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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,27 грн. 

1 € = 32,00 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Передплату на «Україну молоду» на 2018 рік продовжено до 25 грудня »СТОР. 5

Святий Миколай розпочав подорож до дітей і дорослих  із Чигирина. ❙
Фото з сайта ufest.in.ua. ❙

«Це був потужний 
сплеск національного 

духа»

Іменита українська 

шаблістка подолала 

«подвійний бар’єр» 

з олімпійських 

чемпіонок і виграла 

Гран-прі в Мексиці
стор. 15 »

Ходить по землі 
святий Миколай...
Свято шириться Україною. А стартувало — у першій козацькій столиці, 

Чигирині, де роздали подарунки 10 тисячам дітей
стор. 13 »

Правозахиснику Миколі 

Руденку сьогодні 

виповнилося б 97 років
стор. 8 »

«Пєтя» і 
Вовк

Майже новорічна 

казка про одного 

державного 

регулятора
стор. 4 »

Це шабля, Аріанно!



ВІВТОРОК, 19 ГРУДНЯ 20172 ІнФорУМ
«Я давно слідкую за виступами російського президента і недавно слухав 
його прес-конференцію. Він, здається, починає діяти так, 
щоб створити більш широке поле для можливої глибшої 
і масштабнішої атаки на Україну».

Леонід Кравчук
Президент України, 1991—1994

УКРАЇНА МОЛОДА

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Українські юридичні служ-
би наразі активно працюють над 
тим, аби «очистити», з правової 
точки зору, громадян, що вже до 
кінця цього року можуть бути об-
міняні на наших полонених. Як 
повідомив в ефірі «Громадське. 
Схід» координатор центру Пат-
ріот» Олег Котенко, цю проце-

дуру мають пройти 306 учасни-
ків «руської весни» та війни на 
 Донбасі: «Зараз робота та підго-
товка тривають шаленими тем-
пами. З більш точною датою виз-
начаться після того, як усе буде 
готово до передачі. У цьому про-
цесі беруть участь багато людей. 
Це — прокурори, судді й інші 
фахівці». 
 Скільки українських полоне-

них вийде на свободу в рамка цієї 
програми поки що невідомо. Бой-
овики та їхні російські куратори 
останнім часом озвучували різні 
цифри, що балансують у межах 
сотні. Втім, за даними вітчизня-
них державних служб, сьогодні 
у підвалах та тюрмах ОРДЛО пе-
ребуває 168 українських бранців. 
Різницю в статистиці Олег Ко-
тенко пояснив тим, що керівни-
ки окупованих територій не во-
лодіють точною інформацією. За 
його ж даними, не всі полонені, 
що вже засуджені в Україні або 
перебувають в СІЗО, виявили ба-
жання їхати на Донбас за обмі-
ном. Це пояснюється тим, що, до-
бувши визначений правосуддям 
термін, вони хочуть залишитися 
на вільній частині країни. У разі 
ж повернення додому, зворотний 
в’їзд буде неможливий або з цим 
можуть виникнути серйозні про-
блеми. ■

ПРІОРИТЕТИ

Ляшко: Хаос 
у державі — 
небезпека для 
кожного українця
Лідер Радикальної партії озвучив 
ключові вимоги до влади

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Стабілізувати економічну ситуацію, зокрема при-
значити голову Нацбанку та ухвалити низку економіч-
них законопроектів, вимагає від влади Олег Ляшко. 
 «Курс долара в обмінниках — під 30 гривень. Та-
кими темпами буде і 50, і 100. Це через те, що за ре-
зультатами торгівлі за 11 місяців нинішнього року ім-
порту в Україну завезли на 5 мільярдів доларів біль-
ше, ніж продали продукції. Наші національні вироб-
ники не можуть реалізувати свої товари за кордоном, 
бо Укрзалізниця віддає пріоритет транзиту російських 
вантажів. Натомість ми завозимо імпорт, вимиваємо 
валюту, потім — йдемо за кредитами МВФ. Виплата 
міжнародних кредитів — друга після оборони стаття 
у держбюджеті за обсягом коштів. Тобто ми працюємо 
на виплату кредитів замість того, щоб створювати ро-
бочі місця, піднімати зарплати та підтримувати націо-
нального виробника», — наголосив учора Ляшко на за-
сіданні погоджувальної ради в парламентi.
 Народний депутат переконаний, що фінансова ста-
більність має бути пріоритетом для влади. «Яка необ-
хідність у Порошенка зараз летіти у Португалію, коли 
така ситуація в країні? Чому він і досі не подав канди-
датуру на голову Нацбанку, що мав би зробити Прези-
дент? У нас немає керівника НБУ з травня цього року. 
Тимчасове ж керівництво підвищує облікову ставку, 
внаслідок чого дорожчають кредитні ресурси для на-
ціональних виробників. А мали б дати дешеві кредити, 
щоб сприяти економічному зростанню та підвищенню 
купівельної спроможності українців. Натомість унас-
лідок падіння гривні фактично знецінюється підви-
щення зарплат і пенсій. Ми категорично проти такої 
економічної політики, яку проводить нинішня влада, 
бо це політика зубожіння українців», — підкреслив лі-
дер РПЛ.
 Олег Ляшко вимагає якнайшвидше розглянути за-
конопроекти, які дадуть можливість активізувати еко-
номічне зростання в країні.
 «По-перше, це підвищення зарплат і пенсій. Під 
час нещодавнього підвищення пенсій забули про кол-
госпників. Вони все життя працювали, але не отрима-
ли ні копійки. Також в Україні — найнижча зарпла-
та серед країн Європи. Тому для нас ключове — зрос-
тання зарплат і пенсій, бо наслідком цього є подолання 
бідності. Крім того, ми вимагаємо ухвалити наш зако-
нопроект «Купуй українське, плати українцям!». По-
дивіться, яка скажена кампанія розгорнулась проти 
нашого документа. Вони звикли торгувати національ-
ними інтересами та хочуть, щоб долар був по 50 чи по 
100 гривень. Ми хочемо, щоб купували українське. 
Щоб гроші українців працювали на українську еконо-
міку, а не на закордонних конкурентів. Щоб ми не були 
приречені на постійну бідність та залежність», — вва-
жає Ляшко.
 Крім того, команда Радикальної партії закликала 
розглянути зміни до Конституції та навічно закріпити 
землю за українськими фермерами. ■

