкажу таку історію. Зйомки три-
вали десь два тижні. У мене менше зні-
мальних днів було, то Тарас каже — з’їзди 
в село, де мій знайомий священик, його 
син проведе тобі екскурсію. Ось така лю-
дина. 
 ■ Щось вам радили Римма Зюбіна, Ві-
талій Лінецький, допомагали якось?
 — Я пам’ятаю, перед виходом на зйом-
ки першої сцени мене добряче трясло — 
перша ж сцена. Віталій Лінецький мені 
каже: «Дай сюди текст». Подивився на 
нього і говорить: «Ото нормально якраз 
для цієї сцени трясе, ти в хорошому стані, 
іди працюй, все буде добре».
 ■ Вас критикували на знімальному 
майданчику «Горлиці»?
 — Ні. Не було таких людей, що кри-
тикували, могли трохи похіхікати, але це 
не переходило якихось меж. Римма Ана-
толіївна поради давала, як камеру пере-
хитрити. Бо ж вона її так відчуває! Я вва-
жаю, що Римма Зюбіна — найкрутіша у 
своєму віковому цензі актриса в Києві. Я 
знімаю перед нею капелюха. 
 ■ Як поставилися викладачі до того, 
що зніматиметеся у фільмі, погодилися 
відпустити?
 — Я приїхав в університет і на радо-
щах із порога повідомляю своїй викла-
дачці: мене затвердили в повнометраж-
ний український фільм! Тоді Олесь Санін 
саме випустив «Поводиря», і, за заду-
мом, ця картина мала бути такого ж рів-
ня. І викладачка мені каже: «У тебе на ці 
числа запланована «Солодкоголоса птаха 
юності», і я не збираюся тебе відпускати. 
Максиме, скільки ще в житті в тебе буде 
зйомок?!». Така сама була реакція і ху-
дожнього керівника.
 Я вичекав, а наша професія — це уда-
ча і вміння чекати — і потім сказав, що 
сам введу у виставу одногрупника замість 
себе. Потім, хай і скоса поглядаючи, але 
мене відпустили. Тоді я зрозумів, що ді-
литися абсолютно зі всіма не потрібно, бо 
люди є різні.
 ■ Після «Гнізда горлиці» були ще якісь 
кінопроекти чи проби?
 — Ні, не було. Я мав багато роботи в 
театрі, бо мусив закріпитися, і це вимага-
ло повної віддачі. Були якісь серіали, на 
яких можна навчатися технічних умінь 
акторської професії. Та й за театральну 
зарплату жити не зможеш ніколи. А ще 
після проекту рівня «Гнізда горлиці» ти 
маєш собі чогось не дозволяти, обмірко-
вувати ретельно, куди ти йдеш, хоча, на 
жаль, життя складається так, що треба 
щось їсти. 
 ■ А чому ви свого часу не захотіли пра-
цювати в Луцькому театрі?
 — Я коли поїхав до мами на буряки, то 
вирішив спробувати себе як актор у Луць-
ку. Був там такий Петро Петрович Ластів-
ка, художній керівник. Він прогнав мене 
через усі кола пекла, запитав усе і після 
цих випробувань погодився взяти в театр, 
сказав зателефонувати після Нового року. 
Але я подивився — все ніби подобалося: 
репертуар, внутрішня політика, але я не 
зателефонував. Бо хоч і хороший театр, iз 
хорошим рівнем, але не мій. Тож краще 
вже нічого.
 ■ Щодо майбутнього, то з чим ви все-
таки його пов’язуєте більше — з театром 
чи кіно?
 — Я відповім так: театр — це дім, а 
кіно — це подорожі. Після хороших і ці-
кавих подорожей треба повертатися до-
дому. Мені хочеться повертатися у театр, 
я ототожнюю себе з ним, вважаю, що я 
частина його. Хоча я завжди намагаю-
ся бути відвертим із собою, тож усвідом-
люю, чи я справді його частина, чи ні — 
покаже лише час. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Максим Канюка: За театральну 
зарплату жити не зможеш ніколи
Молодий актор каже, що для нього театр — це дім, а кіно — подорожі

■

Максим Канюка грає Лукаша в «Лісовій 
пісні» — одній iз кращих вистав 
київського Театру на Липках.
Фото з сайта театру.
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Марія СУЛИМА

Він — Ромео, Лукаш і Принц. У свої 23 роки загалом задіяний майже у двох десятках 
вистав київського Театру на Липках . Бачили Максима Канюку всі, хто переглянув у 
кінотеатрах чи телеефірі фільм «Гніздо горлиці». Він там грає закоханого в доньку 
головної героїні юнака з прикарпатського села.
Максиму пощастило вчитися у театральній майстерні Богдана Бенюка. Його керів-
ник у театрі — Віктор Гирич. Віталій Лінецький у перший знімальний день змусив 
повірити у свої сили. Про все це актор розповідає «Україні молодій».
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Василь ТКАЧЕНКО

 Одна і та сама книга (Див. 
Ткаченко В. Росія: ідентич-
ність агресора. — К., Видав-
ничий центр «Академія», — 
2016. — 256 с.) двічі удос-
тоїлася рецензування в га-
зеті «Україна молода» (від 
7 грудня 2016 р. та від 1 бе-
резня 2017 р.). Уперше кни-
гу взявся рецензувати канди-
дат геолого-мінералогічних 
наук, спеціаліст по юрському 
періоду Костянтин Дикань, а 
вдруге — український літера-
турний критик та журналіст 
за спеціальністю «Російська 
мова і література» Костянтин 
Родик. Проте обидва чомусь 
самозвано позиціонують себе 
експертами з питань суспіль-
но-політичної літератури. 
 Зверхнє ставлення Кос-
тянтина Родика до науков-
ців України варто все ж про-
цитувати з його ж таки рецен-
зії: «науковці, які «довго зай-
малися гімнастикою — били 
поклони» (Станіслав Єжи 
Лец. Нечесані думки. — К.: 
Дух і Літера, 2006), нарешті 
осміліли, але політологіч-
ні роботи прикрасили ринок 
більше кількісно, ніж якіс-
но. Зазвичай, під цими обкла-
динками бачимо наукоподіб-
не, складування фактажу без 
жодної евристики». 
 Голослівно й безвідпові-
дально, сказав би я, й не сум-
ніваюся, що з цим «діагно-
зом» експерта з «красного 
письменства» навряд чи пого-
дяться політологи Києво-Мо-
гилянської академії, Інсти-
туту політичних і етнонаціо-
нальних досліджень ім. І.Ф. 
Кураса або Національного ін-
ституту стратегічних дослід-
жень.
 Прикро відчувати, що вся, 
так би мовити, аналітика ре-
цензента з приводу моєї кни-
ги чимось дуже нагадує ро-
зумування літературних «пі-
кейних жилетів» міста Чор-
номорська: «Бернсторф — это 
голова! Отвечал спрошенный 
жилет таким тоном, будто 
убедился в том на основе дол-
голетнего знакомства с гра-
фом. — А вы читали, какую 
речь произнес Сноуден на соб-
рании избирателей в Бирмин-
гаме, этой цитадели консерва-
торов? Ну, о чем говорить... 
Сноуден — это голова!...». 
 Відчуваючи слабкість 
власних аргументів, Костян-
тин Родик шукає собі опору в 
гучних іменах світових і віт-
чизняних науковців, викла-
даючи матеріал так, нібито 
вони і є його однодумцями й 
натхненниками. Тут і Ален 
Безансон, і Андре Глюксман, 
і Олена Боннер, і Станіслав 
Єжи Лец, і Леонідас Донс-
кіс, і Андре Моруа, і Алєксєй 
Міллєр, і Станіслав Кульчиць-
кий, і Тімоті Снайдер, і Сергій 
Пролєєв, і Микола Рябчук... І 
дуже жаль, що поважні й ав-
торитетні імена цих людей 
примітивно використовують-
ся як підручне знаряддя, щоб 
надати нападкам Костянтина 
Родика інтелектуального ака-
демічного шарму. 
 Як тут не згадати героя з 
п’єси Михайла Старицько-
го — джигуна Свирида Голо-
хвостого: «Я люблю с образо-
ванными людьми в проход-
ку ходить. Ноги, видите, для 
того человеку и даны, чтобы 
бить ими землю. Потому они 
и растут не из головы». 
 Особливо прикро сприй-
мається порівняння Костян-
тином Родиком своєї персо-
ни з постаттю академіка Іва-

на Михайловича Дзюби. Що, 
мовляв, з того, що в Родика і 
в його колеги Диканя немає 
відповідної фахової підготов-
ки, адже от і академік Дзюба 
«колись так і не захистив кан-
дидатської дисертації в Інсти-
туті літератури». Отож вихо-
дить так, що хоч у нас немає 
належних для аналізу політо-
логії наукових ступенів, але ж 
ось і ми беремося про все суди-
ти й давати оцінки. А чого ж 
— Дзюбі можна, а нам ні?
 Це — негідна позиція! На 
мою думку, жодного із сучас-
ників Дзюби не можна міря-
ти з ним одним і тим самим 
аршином. На одному рівні з 
Іваном Дзюбою можна поста-
вити хіба що Ліну Костенко, 
та й то вона є настільки само-
достатньою особистістю, що 
не потребує нікого поряд із 
собою. А кожен із нас, смерт-
них, може хіба що гордитися 
тим, що жили ми в один і той 
же час і в тому ж самому ви-
руючому просторі під назвою 
— Україна. Мені є чим горди-
тися хоча б тому, що в 2016 р. 
у Росії вийшов поки що єди-
ний унікальний збірник ста-
тей під наз вою «Россия — 
Украина: пересмотр или вос-
производство политических 
парадигм?» обсягом десь у 
700 сторінок, і 200 сторінок 
із них було віддано українсь-
ким авторам: матеріал Івана 
Дзюби — 100 сторінок; і ма-
теріал Василя Ткаченка — 
теж близько 100 сторінок. 
 Зрозуміла річ, що ма-
теріалів Костянтина Роди-
ка і Костянтина Диканя там 
і близько не лежало. 
 Власне, не сторінками тек-
сту визначається якість ма-
теріалу і його значущість. І 
коли ми вже згадали про сла-
ветну Ліну Костенко, то хо-
четься нагадати її кредо: «Є 
боротьба за долю України / 
Все інше — то велике миско-
борство!». В цій боротьбі ко-
жен має визначити своє міс-
це. Молодші зайняли своє 
місце на передовій — в зоні 
АТО. Я у свої похилі літа міг 
узяти на себе лише роль бійця 
ідеологічного фронту у проти-
борстві з інформаційною аг-

ресією Росії проти України й 
написати для бійців три кни-
жечки, які й були надіслані 
туди видавництвом «Знання 
України». 
 Ще влітку 2014 року я 
надіслав свою статтю в росій-
ський науковий журнал. У 
ній писав: «существует ряд 
вопросов, которые активно 
обходятся политиками и дип-
ломатами. И один из них зву-
чит во всей своей наготе таким 
образом: так есть ли факт аг-
рессии со стороны России или 
нет? Или же мы имеем дело 
с некими «миротворческими 
операциями», после которых, 
как показывают картинки те-
левидения, не остается камня 
на камне? Ведь момент исти-
ны при анализе состоит имен-
но в этом: кто есть агрессор, а 
кто жертва агрессии? А ведь 
кое-кто пытается убедить, 
что Россия вообще не сторо-
на конфликта. Все дело, ока-
зывается, лишь в существую-
щей гражданской войне про-
тивоборствующих сил внутри 
самой Украины. Хотя это да-
леко не так». 
 Сподівання покладали-
ся на тверезомислячу Росію, 
бо «добрі жорна все переме-
лють». 
 Ця моя наукова стаття-
звернення була опублікована 
в Росії восени 2014 р., а потім 
внесена до згаданого вище 
збірника у 2016 р. На час 
опублікування статті депу-
тати у Верховній Раді Украї-
ни ще лише дебатували щодо 
оцінки політики Росії. І ось 
аж 21 квітня 2015 р. було на-
решті підтримано проект пос-
танови № 2332, де й була виз-
начена дата агресії РФ проти 
України — 20 лютого 2014 р. 
 Може, «патентований ек-
сперт» назве яку іншу кни-
гу, де було б у 2016 р. підня-
то проблему «Росія: ідентич-
ність агресора»? Родик, гра-
ючи на пониження, пропонує 
мені апелювати до авторів, 
які видали свої книги ще до 
2014 р. і де йдеться про агре-
сивну політику Росії мало не 
з часів Золотої Орди. Який у 
цьому сенс? Ці автори зроби-
ли свою роботу, а я — свою. 