■ Іван БОЙКО

 За даними української 
військової розвідки, у вів-
торок, 19 грудня, бойови-
ки терористичних «ДНР» 
і «ЛНР» спільно з росій-
ським окупаційним ко-
мандуванням запланува-
ли можливі агресивні на-
ступальні дії по всій лінії 
зіткнення району прове-
дення антитерористичної 
операції на Донбасі.
 Як повідомляє Генш-
таб ЗСУ, ймовірність на-
ступу пов’язана із заявою 
Міноборони Росії про на-
мір відкликати російсь-
ких офіцерів із Спільно-
го центру з контролю та 
координації питань при-
пинення вогню та стабілі-
зації лінії розмежування 
сторін (СЦКК).
 «Зокрема, ворог пла-
нує активізувати роботу 
своїх ДРГ на військових 
об’єктах Збройних сил 
України, об’єктах енер-
гетичної та транспортної 
інфраструктури, збіль-
шити кількість провока-
тивних обстрілів у бік на-
ших позицій i житлових 
кварталів населених пун-
ктів поблизу лінії розме-
жування», — зазначають 
у Генштабі.

 За даними українсь-
кої розвідки, ворог та-
кож частіше обстрілю-
ватиме власні позиції зi 
ствольної артилерії ве-
ликого калібру, реактив-
них систем, танків та ін-
ших видів озброєння. До 
таких провокацій оку-
панти вдаватимуться, 
щоб мати привід звину-
ватити сили АТО в пору-
шені Мінських домовле-
ностей.
 «Ці провокації ма-
ють на меті обурити міс-
цеве населення, посили-
ли негативне ставлення, 
а іноді й агресію в бік ук-
раїнських військ, особли-
во напередодні консуль-
тацій у «Нормандсько-
му форматі» та засідання 
тристоронньої контакт-
ної групи в Мінську, пла-
нових візитів представни-
ків ОБСЄ та інше», — на-

голошують у штабі АТО. 
 Зазначимо, що дня-
ми російська сторона 
передала спостерігачам 
місії ОБСЄ лист від Мі-
ноборони РФ iз повідом-
ленням про те, що Росія 
збирається відкликати 
з території України офі-
церів своїх Збройних сил 
iз СЦКК. 
 При цьому глава МЗС 
РФ Сергій Лавров пара-
лельно заявив, що росій-
ських офіцерів у СЦКК 
на Донбасі нібито поста-
вили в «нестерпні умо-
ви». Мовляв, українська 
сторона нібито «висуває 
вимоги, які неможливо 
виконати».
 Те, що ворог не має 
наміру вгамовуватися 
з огляду на наближен-
ня зимових свят, засвід-
чує й інтенсивність об-
стрілів, і застосування 

важкого озброєння (не 
лише мінометів, а й ар-
тилерії і танків), і втра-
ти. Зокрема, під час во-
рожого обстрілу пози-
цій ЗСУ в районі селища 
Зайцеве на донецькому 
напрямку з мінометів 
калібру 120 мм загинуло 
троє захисників України 
в ніч на понеділок. 
 На луганському на-
прямку епіцентром на-
пруженості залишилася 
Світлодарська дуга — у 
вечірній час ворог iз важ-
кої артилерії калібру 152 
мм, мінометів, гранато-
метів і кулеметів вів во-
гонь по наших позиціях 
довкола селища Лугансь-
ке. Тоді як на Приазов’ї 
агресор застосував 120-
міліметрові міномети по 
наших укріпленнях поб-
лизу Лебединського та 
Павлополя. ■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Днями підозрюваний 
у сепаратизмі голова Хар-
ківського осередку ор-
ганізації «Український 
вибір» Віктора Медвед-
чука, колишній депутат 
міськради Андрій Лесик 
арештований без права 
застави на два місяці. За-
побіжний захід — утри-
мання під вартою — Ле-
сику обрав Київський 
райсуд Харкова 15 груд-
ня ввечері.
 «Суд відправив на два 
місяці у СІЗО без застави 
— до 6 лютого 2018 року 
— затриманого в Лугансь-
кій області екс-депута-
та Харківської міськра-
ди VI-VII скликань Анд-
рія Лесика, повноважен-
ня якого були припинені 
достроково», — зазначи-
ла прес-секретар проку-
ратури Віта Дубовик.
 Раніше колишньо-
му депутату Харківсь-

кої міськради від партії 
«Відродження» було ого-
лошено підозру у ч. 2 ст. 
110 КК України — «по-
сягання на територіаль-
ну цілісність і недотор-
канність України особою, 
яка є представником вла-
ди». Андрій Лесик був за-
триманий і доставлений 
до суду 15 грудня.
 За словами помічника 
затриманого Геннадія Со-
колова, Андрій Лесик пе-
ребував на стаціонарно-
му лікуванні у Лугансь-
кій області і був затрима-
ний, коли «відпросився, 
щоб привітати цивільну 

дружину з днем народ-
ження і приїхав до неї». 
За даними прокуратури, 
Лесик тривалий час пере-
бував у розшуку і перехо-
вувався від правоохорон-
ців.
 Під час сесій Хар-
ківської міськради він 
неодноразово демонс-
трував проросійську по-
зицію, говорячи про кон-
флікт на Донбасі. За да-
ними попереднього роз-
слідування по лінії СБУ, 
будучи депутатом, вказа-
на особа здійснювала за-
клики до зміни меж те-
риторії держави. Він за-