 Навіщо ця гра, коли у 
передмові книги на стор. 9 
мною було чітко поставлені 
ті запитання, на які я й шу-
кав відповіді: «Мимоволі ви-
никають запитання: невже 
потрібно було мало не рік, 
щоб установити й озвучити 
очевидний факт збройної аг-
ресії Росії проти України? Чи 
ж були тому вагомі причини 
внутрішнього і міжнародного 
характеру? Чи це взагалі ха-
рактерно для перебігу «гіб-
ридних воєн», яких нині так 
багато в різних регіонах сві-
ту? І що з цього приводу ду-
мають вітчизняні і зарубіж-
ні експерти-політологи? Як 
вони висвітлюють позицію 
не тільки України, а й США 
і Європи щодо приборкання 
російської інтервенції? І, вре-
шті-решт, чи проглядається 
з боку наших противників у 
Росії якийсь оптимістичний 
вихід із цієї ситуації?». 
 Це право автора самому 
визначати коло проблем і шу-
кати на них відповіді.
 Врешті-решт, усе це лише 
заспів, а пісня буде ще попе-
реду, бо, як кажуть у народі: 
«жартувала баба з колесом, 
доки у спицях не застряла». 
Ситуація агресії Росії проти 
України ставить перед кож-
ним жителем України пи-
тання про його громадянську 
позицію. Це в ситуації миру 
можна собі жити-поживати 
ситим обивателем. Війна ж 
диктує свої закони: по який 
бік фронту ти себе ідентифі-
куєш? Хто ти: захисник Віт-
чизни, колабораціоніст чи де-
зертир? Костянтин Родик хо-
вається від такої постановки 
питання, як миша під віник, 
бо це, мовляв, «чекістсь-
ка концепція діалогу з жур-
налістами». Але тут не йдеть-
ся про журналістику, а про 
громадянську позицію тої чи 
іншої людини. 
 Я жодним чином не беру 
на себе функцію виносити 
якийсь вирок, але вчитаємось 
і вдумаємось у таке його твер-
дження: «Форма «дискусії», 
коли на посутнє запитання 
відповідають «А ти хто та-
кий?» — улюблена риторич-

на практика будь-якої не сус-
пільної влади. В тому числі і 
путінської, і порошенківсь-
кої». 
 По-перше, що це за ні-
сенітниця — «не суспільна 
влада»? Це ж вона яка — «не-
конституційна», чи «нелегі-
тимна», чи якась інша? Вре-
шті-решт, я й не берусь оста-
точно розшифровувати такі 
глибинні шари «експертної» 
підсвідомості — може, це ко-
мусь іншому буде під силу. 
Тут справа обстоїть набагато 
гірше — в обстановці агресії 
та ідеологічної війни жур-
наліст країни-жертви агресії 
ставить на одну дошку пре-
зидента своєї країни і прези-
дента країни-агресора. Але ж 
у цій ситуації воєнного про-
тистояння це не просто прези-
денти держав, це ще й верхов-
ні головнокомандувачі зброй-
них сил. 
 При воєнній розстановці 
сил — «або ми — або вони» — 
якась третя позиція є лише 
дезертирство. Навіть якщо 
Родик приховує свою вте-
чу посиланнями на європей-
ських ліберальних авторів, і 
навпаки — мені, авторові мо-
нографії «Росія: ідентичність 
агресора», дорікає тим, що 
він, мовляв, «нестримно ци-
тує українського Президен-
та».
 У нас є свій доморощений 
український аналог — Сви-
рид Голохвостий із його фі-
лософією: «когда такой че-
ловек, ежели он вченый, под-
нимется умом своим за тучи, 
и там умом своим становит-
ся... становится еще выше 
лаврской колокольни и ког-
да он студова глянет вниз, на 
людей, так они ему покажут-
ся... кажутся такие махонь-
кие-махонькие... все рав-
но как мыши. Пардон. Как 
крисы. Потому что это же че-
ловек! А тот, который он... 
это... он... он тоже человек, 
не вченый, но... Зачем же? 
Это ж ведь очень и очень! Да! 
Да! Но... нет!». 
 У ситуації агресії Росії й 
активізації лже пророків, до-
водиться лишень уповати на 
мудрість українського на-
роду: «бо брехень багато, а 
правда тільки одна». Я при-
ймаю вибачення Костянти-
на Родика за першу недолу-
гу рецензію газети «Украї-
на молода», коли він визнає: 
«як редактор рубрики, під 
якою сталася прикра помил-
ка, перепрошую у п. Ткачен-
ка». У ці дні Великого Посту 
я відповідаю: «Бог простить». 
Але не приймаю другу спро-
бу (01.03.2017) спаплюжи-
ти мою книгу, що, як заува-
жував Родик, є «книжка за-
питань, а не відповідей». Хоч 
Родик і перебільшує, але оз-
нака будь-якої новаторської 
книги якраз і полягає в тому, 
що вона ставить низку запи-
тань, будить творчу думку, 
звертається до людей як до 
учасників дискурсу, а не як 
до аудиторії статистів, що ма-
ють слухати менторські на-
станови. 
 При цьому всьому мені, 
звичайно, приємно, що Кос-
тянтин Родик, урешті-решт, 
визнав правоту й «найвищу 
оцінку» Ігоря Сюндюкова, 
коли той писав про мою книж-
ку в одній із всеукраїнських 
газет, що це: «Одна з перших 
(якщо не перша) спроб у віт-
чизняній гуманітаристиці 
розкрити агресивну сутність 
«путінізму», його соціальні 
та ідейні витоки, простежи-
ти еволюцію Кремля». ■

ПОЛЕМІКА

Пікейний жилет: 
піруети над «лаврською дзвіницею» 