кликав громадян, зок-
рема в Одесі, блокувати 
транспортні розв’язки 
з метою перешкоджан-
ня пересуванню по міс-
ту військових і поліції, 
провести незаконний ре-
ферендум, не підкоряти-
ся законній дер жавній 
владі.
 Цьогоріч 9 травня 
біля Меморіалу Слави в 
Харкові Андрій Лесик 
з’явився з георгіївською 
стрічкою. Тоді сталася 
бійка між проукраїнсь-
кими активістами і їхнi-
ми опонентами.
 Нагадаємо, ще 17 
травня 2016 року депута-
ти Харківської міськради 
позбавили Лесика депу-
татського мандата за «дії 
всупереч позиції партії, 
дешевий популізм і са-
мопіар». 26 грудня 2016 
року Дзержинський рай-
суд Харкова відмовився 
скасувати рішення міськ-
ради. ■

Запорука стабільності гривні — це радикальне збільшення
обсягу вітчизняного експорту і зменшення імпорту, 
переконаний Олег Ляшко.

❙
❙
❙

НА ФРОНТІ

Атака на Приазов’я
Генштаб ЗСУ попереджає про запланований 
ворожий наступ по всій лінії фронту

■

ДЕТАЛІ

Тактичні пункти 
Громадян, яких Україна передасть 
у рамках програми обміну полоненими, 
звозять до Харкова та Маріуполя

■

СЕПАРАТИЗМ

Без вибору
Затриманий за посягання 
на територіальну цілісність

■
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ВІВТОРОК, 19 ГРУДНЯ 2017ІнФорУМ
Людмила НІКІТЕНКО

 У музеї Корсунь-Шевчен-
ківського державного істо-
рико-культурного заповідни-
ка відбулася Всеукраїнська 
акція «Україна моя вишива-
на!». 
 Майстрині вишивали хрес-
тиком територію Черкащини 
на карті України, яка, за заду-
мом організаторів акції, сим-
волізує територіальну ціліс-
ність нашої держави і має ста-
ти своєрідним оберегом рідної 
країни. До створення карти 
долучились колективи Кор-
сунь-Шевченківського педа-
гогічного коледжу імені Тара-
са Шевченка, районного цен-
тру дитячої та юнацької твор-
чості та міської школи №2.
 Вишивали незвичайну 
карту України і місцеві майс-
трині Олена Замула, Людмила 
Дробот, члени міського клубу 
рукоділля «Мокоша» та пра-
цівниці музею. Як розповіда-
ють у Корсунь-Шевченківсь-
кому заповіднику, вишиту 
карту спочатку передадуть до 
Києва, а звідки волонтери по-
везуть її на Донбас. Тож до ви-
шивання долучаться й жителі 
східних областей України. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Моторошна трагедія у 
черкаському селі Драбів-
ці сталася у неділю вве-
чері. Там у житловому бу-
динку, на вулиці Набе-
режній, сталася пожежа, 
в якій загинуло четверо ді-
тей, віком від 1 до 8 років.
 «Сусіди, які першими 
побачили вогонь, що охо-
пив покрівлю будинку, 
негайно зателефонували 
до Служби порятунку за 
номером «101». На лікві-
дацію пожежі оперативно 
прибули рятувальники 8-
ї Державної пожежно-ря-
тувальної частини та міс-
цева пожежна команда із 
села Скориківка. До гасін-
ня залучили три одиниці 
спецтехніки та 9 чоловік 
особового складу», — роз-
повідає «Україні молодій» 
Костянтин Проценко, реч-

ник головного управлін-
ня ДСНС в Черкаській об-
ласті. За його словами, на 
час прибуття до місця над-
звичайної події першо-
го пожежно-рятувально-
го підрозділу  будинок був 
повністю охоплений вог-
нем. 
  Спільними зусилля-
ми вогнеборців букваль-
но через 40 хвилин після 
початку пожежу вдало-
ся локалізувати, а о 22.07 
ліквідувати. Через сильне 
задимлення будинку бійці 
ДСНС змушені були пра-

цювати в апаратах для за-
хисту органів дихання.
 Під час проведення роз-
відки ланкою газодимоза-
хисників в одній із кімнат 
будинку було виявлено 
бездиханні тіла чоти рьох 
дітей: 2009, 2013, 2014, 
2016 років народження. 
 За попередніми дани-
ми, причиною пожежі ста-
ло порушення правил по-
жежної безпеки при екс-
плуатації печей.
 Як повідомляє  перший 
заступник голови Націо-
нальної поліції В’ячеслав 

Аброськін, 28-річна мати 
закрила дітей в будинку, 
а сама пішла відпочивати 
до друзів.  « Н е й -
мовірно болить за нещас-
них дітей, які були не пот-
рібні за життя ані матері, 
ані батьку. Наразі з горе-
матір’ю працюють слідчі, 
але це дітей, на жаль, не 
поверне.
 На моє переконання, 
з такими неблагополуч-
ними родинами повин-
ні активно працювати со-
ціальні служби. Якщо би 
заздалегідь була надана 
профілактична допомо-
га, дитячих смертей стало 
би менше», — наголошує 
В’ячеслав Аброськін.
 За словами місцевих 
жителів, у горе-матері за-
галом шестеро дітей і на-
разі вона вагітна сьомим 
малюком. На щастя, двоє 
дітей були у свекрухи, що 
й врятувало їм життя. ■

НОВАЦІЇ

Безпечні 
кордони
Нацполіція розробляє концепцію 
роботи на лінії розмежування 
з анексованим Кримом
Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Аби убезпечитися від усіляких неприємних не-
сподіванок на лінії розмежування Херсонської об-
ласті з окупованим Кримом, невдовзі почне працю-
вати поліція Автономної республіки Крим, діяль-
ність якої буде організовано на основі досвіду ро-
боти поліції Донеччини та Луганщини. «Ми маємо 
працювати з виявлення терористів та інших осіб, 
які в’їжджають на територію України для скоєння 
злочинів», — наголосив перший заступник голови 
Нацполіції В’ячеслав Аброськін, котрий у ході ро-
бочого візиту в Маріуполь і повідомив про майбут-
ню новацію на кордоні з Кримом.
 За дорученням голови Нацполіції України Сер-
гія Князєва в обласному главку поліції Донеччини 
було проведено нараду, в якій узяли участь началь-
ники головних управлінь Нацполіції в Донецькій 
області та АР Крим і м. Севастополі, а також про-
відні IT-фахівці поліції Донеччини. Керівники 
обмінялися досвідом організації роботи підроз-
ділів поліції, що розташовані на межі з окупова-
ними територіями України. Зокрема, поліцейсь-
кі Донеччини презентували роботу системи блок-
постів, яка базується на інтелектуальних техно-
логіях — це дозволяє за короткий час перевірити 
значну кількість громадян і транспорту, а час пе-
ревірки мінімізовано до кількох секунд.
 Для розробки та впровадження системи безпе-
ки на лінії розмежування з АР Крим створено ро-
бочу групу. ■ 

■

ПЕРСПЕКТИВИ

Житимемо 
краще?
Депутати проголосували 
за бюджет Києва
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Згідно з проектом бюджету Київська міська 
рада розраховує у наступному році отримати дохо-
ди на рівні 49,1 млрд. гривень, а от щодо поточних 
видатків — то вони становитимуть 38,8 млрд. гри-
вень. Витрачати доведеться також  на будівельні 
роботи і на капітальний ремонт — вони «з’їдять» 
у наступному році 10,3 мільярда, зокрема гроші 
підуть на ремонт доріг, міжквартальних проїздів, 
зовнішнього освітлення, світлофорних об’єктів, на 
придбання рухомого складу та інше.
 А ось на освіту планується спрямувати 13,6 
млрд. гривень, 9,2 мільярда — на охорону 
здоров’я та 8,6 мільярда — на соціальний захист 
киян. Щодо транспортної галузі, то на неї пла-
нується виділити майже 6 млрд. гривень і це, як 
сказав на засіданні Київради заступник голови 
КМДА Микола Поворозник, дозволить проводи-
ти «будівництво метрополітену на житловий ма-
сив «Виноградар», Подільського мостового пере-
ходу через  Дніпро та розробити ТЕО для початку 
будівництва четвертої гілки метро на житловий 
масив «Троєщина».
 Щоправда, житлово-комунальна сфера, куль-
тура та спорт отримають дещо менше: 1,6 млрд. 
гривень, майже 1 млрд. та 0,5 млрд. — відповід-
но. Якщо ж хтось хотів подати пропозиції до змі-
ни проекту бюджету (депутати Київради, постій-
ні комісії, депутатські фракції чи члени тери-
торіальної громади Києва), то мав це зробити до 
18 грудня, звернувшись до Комісії з питань бюд-
жету та соціально-економічного розвитку. 
 Нагадаємо, що в листопаді за попередніми 
даними, доходи на наступний рік планувалися 
дещо скромнішими — 45 млрд. гривень, принай-
мні таку цифру тоді озвучив голова бюджетної ко-
місії Київради Андрій Странніков. Для порівнян-
ня додамо, що цьогоріч столиця фінішувала із су-
мою доходів у 41,3 млрд. гривень. ■

■

Ірина КИРПА

 Дощ зі снігом, сильний вітер та оже-
ледь розгулялися днями у Західній Ук-
раїні, на Київщині, а також у Вінни-
цькій та Сумській областях. Загроза 
сходження лавин у Закарпатті досягає 
серйозного четвертого рівня. У півден-
них містах Херсоні, Миколаєві та Одесі 
— штормові пориви вітру й проливні 
дощі. Синоптики попереджають, що 
погода змінюється дуже швидко та різ-
ко, тому водії автотранспорту повинні 
бути особливо обережними на дорогах, 
щоб не стати жертвами ДТП. За слова-
ми синоптика Наталії Діденко, тепла 
погода збережеться лише на сході Ук-
раїни, проте ці території країни зал-
лють зливи.
 — Циклон приніс нам похолодан-
ня та велику кількість опадів у виг-
ляді мокрого снігу та дощів, — роз-
повіла синоптик Наталія Діденко. — 
Найхолодніше буде на заході Украї-
ни, де вже сьогодні вночі температура 
повітря опуститься до 10 градусів мо-
розу. — Центр України постраждає від 
штормових поривів вітру, а ось у Києві 
очікуються снігопади з хуртовиною. 
У Карпатах також буде морозна пого-
да, від трьох до восьми градусів ниж-
че нуля. У таких містах, як Дніпропет-
ровськ, Запоріжжя та Житомир, пере-
важатимуть дощі, але погода буде мін-
лива та вітряна.
 Тим часом рятувальники ДСНС по-

переджають про серйозну небезпеку 
сходження лавин у Західній Україні, 
в горах Івано-Франківської області. 
На офіційному сайті з попередження 
надзвичайних ситуацій опублікували 
штормове попередження на найближчі 
дні.
 Як відомо, ще раніше стихія зруй-
нувала міст на трасі «Мукачеве—Рога-
тин», а також вивела з ладу дамбу непо-
далік села Вогіново. Річки Латориця та 
Боржава, що вийшли з берегів, затопи-
ли майже два кілометри дороги на За-
карпатті та підтопили десятки довко-
лишніх будинків. Рятувальникам до-
велося евакуювати людей iз найбільш 
постраждалих від опадів регіонiв, а та-
кож визволяти водіїв легковиків зі сні-
гових пасток на гірських дорогах.
 Досі відрізано від цивілізації село 
Котельниця у Воловецькому районі За-
карпатської області. Радує тільки той 
факт, що, незважаючи на серйозний 
розгул стихії, жертв та постраждалих 
поки що немає. ■