■
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Григорій ХАТА

 Увесь минулий тиждень в ук-
раїнському футболі пройшов під 
знаком донецького «Шахтаря», 
котрий двічі потрапляв до епіцен-
тру інформаційного виру. Спочат-
ку «гірники» привернули до себе 
підвищену увагу, коли відмовили-
ся грати кубковий чвертьфінал на 
неідеально зеленому полі стадіону 
«Локомотив» проти першолігової 
«Полтави». Удруге ж «хедлайне-
ром» футбольних новин «Шахтар» 
став після того, як зазнав першої в 
сезоні поразки. Її підопічним Пауло 
Фонсеки в 24-му турі ЧУ сенсаційно 
завдав «Чорноморець».
 Слід визнати, що зміна на по-
чатку 2017 року домашнього май-
данчика — з «Арени Львів» на хар-
ківський «Металіст» — виявилася 
не надто фартовою для донеччан. 
У загальній структурі проведених 
«гірниками» в Харкові матчів від-
соток переможних поєдинків виг-
лядає вельми скромно. У п’яти мат-
чах, включно з програним двобоєм 
«Сельті» в 1/16 фіналу Ліги Євро-
пи, на «Металісті» команда Фонсе-
ки розжилася лише двома перемо-
гами.
 Утім перший у сезоні прокол не 
надто сильно похитнув чемпіонсь-
кі позиції донецького клубу в націо-
нальній першості. Замість 14 очок, 
тепер — за вісім турів до завершен-
ня турніру — перевага «гірників» 
над найближчим переслідувачем 
становить 11 балів.
 «Не бачу особливої різниці, 
яким є наше відставання від «Шах-
таря», — каже президент «Динамо» 
Ігор Суркіс. — Для нас головне — 
перемагати в кожному матчі. І важ-
ливо, аби був прогрес». Займаючись 
у попередні роки своїм поверненням 
на чемпіонську орбіту, в «Динамо» 
трохи запізнилися із запуском у 
доросле життя своєї молоді. Влас-
не, суттєво омолодити склад Сергій 

Ребров наважився лише наприкін-
ці минулого року, коли чемпіонсь-
кі перспективи «біло-синіх» впали 
«до нуля».
 Після зимової паузи в чемпіонсь-
кій гонці нічого не змінилося. «Гір-
ники», як і раніше, залишалися од-
ноосібним лідером ЧУ. І, в один мо-
мент, було вже розпочали достроко-
во святкувати чемпіонство. 
 Приїзд «моряків» до Харкова 
змусив «гірників» повернутися до 
реального життя. «Не можна ду-
мати, немов ми вже виграли на-
ціональну першість», — тримаю-
чи удар перед журналістами після 
сенсаційної поразки одеситам, пов-
торював португальський наставник 
«Шахтаря». За словами Фонсеки, 
невдалий поєдинок iз «Чорномор-
цем» є відмінним попередженням, 
що на шляху до національного «зо-
лота» в його команди ще багато ро-
боти.
 Щодо основного конкурен-
та донецького гранда, то в друго-
му поспіль матчі футболісти «Ди-
намо» забили у ворота опонен-
та чотири м’ячі. Водночас капітан 
«біло-синіх» Андрій Ярмоленко в 
кожному з цих поєдинків — про-
ти «Олександрії» та «Олімпіка» — 
відзначився «дублем», що дозволи-
ло йому одразу долучитися до бо-
ротьби за титул кращого бомбарди-
ра ЧУ. 
 У питанні протилежного зміс-
ту — визначенні найгіршої коман-
ди першості — основна інтрига то-
читиметься навколо «Дніпра», 
котрий через невиконання фінан-
сових зобов’язань стрімким хо-
дом падає на дно турнірної табли-
ці. Минулого тижня через невико-
нання рішення КДК ФФУ щодо по-
гашення фінансової заборгованості 
з «дніпрян» зняли чергову порцію 
очок. Загалом, «— 15». Але підопіч-
ні Дмитра Михайленка все ще три-
маються вище останньої команди 
першості — «Волині»... ■

Англія
 Минулого уїк-енду перемоги здобули усі представники «топ-4»: лі-
дер — «Челсі» — здолав «Борнмут», «Тоттенхем» вдома розгромив 
«Уотфорд», «Ліверпуль» вирвав три пункти у «Сток Сіті», а «Манчес-
тер Сіті» «на класі» розібрався із «Халлом».
 Після двох нічийних результатів нарешті виграв «Манчестер Юнай-
тед» — завдяки голам Ібрагімовича, Мхітаряна та Рашфорда. М’яч зір-
кового шведа, до речі, став для нього 250-м після досягнення 30-річ-
ного віку. Що цікаво, до 30 років Ібра забив менше — 232 голи.
 Ще одним героєм туру став бельгійський нападник «Евертона» Ро-
мелу Лукаку, котрий «дублем» у ворота «Лестера» збільшив свій бом-
бардирський рахунок у нинішньому чемпіонаті до 23 точних ударів.
 Прем’єр-ліга. 32-й тур. «Тоттенхем» — «Уотфорд» — 4:0 
(Аллі, 33; Дайєр, 39; Сон Хин Мін, 44, 55), «Манчестер Сіті» — «Халл 
Сіті» — 3:1, «Сток Сіті» — «Ліверпуль» — 1:2 (Уолтерс, 44 — Ко-
утіньйо, 70; Фірміно, 72), «Вест Хем» — «Суонсі» — 1:0, «Мідлсбро» 
— «Бернлі» — 0:0, «Вест Бромвіч» — «Саутгемптон» — 0:1, «Бор-
нмут» — «Челсі» — 1:3 (Кінг, 42 — Дієго Коста, 17; Азар, 20; Маркос 
Алонсо, 68), «Сандерленд» — «Манчестер Юнайтед» — 0:3, «Евер-
тон» — «Лестер» — 4:2. 
 Лідери: «Челсі» — 75 (31 матч), «Тоттенхем» — 68 (31), «Лівер-
пуль» — 63, «Манчестер Сіті» — 61 (31), «Манчестер Юнайтед» — 
57 (30), «Арсенал» — 54 (29).
 Бомбардир: Лукаку («Евертон») — 23.