ТРАГЕДІЯ

Загинули у вогні
Четверо зачинених у хаті малих дітей 
стали жертвами пожежі

■

СТИХІЯ

Евакуація потерпілих
У дванадцяти регіонах оголошено штормове 
попередження

■

ДО РЕЧІ

 Синоптики вже озвучили свій 
прогноз відносно того, яка очі-
кується погода на новорічні свята 
та Різдво Христове. Народні та ме-
теорологічні прогнози віщують ук-
раїнцям на Новий рік 2018-го мо-
рози та помірну кількість снігу. За 
словами завідуючої відділом клі-
матичних досліджень і довгостро-
кових прогнозів Вазіри Мартази-
нової, у переважній більшості міст 
нашої країни у ніч з 31 грудня на 1 
січня очікуються справжні тріскучі 
морози.
 Температура повітря у Києві на 
Новий рік буде коливатися у межах 
від -5 до -12 °С, можливий мокрий 
сніг. На півночі та сході країни очі-
куються сильні снігопади, а ось на 
півдні новорічні свята пройдуть пе-
реважно без опадів, при комфорт-
ній для цієї пори року температури 
повітря у межах 1-2 градуси морозу.

■

Черкащани вишили карту своєї області.
Фото надане прес-службою Черкаської ОДА.

❙
❙

АРТ-ПРОСТІР

Привіт Донбасу
Корсунські майстрині долучилися до Всеукраїнської 
акції «Україна моя вишивана!»

■
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«Прихильники того, щоб нічого особливо не міняти, 
і яких робота НКРЕКП за останні 2 роки повністю влаштовує, придумали, 
як внести зміни до закону про НКРЕКП».

Андрій Герус
колишній член Національної комісії з регулювання 
в галузях електроенергетики і комунальних послуг

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Президент Петро Порошенко продовжує 
укріплювати вертикаль своєї влади. І це 
дається взнаки не лише у тому, як він 
нейтралізує своїх потенційних конку-
рентів або критиків, а й у тому, як пос-
тупово переписується законодавство 
— не без очевидної користі для «гаран-
та». Один із таких прикладів стосується 
перекроєного нещодавно Верховною 
Радою закону про Національну комісію 
з регулювання електроенергетики і ко-
мунальних послуг (НКРЕКП), котрий 
відкриває перед главою держави нові 
можливості управління цією структу-
рою в «ручному» режимі. Як саме це 
відбуватиметься? 

Вічні «тимчасові»
 Наразі активно мусується інфор-
мація про те, що Президент Поро-
шенко невдовзі призначить до складу 
 НКРЕКП лояльних до себе осіб. Серед 
них — дві жінки і один кавалер. Це, 
зокрема, Вікторія Морозова (член 
 НКРЕКП із повноваженнями, що добі-
гають кінця), яка буде звільнена і пе-
репризначена як тимчасово виконую-
ча обов’язки. А також Оксана Кривен-
ко, заступник директора департаменту 
НКРЕКП з регулювання відносин у на-
фтогазовій сфері. Плюс Антон Гудачен-
ко — найцікавіший персонаж, людина, 
близька до голови Нацкомісії Дмитра 
Вовка. І не тільки до нього одного.
 Якийсь час тому Гудаченко прий-
шов до НКРЕКП разом із Вовком, був 
його радником, а потім — заступником 
директора департаменту. До цього етапу 
у своїй біографії Антон працював в ауди-
торській компанії Ernst & Young (до 2012 
року), а потім ще два роки (2012-2014) в 
«Метінвесті» Ріната Ахметова. Звичай-
но, що до кар’єрного ривка його «патро-
на» Вовка Антону Гудаченку все ще да-
леко. Адже це саме Вовк отримав в остан-
ніх числах 2014 року справжнісіньку си-
некуру — управління ціноутворенням в 
електроенергетиці.
 На той момент він не мав ані про-
фільної освіти, ані мінімального до-
свіду в галузі енергетики. На момент 
призначення Дмитру Вовку випов-
нилося 24 роки. До цього за плечи-
ма юнака була робота в Москві на по-
саді національного менеджера в конди-
терській корпорації Roshen. А незадов-
го до приходу в Roshen Вовк працював 
помічником віце-президента з корпо-
ративних фінансів компанії «Інвес-
тиційний капітал Україна» (ICU). Це 
та сама компанія, яку створила свого 
часу все ще недозвільнена голова НБУ 
Валерія Гонтарєва. У цій же компанії 
працював і екс-міністр енергетики та 
колишній глава НКРЕКП Володимир 
Демчишин. Утім усе це — загальнові-
домі відомості, і мова навіть не про це.
 А про те, як вийшло так, що 
членів НКРЕКП (нехай навіть з поз-
начкою «тимчасові») стали призна-
чати поза конкурсом і лише за волею 
Президента? Власне, на це питання 
відповідь цілком зрозуміла: 12 груд-
ня на сайті Верховної Ради з’явилася 
інформація про те, що Петро Поро-
шенко підписав закон №7342-1 спіль-
ного авторства депутатів від БПП, 
«Народного фронту» і Опоблоку (до 
речі, вельми красномовний колектив 
однодумців! ). А закон цей дає Прези-
денту певні преференції на період форс-
мажору: якщо повноваження членів 
НКРЕКП минули, а нових членів узя-
ти ніде (оскільки не було проведено 
відкритий конкурсний відбір), гла-
ва держави отримує право призначати 
тимчасових (не більш ніж на 3 місяці) 
«ціноутворювачів». І, звичайно ж, має 
в цьому питанні повний карт-бланш.

Прогавлений конкурс
 Закон №7342-1, як бачимо, дуже хо-
роший і зручний. І якби хто-небудь на-
писав аналогічний, але відносно членів 
ЦВК, Петро Олексійович, швидше за 
все, був би дуже вдячний автору. Але 

щодо ЦВК це все — порожні мрії, адже 
там свої креатури повинні пропонува-
ти парламентські фракції. Хоча, якщо 
останні не справляються з подібним за-
вданням (а вони таки не справляють-
ся!), чи не краще передати все в мужні 
руки Президента? Але це жарт. Повер-
немося ж до НКРЕКП — отже, що тра-
пилося з Нацкомісією?
 А сталося те, що 26 листопада 2016 
вступив у дію Закон «Про Національну 
комісію з регулювання у галузях енер-
гетики і комунальних послуг». Із цієї 
дати й почався відлік до моменту звіль-
нення всіх семи нині діючих членів 
НКРЕКП. Всі вони повинні бути замі-
нені на інших достойників, обраних на 
відкритому конкурсі. Але при цьому не 
повинен був постраждати процес при-
йняття рішень, які затверджував кво-
рум, тобто як мінімум четверо з семи 
членів НКРЕКП.
 Для безперебійної роботи НКРЕКП у 
законі було обумовлено, що троє членів 
Нацкомісії будуть звільнені не пізніше 
6 місяців із моменту набуття законом 
чинності, двоє — не пізніше 12 місяців, 
і ще двоє — не пізніше 18 місяців. Час 
повного обнулення НКРЕКП, отже, 
 спливає 26 травня 2018 року. Але, по-
чинаючи з 26 листопада 2017-го, Нац-
комісія втратила свій кворум, оскільки 
з її складу було вилучено п’ятеро з семи 
членів НКРЕКП.
 Чи можна було уникнути подіб-
ної ситуації? Без сумніву. Відповідно 
до закону, призначення нових членів 
 НКРЕКП мало здійснюватися на умо-
вах відкритого конкурсу. Протягом 
року в експертних колах, у відкри-
тих дискусіях владі невпинно нагаду-
вали про необхідність створення кон-
курсної комісії для призначення нових 
членів НКРЕКП. Але відповідальні за 
це особи ухилялися від виконання своїх 
обов’язків. При цьому конкурс повин-
на була проводити конкурсна комісія у 
складі п’ятьох осіб (двох — від Президен-
та, двох — від Верховної Ради й одного — 
від уряду). Здавалося б, знайти п’ятьох 
гідних — справа необтяжлива, однак ко-
місія так і не була створена. Отже, Нац-
комісія втратила свою легітимність.

Нові зміни
 При цьому дехто висунув ідею стосов-
но того, а чи не внести в тіло закону про 
Нацкомісію такі зміни, які дозволили б 
скоротити кворум НКРЕКП із чотирьох 
до трьох осіб? До речі, необхідні троє чи-
новників — вищезгадані Морозова, Кри-
венко і Гудаченко — у Президента вже 
є. Чи варто плодити нових маріонеток, 

коли можна легко (або майже легко) змі-
нити закон і передати все управління в 
руки цієї слухняної трійці? Безумов-
но, те, що НКРЕКП перестане бути ко-
легіальним органом, перетворившись 
на маленьку філію адміністрації Прези-
дента, є справою поганою. Тільки кому 
від цього погано? Явно не тим, хто затіяв 
і здійснив подібні пертурбації.
 Однак чим же займеться НКРЕКП 
у своєму старому-новому складі? Щоб 
відповісти на це питання, потрібно по-
вернутися до того, з чого ми почали. До 
молодика на ім’я Дмитро Вовк, який є 
сполучною ланкою між Президентом 
Порошенком і олігархом Ахметовим. В 
інтересах цих осіб є чергове (але, зви-
чайно ж, не останнє) збільшення вар-
тості електроенергії. Ось цим, найі-
мовірніше, і займеться НКРЕКП.
 Власне кажучи, наприкінці лис-
топада Нацкомісія вже оголосила про 
план підвищити тариф для теплової ге-
нерації на 25% на 2018 рік, що принесе 
додаткові 12,5 млрд. грн. прибутку. В 
одному з недавніх номерів «Україна мо-
лода» вже писала про цю схему. «Ціну 
вугілля в тарифах на електро енергію 
планується збільшити з 66 доларів до 
82,4 долара за тонну. Також вартість 
фрахту (транспортування морем і пере-
валки в порту) вугілля з порту Роттер-
дам в Україну регулятор планує збіль-
шити на 28,5% — до майже 19 доларів 
за тонну. І це за умови, що жодна тон-
на вугілля в Україну з Роттердама пос-
тавлена не була, а сукупні поставки мо-
рем становлять менше 5% від загально-
го обсягу споживання вугілля. Тобто в 
тарифі будуть закладатися неісную-
чі витрати, і в такий спосіб відбудеть-
ся підвищення ціни електроенергії», — 
повідомляє Асоціація споживачів енер-
гетики і комунальних послуг.
 А відтак і поготів розкриває «секрет 
Полішинеля»: «Найбільшим бенефіціа-
ром стане найбагатший олігарх країни, 
компанія якого (мається на увазі ДТЕК 
Ріната Ахметова) може отримати додат-
ково близько 10 млрд. грн. за рахунок 
подальшого тарифного навантаження на 
малий і середній бізнес, на всю українсь-
ку економіку». Однак не для того ж за-
цікавлені особи пройшли такий довгий і 
складний шлях (починаючи від бойкоту-
вання роботи конкурсної комісії до вне-
сення змін до законодавства), щоб зверта-
ти увагу на протести якоїсь там Асоціа-
ції споживачів? Коли корупціонери цієї 
країни «роблять» свої великі гроші, про-
тестні голоси мають замовкнути. Бо гро-
ші, як відомо, люблять тишу, і влада це 
прекрасно усвідомлює. ■

ПРОТЕСТ

«Жовтнева» 
революція 
Саакашвілі
Прихильники екс-
президента Грузії 
на черговому марші 
спробували захопити 
Жовтневий палац
Наталія ЛЕБІДЬ