Іспанія
 Артем Кравець — єдиний український легіонер у Ла Лізі, який має 
стабільну ігрову практику (25 матчів, 5 голів та 2 передачі). Щоправ-
да, його «Гранада» здебільшого програє: 19 поразок у 31-му поєдин-
ку Прімери. Як наслідок — 19-та сходинка у турнірній таблиці та семи-
очкове відставання від рятівного 17-го місця.
 Інші представники національної збірної — голкіпер «Малаги» Денис 
Бойко та форвард «Бетіса» Роман Зозуля — у 2017-му році на поле ще 
не виходили: Бойко — другий воротар «анчоусів», а Зозуля після зриву 
трансферу в «Райо Вальєкано» поки не може знайти нову команду. 
 Прімера. 31-й тур. «Вільярреал» — «Атлетик» — 3:1, «Еспа-
ньйол» — «Алавес» — 1:0, «Реал Мадрид» — «Атлетико» — 1:1 
(Пепе, 52 — Грізманн, 85), «Севілья» — «Депортіво» — 4:2 (Йове-
тич, 1; Сарабія, 9; Корреа, 32; Бен-Єддер, 89 — Какута, 4, 25), «Мала-
га» — «Барселона» — 2:0 (Сандро, 32; Хоні, 90), «Гранада» — «Ва-
ленсія» — 1:3 (Кравець («Г») — до 46 хв.), «Сельта» — «Ейбар» — 
0:2, «Осасуна» — «Леганес» — 2:1, «Лас-Пальмас» — «Бетіс» — 
4:1.
 Лідери: «Реал Мадрид» — 72 (30 матчів), «Барселона» — 69, 
«Атлетико» — 62, «Севілья» — 61, «Вільярреал» — 54, «Ейбар» — 
50. 
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 27.

Італія
 Після 31-го туру в Серії А вже фактично визначились три коман-
ди, які наступного сезону будуть представляти Італію в Лізі чемпіонів. 
Якщо з першими двома путівками було все зрозуміло заздалегідь — 
«Ювентус» та «Рома» навряд чи втратять позиції з результативною 
грою Ігуаїна й Джеко, то доля третього «прохідного» місця вирішува-
лась минулого тижня.
 Фаворит поєдинку — «Наполі» — легко довів свою перевагу, 
розгромивши на виїзді римське «Лаціо». «Дубль» в активі Лоренцо 
Інсіньє.
 Серія А. 31-й тур. «Емполі» — «Пескара» — 1:1, «Аталанта» 
— «Сассуоло» — 1:1, «Ювентус» — «К’єво» — 2:0 (Ігуаїн, 23, 84), 
«Сампдорія» — «Фіорентина» — 2:2, «Кротоне» — «Інтер» — 2:1, 
«Удінезе» — «Дженоа» — 3:0, «Мілан» — «Палермо» — 4:0, «Бо-
лонья» — «Рома» — 0:3 (Фасіо, 26; Салах, 41; Джеко, 75), «Ка-
льярі» — «Торіно» — 2:3, «Лаціо» — «Наполі» — 0:3 (Кальєхон, 26; 
Інсіньє, 51, 90+2).
 Лідери: «Ювентус» — 77, «Рома» — 71, «Наполі» — 67, «Ла-
ціо» — 60, «Аталанта» — 59, «Мілан» — 57. 
 Бомбардири: Джеко («Рома»), Белотті («Торіно») — 24.

Німеччина
 Уперше за кілька тижнів жоден із гравців української збірної не от-
римав місця у стартовому складі своєї команди. Більше того, до заявки 
на матч 28-го туру Бундесліги потрапив лише захисник «Дармштадта» 
Артем Федецький. Його одноклубник Денис Олійник, хавбек «Шаль-
ке» Євген Коноплянка та «опорник» «Байєра» Владлен Юрченко тра-
диційно спостерігали за поєдинками колег із трибун.
 Примітно, що перемогу здобули тільки «гірники», а «лілії» та 
«фармацевти» у своїх зустрічах поступилися.
 Перша Бундесліга. 28-й тур. «Айнтрахт» — «Вердер» — 2:2, 
«Кельн» — «Боруссія» (М) — 2:3, «Шальке» — «Вольфсбург» — 
4:1, «Гамбург» — «Хоффенхайм» — 2:1 (Хунт, 25, 76 — Крамарич, 
33 (пен.)), «РБ Лейпциг» — «Байєр» — 1:0 (Поульсен, 90+4), «Фрай-
бург» — «Майнц» — 1:0, «Баварія» — «Боруссія» (Д) — 4:1 (Рібері, 
4; Левандовський, 10, 68 (пен.); Роббен, 49 — Геррейру, 20), «Герта» 
— «Аугсбург» — 2:0, «Інгольштадт» — «Дармштадт» — 3:2. 
 Лідери: «Баварія» — 68, «РБ Лейпциг» — 58, «Хоффенхайм» 
— 51, «Боруссія» (Д) — 50, «Герта» — 43, «Фрайбург» — 41. 
 Бомбардир: Левандовський («Баварія») — 26. 

Франція
 Ліга 1. 32-й тур. «Лілль» — «Ніцца» — 1:2 (Амаду, 14 — Бало-
теллі, 17, 45), «Анже» — «Монако» — 0:1 (Фалькао, 61), «Бордо» — 
«Мец» — 3:0, «Нансі» — «Ренн» — 3:0, «Ліон» — «Лор’ян» — 1:4, 
«Діжон» — «Бастія» — 1:2, «Кан» — «Монпельє» — 0:2, «Тулуза» 
— «Марсель» — 0:0, «Сент-Етьєн» — «Нант» — 1:1, «ПСЖ» — «Ген-
гам» — 4:0 (Ді Марія, 56; Кавані, 60, 71; Маюїді, 90+2). 
 Лідери: «Монако» — 74 (31 матч), «ПСЖ» — 71 (31), «Ніцца» 
— 70, «Ліон» — 54, «Бордо» — 49, «Марсель» — 48.  
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 29. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Назад — у реальність
Достроково розпочавши святкувати чемпіонство, футболісти «Шахтаря» 
зазнали першої поразки в сезоні

■

В останніх двох матчах капітан «Динамо» Андрій Ярмоленко відзначився «дублями».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
Другий етап. 24-й тур.
Поєдинки за 1-6-те місця
«Олександрія» — «Зоря» — 0:0
 Олександрія, стадіон «Ніка», 2080 гля-
дачів
«Шахтар» — «Чорноморець» — 1:2
 Голи: Бернард, 27 — Андрієвський, 37; 
Еліас, 68
 Харків, стадіон «Металіст», 7130 глядачів
«Динамо» — «Олімпік» — 4:0
 Голи: Бесєдін, 21; Ярмоленко, 26, 65; 
Гармаш, 51
 Київ, НСК «Олімпійський», 8360 глядачів
Поєдинки за 7-12-те місця
«Сталь» — «Волинь» — 2:0
 Голи: Карікарі, 87, 90+5
 Дніпро, стадіон «Метеор», 350 глядачів
«Зірка» — «Ворскла» — 1:0
 Гол: Екіса, 61
 Кропивницький, стадіон «Зірка», 1330 
глядачів
«Карпати» — «Дніпро» — 2:2
 Голи: Сваток, 27 (у свої ворота); 
Худоб’як, 68 — Довбик, 50, 64
 Львів, «Арена Львів», 4960 глядачів

Турнірна таблиця:
  I В Н П М О
1. «Шахтар» 24 20 3 1 50-17 63
2. «Динамо» 24 16 4 4 51-24 52
3. «Зоря» 24 12 5 7 35-23 41
4. «Олімпік» 24 9 8 7 28-34 35
5. «Олександрія» 24 9 7 8 38-32 34
6. «Чорноморець» 24 8 7 9 19-23 31

    I В Н П М О
7. «Ворскла»  24 7 6 11 26-29 27
8. «Сталь» 24 7 6 11 22-27 27
9. «Зірка» 24 7 5 12 21-34 26
10. «Карпати» 24 5 8 11 25-32 17*
11. «Дніпро» 24 5 11 8 24-32 11*
12. «Волинь» 24 2 4 18 13-44 10
 * — згідно з рішеннями ДК ФІФА, «Карпа-

ти» позбавлені 6 турнірних очок, «Дніпро» — 

15.

 Бомбардири: Мораес («Динамо») — 
10, Феррейра, Бланко-Лещук (обидва — 
«Шахтар»), Ярмоленко («Динамо») — 9.

■
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«Що стосується бою з Менні Пак’яо. Йому вже 38 років і він близький до 

завершення кар’єри. Я не збираюся виходити і бити старого. 
Було б цілковитим нонсенсом ганятися за ним».

Василь Ломаченко
український боксер-професіонал

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 На Олімпіаді-2012 в Лон-
доні аматорська збірна України 
з боксу поклала до синьо-жовтої 
скарбнички одразу п’ять наго-
род. Призери тих Ігор — Тарас 
Шелестюк, Денис Берінчик, 
Олександр Гвоздик, як і двоє 
чемпіонів — Василь Ломаченко 
й Олександр Усик, — усі вони, 
зрештою, стали на професіо-
нальний шлях.
 Як відомо, у профі-боксі всі 
дороги ведуть до США. І мину-
лого уїк-енду троє представни-
ків тієї потужної олімпійської 
команди, як і в добрі минулі 
часи, знову опинилися на од-
ному ринзі. У ніч із суботи на 
неділю американський Оксон 
Хілл, що в штаті Меріленд, став 
місцем, де відбувся своєрід-
ний вечір українського боксу. 
Троє володарів чемпіонських 
поясів — Ломаченко, Усик та 
Гвоздик — успішно провели 
добровільні захисти своїх ти-
тулів, укотре змусивши спор-
тивний світ говорити про силу 
вітчизняного боксу. За кіль-
ка тижнів до найбільш очіку-
ваного поєдинку 2017  року –– 
Ентоні Джошуа — Володимир 
Кличко — у США відбулася не-
погана прелюдія до битви важ-
коваговиків-титанів. І якщо за 
долю цього протистояння у ша-
нувальників українського екс-
чемпіона, котрий уже біль-
ше року не виходив на ринг, є 
серйозні побоювання, то Ло-
маченко, Усик та Гвоздик без 
особливих проблем розібрали-
ся зі своїми опонентами.
 Напевно сказати важко, 
чи влаштовували перед свої-
ми поєдинками хлопці якийсь 
спір. Проте, знаючи веселий 

характер Усика та К°, можна 
уявити, що український вечір у 
Оксон-Хіллі точно не був пріс-
ним в емоційному плані. Пе-
ребуваючи в статусі володаря 
найскромнішого чемпіонсько-
го титулу — пояса Північно-
американської федерації бок-
су, максимально переконли-
вим прагнув бути Олександр 
Гвоздик. Лише трьох раундів 
йому вистачило, аби підтвер-
дити свою перевагу над кубин-
цем Юніескі Гонсалесом, котра 
принесла 28-річному україн-
цеві 13-ту поспіль перемогу на 
профі-ринзі.
 Другим за швидкістю здо-
бутої перемоги виявився воло-
дар чемпіонського пояса WBO 
у другій напівлегкій вазі Ва-
силь Ломаченко. Зірковий ук-
раїнець відверто знущався над 
Джейсоном Сосою зі США. 
Щоправда, господар рингу дов-
гий час не хотів здаватися. Зре-
штою, після дев’ятого раунду 
секунданти Соси вирішили зу-
пинити його побиття. А окри-
лений черговою перемогою та 
легким захистом титулу Лома-
ченко запропонував власним 
уболівальникам самостійно об-
рати йому наступного суперни-
ка, куди, серед інших, Василь 
жартівливо долучив і Ентоні 
Джошуа. 

 Головний же жартівник в 
українській трійці — Усик — 
найдовше з-поміж товаришів 
виборював перемогу. Його поє-

динок з Майклом Хантером із 
США, котрий претендував на 
Сашковий пояс WBO, тривав 
усі відведені регламентом 12 ра-

ундів. Утім сумнівів щодо силь-
нішого в цьому дуеті в суддів не 
виникло. Одноголосна перемо-
га представника Криму. ■

Фото з сайта lomachenko.com.❙

БОКС

Легко, й не без жартів
Троє українських боксерів-професіоналів успішно захистили свої чемпіонські пояси під час 
вечора боксу в США

■

Григорій ХАТА

 Гучні допінгові дискваліфі-
кації, через які українська 
важка атлетика залишилася 
без двох олімпійських медалей 
Пекіна-2008, здобутих Ольгою 
Коробкою та Наталією Давидо-
вою, а також втратила лідера 
жіночої збірної Юлію Калину, 
не могли не вплинути на бойо-
вий дух нашої команди перед 
чемпіонатом Європи у Спліті.
 З огляду на поважний вік лі-
дерів української команди важ-
коваговиків загалом та непри-
ємні повідомлення з Міжна-
родного олімпійського коміте-
ту зокрема, тренерський штаб 
«синьо-жовтих» в останні роки 
був змушений працювати над 
оновленням складу національ-
ної збірної.
 Не так давно прізвище Олек-
сандра Пелешенка не входило 
до числа знакових персон у чо-
ловічому таборі українських ат-
летів. Утім другий рік поспіль 
уродженець Луганщини при-
ніс Україні європейське «золо-
то» в категорії до 85 кг. Бороти-
ся за перемогу в Хорватії йому 
довелося з росіянином Артемом 
Акуловим. Показавши кращий 
результат у ривку (175 кг), у 
поштовху 23-річний українсь-
кий важковаговик став другим 
(211 кг), програвши конкурен-
ту один кілограм. Утім здобу-
тої в першій вправі фори, котра 
становила десять кіло, Пеле-
шенку вистачило для захисту 
чемпіонського титулу.
 Також за чемпіонським гра-
фіком розпочала свої виступи на 
ЧЄ-2017 у Спліті 20-річна Іри-
на Деха. За підсумками ривка 