 Чергова акція «Руху нових сил» «Марш за ім-
пічмент» обіцяла перетворитися у неділю на таке ж 
звичне дійство, як і попередні. Якби не слова лідера 
«Руху» Міхеїла Саакашвілі про те, що в Жовтнево-
му палаці було б не зле облаштувати партійний штаб. 
Це відразу надало акції певний нездоровий драйв, 
адже знайшлися охочі взяти палац штурмом. Згодом 
сам Саакашвілі пояснював, що насправді він нічого 
не збирався захоплювати. «Я сказав людям відійти на 
Майдан. Наш шлях — це мирний шлях. Я засу джую 
будь-яке розбиття вікон. Коли нас буде мільйон, то всі 
вікна й двері відкриються для нас самі», — заявив 
він. Однак слова ці прозвучали запізно — вікна вже 
були розбиті. 
 А починалося все тривіально: близько пів на 
дванадцяту учасники маршу почали збиратись біля 
пам’ятника Тарасові Шевченку у Києві. За годину там 
— на імпровізованій сцені біля постаменту — розпо-
чався мітинг. Першим виступав Саакашвілі. Він, зок-
рема, пообіцяв перемогти «олігархічну машину». «Я 
чув ваші голоси з камeри, куди мeнe закрив Поро-
шeнко (Президент України. — Ред.). Ви мeнe звіль-
нили, а я зобов’язаний разом із вами звільнити Украї-
ну від бариг і корупціонерів ... Сьогодні марш насту-
пу. Марш за імпічмент і за наступ народу України», 
— заявив він.
 Окрім дружини з сином, підтримати Саакашвілі 
прийшли народний депутат кількох скликань Степан 
Хмара і діючий народний депутат Юрій Дерев’янко, 
громадський діяч Олесь Доній. Пізніше мітингарі ут-
ворили колону та рушили центром Києва. На чолі її 
крокував, зокрема, і лідер громадсько-політичного 
руху «Справедливість» Валентин Наливайченко. Під 
час ходи маніфестанти скандували «Банду — геть!», 
«Руки гeть від НАБУ», «Порошeнку — імпічмент», 
«Луцeнку — відставка». Коли колона дісталася май-
дану Незалежності, вона налічувала вже — за підра-
хунками журналістів — кілька тисяч осіб. 
 Тоді-то й стався інцидент із Жовтневим палацом. 
Учасники акції «Марш за імпічмент» прорвалися до 
холу Жовтневого палацу, де тривав концерт. Проте хол 
виявився щільно заповнений правоохоронцями, які не 
дали їм пройти далі. Організатори дійсно закликали 
своїх людей повернутися на Майдан й покинути ідею 
з облаштуванням у палаці штабу. Проте 200-300 про-
тестувальників залишились і затято кидали у право-
охоронців пластикові пляшки з водою та петарди. Піз-
ніше поліція повідомила, що під час сутички постраж-
дали понад 30 її співробітників і що за фактом остан-
ніх подій порушено три кримінальні справи. 
 Прикметно, що за пару днів до цього Міхеїл Саа-
кашвілі написав приватного листа Президенту Петру 
Порошенку з пропозицією примирення. Інформацію 
поширив лідер партії «Громадянська позиція» Ана-
толій Гриценко, закликавши прихильників Міхо не до-
коряти йому через цей крок і зважати на ситуацію, в 
якій він опинився. 
 «Приватний лист від Саакашвілі Президенту Ук-
раїни, його заява про необхідність переговорів із По-
рошенком в інтересах країни, публічний заклик вийти 
на черговий марш, у якому вже жодного разу не зга-
дується прізвище Порошенка, натомість критика ад-
ресується узагальнено «владі» — такі кроки Міхеїла 
виявилися несподіваними для багатьох його прихиль-
ників, які вбачали в Саакашвілі потужний таран, який 
от-от знесе разом із кріслом «баригу на Банковій», 
— написав Гриценко.
 Сам Саакашвілі в інтерв’ю телеканалу ZIK підтвер-
див існування такого листа — в ньому йшлося про де-
ескалацію ворожнечі, яка має місце між автором ві-
дозви та Президентом країни. Однак події у Жовтне-
вому не надто сприяють «примиренню» сторін, якщо 
такого примирення хтось й справді прагне. ■

■

Завдяки недавнім законодавчим змінам Президент Порошенко отримав 
право призначати членів НКРЕКП поза конкурсом.

❙
❙

ЖИТИ ПО-НОВОМУ

«Пєтя» і Вовк
Майже новорічна казка про одного 
державного регулятора

■
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Ігор ВІТОВИЧ

 Як відомо, після проголо-
шення Каталонією в односто-
ронньому порядку незалеж-
ності центральний уряд Іспанії 
розпустив місцевий парламент 
і призначив на 21 грудня до-
строкові вибори. Тепер вибор-
ча кампанія увійшла в заключ-
ну фазу. 
 Згідно з соціальними опи-
туваннями, правляча в Іспанії 
Народна партія в Каталонії 
дуже непопулярна, зазначає 
«Євроньюс». Незважаючи на 
особисту участь прем’єр-мініс-
тра Іспанії Маріона Рахоя, 
який прибув до каталонсько-
го міста Таррагона підтримати 
главу виборчого списку Народ-
ної партії Хав’єра Гарсія Аль-
біоля, консерватори можуть 
зайняти на виборах у Каталонії 

останнє місце, не виключають 
місцеві оглядачі. 
 Найкращий результат на 
цих виборах може продемонс-
трувати правоцентристська 
партія «Громадяни» («Сьюда-
данос»). Соціологи, на підставі 
опитувань громадської думки, 
прогнозують партії більш ніж 
22-відсоткову підтримку ви-
борців. Лідер виборчого спис-
ку цієї партії Інес Аррімадас 
на передвиборчому мітингу в 
Барселоні пообіцяла «справж-
ні зміни» тим, хто проголосує 
за її політичну силу. Це натяк 
на нерішучість дій на шляху 
до незалежності попереднього 
очільника Женералітету Ката-
лонії Карлеса Пучдемона.
 Ліва республіканська пар-
тія може розраховувати на ви-
борах на другий результат iз 
20% підтримки виборців. Її 