— 120 кг — її перевага над кон-
курентками становила п’ять кі-
лограмів. Відчувалося, що пе-
ред заключним видом молода 
атлетка з Харківщини має хо-
роший потенціал. Власне пер-
ший вихід Іри на поміст у дру-
гому виді змагань стався, коли 
переважна більшість учасниць 
уже завершила свої змагання.
 По суті, заявивши у пер-
шій спробі 137 кг, конкуру-

вати Деха мусила не стільки 
з суперницями, скільки із со-
бою. У підсумку, нерви моло-
дої спортсменки виявилися не 
такими міцними, як її мязи. 
Три підходи на, вочевидь, не 
най складнішій «висоті» за-
вершилися невдачами. У під-
сумку, лише «мале» «золото» 
в ривку. Й «бублик» — за під-
сумками обох вправ.
 Водночас виступ 18-річної 

Валентини Кисіль з Чернігів-
щини (до 90 кг) на ЧЄ прой-
шов як по маслу. Кожен з її 
шести виходів на сплітський 
поміст завершився успішним 
підходом. Вочевидь, знайом-
лячись з новими для себе ре-
аліями, юна українка не над-
то переймалася турнірною бо-
ротьбою — просто виконувала 
свою справу й заслужено під-
нялася на другу сходинку під-
сумкового протоколу. До речі, 
чемпіонці Європи — росіянці 
Діані Мстієвій — Кисіль пос-

тупилася лише одним кілогра-
мом (240 проти 241 кг).
 У змагальному плані 21-
річна Анастасії Лисенко з Оде-
щини (понад 90 кг) боротьба за 
«золото» не фігурувала. Безза-
перечним лідером надважкого 
дивізіону у жінок є росіянка Те-
тяна Каширіна, конкурувати з 
якою наразі нікому не вдається. 
Не надто переймалася цим пи-
танням і лідер української збір-
ної, котра в свою чергу також 
без особливої боротьби підня-
ла «срібну» суму — 277 кг, що 
на 43 кг перевершило досягнен-
ня володарки «бронзи» — угор-
ки Магат. При цьому Каширіна 
зібрала 317 кілограмів.
 Іще одну срібну нагороду (як 
і трохи раніше — Марія Хлян) 
до української скарбнички пок-
лав Дмитро Чумак, який лише 
за додатковим показником 
(більшою власною масою) про-
грав чемпіонський титул росія-
нину Адаму Малігову. ■

Олександр Пелешенко з Луганщини став дворазовим чемпіоном Європи 
з важкої атлетики.
Фото з сайта pravda.com.ua.

❙
❙
❙

ВАЖКА АТЛЕТИКА

«Срібний» достаток
На континентальному форумі важкоатлетів українська збірна 
зібрала вражаючий медальний ужинок

■

Хокей
 Чемпіонат України. Фінал (серія до 4-х перемог). Шоста гра. «Донбас» — «Кре-
менчук» — 2:1 (Кочетков, 32; Єгоров, 40 (більш.) — Мельников, 27). Рахунок у серії — 
4:2.
 Почавши з гостьової перемоги «золоту» серію проти переможця регулярного сезо-
ну — «Кременчука», «Донбасу» вдалося позбавити команду Дмитра Підгурського пе-
реваги домашнього майданчика. Відтак чемпіонське питання донецький клуб вирішив у 
рідних стінах, здобувши в Дружківці четверту перемогу в серії, котра дозволила «чер-
воно-чорним» захистити титул найсильнішої команди країни.

«Формула-1»
 Переможцем другого етапу «Ф-1», який минулих вихідних пройшов у Китаї, став 
британець Льюїс Хемілтон з «Мерседеса». Його головний конкурент у чемпіонаті — Се-
бастьян Феттель на «Феррарі» — фінішував другим. Третє місце на подіумі посів пред-
ставник «Ред булла» Макс Ферстаппен. ■

ХРОНІКА■
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Сміття в хаті « Самопомочі»
Чому важливі тендери в Дніпрі виграє одна й та сама фірма 
і як до цього причетні однопартійці Андрія Садового
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 Лікар — пацієнтці:
 — Більше бувайте на свіжому 
повітрі й тепліше одягайтеся.
 Пацієнтка — чоловікові:
 — Лікар прописав мені 
відпочинок на морі та норкову шубу.

* * *
 — Ви чому в такому вигляді 
з’явилися на роботу? Знову всi 
вихідні пили?
 — Пив, а якби ви нормально 
платили, я б ще і їв.

* * *
 Зустрілися два однокласники, 
згадують друзів:
 — А як там Вася?
 — На каторгу потрапив!

 — Та ти що?
 — Одружився, а в тещі город у 
два гектари!

* * *
 — Розо, я хочу нарешті таки 
пожити трохи й для себе!
 — Сьомо, хто проти? Живи, 
поки я фарбуюся.

* * *
 Оголошення перед кабінетом  
лікаря: «Просимо пацієнтів не 
обмінюватися симптомами. Це 
дуже ускладнює діагноз».

* * *
 — Де ваші бахіли?
 — Я знайомий головлікаря.
  — А мікроби про це знають?

По горизонталі:
 1. Місто в Єгипті, де розташо-
вані знамениті піраміди та Сфінкс. 
4. Річка, на якій стоїть місто Кропив-
ницький. 7. Метальний спис, що ви-
користовувався як зброя в стародав-
ні й середні віки. 8. Один із міфічних 
братів-засновників Риму. 9. Латись-
кий футбольний клуб із Риги. 11. Цар 
Лідії, що став символом незміряно-
го багатства. 13. Металевий захист 
середньовічного лицаря. 15. Дав-
ньогрецький філософ, учень Плато-
на. 16. Смичковий музичний інстру-
мент. 18. Іспанський художник, «ко-
роль сюрреалізму». 20. Екзотичний 
фрукт. 22. Положення «поза грою» 
у футболі. 24. Офіційна валюта Лит-
ви. 25. Дванадцять сузір’їв, що утво-
рюють уявне коло, яке протягом року 
проходять місяць, сонце та планети. 
26. Дохід від здачі в оренду землі, 
майна. 27. Донька Ярослава Мудро-
го, що стала королевою Франції. 
По вертикалі:
 1. Німецький варіант імені Іван. 
2. Герой давньогрецьких міфів, ко-
ханий Афродіти, вбитий на полюван-
ні пораненим вепром і перетворений 
на весняну квітку. 3. Райцентр на 
Черкащині. 4. Син майстра Дедала, 
який обпалив на сонці свої крила і 
впав у море. 5. Отруйна змія. 6. Кар-
патський етнос, переселений з Поль-

щі до України під час операції «Віс-
ла». 10. Іспанська національна роз-
вага, бій бика з тореадором. 11. Не-
прийняття чужинців. 12. Британське 
пиво. 14. Швидкісний спуск на ро-
лику по круто нахиленому тросу. 16. 
Повість Миколи Гоголя. 17. Резуль-
тат ділення. 18. Особа або фірма, що 
займається купівлею-продажем цін-
них паперів, валют, чи товарів. 19. 
«Земелька ся була Латинська, за-
взятий цар в ній був ...; старий ску-
пиндя – скурвасвинська, дрижав, як 
Каїн, за алтин».  (Іван Котляревсь-
кий). 21. Позначка в паспорті, яка 
дає дозвіл на в’їзд в іншу країну. 
23. Пагорб навіяного вітром піску. 
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 До чого лише не вдаються священики, 
щоб згуртувати паству. Настоятель протестант-
ської церкви в бельгійському селі Брілен, що 
в Західній Фландрії, неподалік від кордону з 
Францією, після того як тут через нерентабель-
ність закрився останній паб, вирішив дозволи-
ти мирянам збиратися на кухоль пива... прос-

то у церкві. Тож тепер щонеділі після меси во-
лонтери прибирають із церкви лавки, вистав-
ляють столи і барну стійку з пивними бочками. 
До речі, ціни на пиво та каву тут досить демок-
ратичні.
 Утім є в цього церковного пабу і певні об-
меження. По-перше, вхід до нього дозволено 
лише тим особам, які були присутні на неділь-
ній месі. По-друге, тут заборонені музика і тан-

ці. А по-третє, працює цей імпровізований паб 
лише до 13.00. Так що в його відвідувачів є 
достатньо часу, щоб пропустити кілька кухлів 
пива, але мало, щоб добряче напитися. 
 За словами пастора, він просто зберіг тра-
дицію спілкування літніх вірян, які після меси 
заходили до пабу побалакати про життя за кух-
лем пива. На своє виправдання він заявив, що 
алкоголь описано у Біблії і його вживали всі 
персонажі святого писання, а сам Ісус пере-
творював воду на вино. Пастор каже, що він 
не Христос, а лише його слуга. І якщо для того, 
щоб допомогти пастві, потрібно подарувати їй 
якісь мирські радості, то він готовий на це піти. 
До того ж він сподівається, що його ноу-хау до-
поможе привабити до церкви й атеїстів. А за 
кухлем пива, дивись, і слово Боже десь заче-
питься за окрайці пам’яті. ■

КРЕАТИВ

На пиво — у церкву
У Бельгії священик відкрив у храмі пивний бар

■

Аліса КВАЧ

 Ще зовсім недавно світові таблоїди обговорю-
вали подробиці вагітності та народження первіс-
тка у 50-річної сестри Майкла Джексона, співач-
ки Джанет Джексон, та її третього чоловіка, ка-
тарського мільйонера Віссама аль-Мани. Співач-
ка запевняла, що в них усе чудово і вона не може 
натішитися малюком, якого нарекли Іссою. А піс-
ля того, як Джанет із животиком вийшла на люди 
в традиційному мусульманському вбранні, пішли 
чутки, що вона збирається перейти в іслам.
 На тлі цієї ідилії як грім посеред ясного неба про-
лунала звістка про те, що Джанет та Віссам виріши-
ли розлучитися. Розрив стосунків відбувся мирно і 
без скандалів: батьки домовилися зберегти дружні 
стосунки і разом виховувати сина. Хоча тримісяч-
ний малюк таки лишиться з мамою, яка останнім 
часом тимчасово перебралася до Лондона. 
 Місяць тому «УМ» повідомляла про скандал 
із 31-річною Тіффані Уайт, яка заявила ЗМІ, що є 
донькою Джанет Джексон. Утім, як з’ясувалося, 
причиною розриву стало не стільки темне мину-
ле співачки, скільки диктаторські замашки з 
боку чоловіка. За словами інсайдерів, Віссам за-
бороняв дружині зустрічатися з друзями, одягати 
звичне для неї вбрання. А після народження сина 
він узагалі почав контролювати кожен крок Джанет, 
намагаючись зробити з неї справжню мусульмансь-
ку жінку. І, зрештою, терпець їй урвався. 
 Очевидно, що за п’ять років шлюбу Джанет мала 
змогу добре вивчити характер і звички свого чолові-

ГОРШКИ ПОБИЛИ

Народила — і пішла
Джанет Джексон вирішила 
розлучитися зі своїм третім 

■

ка. Однак, як стверджують друзі, вона дуже хотіла 
мати від нього дитину. А може, наївно сподівалася, 
що народження сина пом’якшить серце коханого.  
Хоча чоловіки не міняються, особливо — мусульма-
ни. ■

Джанет Джексон.❙

12 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер захiдний, 5-10 м/с. 
Температура вночi +4...+6, удень +12...+14.

Миргород: без опадiв. Уночi +3...+5; удень +11...+13.
Вiнниця:  без опадiв. Уночi +4...+6; удень +11...+13.
Одеса: без опадiв. Уночi +4...+6; удень +14...+16.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. 
Трускавець: уночi +2...+4; удень +11...+13. Моршин: уночi 
+1...+3: удень +10...+12.
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