виборчий список очолює Кар-
ма Форкадель — колишній спі-
кер парламенту автономії, яку 
звільнили з ув’язнення 10 лис-
топада під заклад.
 Очолювана Карлесом Пуч-
демоном коаліція «Разом за Ка-
талонію» — на третьому місці з 
результатом 17% голосів. Главі 
Демократичної конвергенції 
Пучдемону доводиться вести 
виборчу кампанію з Брюсселя, 
з використанням відеозв’язку, 
бо в Каталонії йому загрожує 
ув’язнення. А його права рука 
Орiол Жункерас уже перебу-
ває у в’язниці. На четверту по-
зицію у виборах може розрахо-
вувати Соціалістична партія. 
 Минулих вихідних близь-
ко восьми тисяч осіб вийшли 
на демонстрацію в Барселоні 
на знак підтримки взятих під 
варту два місяці тому без пра-
ва звільнення під заклад Жорді 
Санчесі і Жорді Куїшара — лі-
дерів двох головних каталонсь-
ких громадських організацій, 
які виступають за незалеж-
ність регіону. 
 Центральний уряд шляхом 
виборів розраховував «очис-
тити» каталонський парла-
мент від «незалежників». Схо-
же, що цей намір Мадриду не 
вдасться. Карлес Пучдемон по-
пулярно розтлумачив: «Най-
простіший спосіб зрозуміти, 
що означають наступні вибо-
ри, — це назвати їх другим ту-
ром голосування, перший тур 
якого відбувся 1 жовтня (тоді 
була проголошена незалеж-
ність Каталонії. — Ред.). Нев-
же вони думають, що ми все за-
були? Вони вважають, що ми 
не пам’ятаємо поліцейського 
насилля, яке супроводжувало 
тодішнє голосування?». Втім 
повторення прямого проголо-
шення незалежності, яке від-
булося 1 жовтня, може не від-
бутися. Бо прогнозований пе-
реможець виборів — партія 
«Громадяни» — є більш помір-
кований і може вибрати більш 
довгий і виважений шлях про-
сування до кінцевої мети. 
 Чітко зрозуміло лише те, 
що вибори 21 грудня будуть 
мати велике значення та на-
слідки не лише для Каталонії 
й Іспанії, а й усього Євросоюзу 
та десятків інших територій у 
світі, які мають сепаратистсь-
кі настрої та уважно пригля-
даються до досвіду каталон-
ців. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Президент Росії Володи-
мир Путін під час телефонної 
розмови з Дональдом Трампом 
подякував президенту США за 
інформацію від ЦРУ, яка до-
помогла попередити теракт у 
Санкт-Петербурзі. 
 «Президент Росії подяку-
вав своєму американському ко-
лезі за передану Центральним 
розвідувальним управлінням 
(ЦРУ) США інформацію, яка 
допомогла вийти на слід, вия-
вити та затримати групу теро-
ристів, які готували вибухи в 
Казанському соборі Санкт-Пе-
тербурга, а також в інших люд-
них місцях міста» — зазначе-
но в повідомленні прес-служби 
Кремля. 
 Раніше агенція РІА «Ново-
сті» повідомила, що в Санкт-
Петербурзі заарештовано  трьох 
чоловіків, які можуть бути 
пов’язані з підготовкою тер-
актів у місті. До 14 січня взяті 
під варту виходець iз Дагеста-
ну Шаміль Омаргаджиєв, ви-
ходець з Інгушетії Алісхан Ес-
мурзієв, яких підозрюють у не-
законному обігу зброї і боєпри-
пасів, а також громадянин 
Таджикистану Фіруз Калаву-
ров, якого підозрюють у неза-
конному обігу вибухових речо-
вин та пристроїв. 
 Затримані пояснили суду, 
що вину не визнають, ствер-
джуючи, що зброю їм підкину-
ли. Також у матеріалах справи 
є свідчення про зв’язки фігу-
рантів з особами з затримани-
ми раніше Євгенiєм Єфімовим 
та Антоном Кобцом. ФСБ Росії 
повідомила, що загалом затри-
мано сімох осіб, яких підозрю-
ють у причетності до так званої 
«Ісламської держави». 
 18-річного Євгенiя Єфімо-
ва, який першим потрапив за 
ґрати, звинувачують у виго-
товленнi бомби з доступних 

у звичайних магазинах ма-
теріалів та намірі підірвати її 
у Казанському соборі. Під час 
допиту хлопець зізнався, що 
діяв на замовлення осіб, які є 
симпатиками «Ісламської де-
ржави». 
 Кількома днями раніше було 
заарештовано членів подіб-
ної групи в Москві. Затримані 
зізналися, що планували здій-
снити замахи в столиці Росії на 
Новий рік та православне Різ-
дво.
 Важко сказати, чи варто ві-
рити зізнанням молодих лю-
дей, які були вибиті з них слід-
чими ФСБ, але з упевненістю 
можна сказати, що ці інциден-
ти сповна використані Путі-
ним та Трампом для пояснен-
ня можливого і так бажаного 
для обох лідерів зближення. 
 Після останньої короткої 
зустрічі Трампа з Путіним у 
Ханої президент США напи-
сав у «Твіттері»: «Я хочу вирі-
шити питання з Північною Ко-
реєю, Сирією, Україною, теро-
ризмом, і Росія може добряче 
допомогти». За його словами, 
це станеться тоді, коли «всі не-
нависники і дурні зрозуміють, 
що мати хороші відносини з 
Росією — це добре, а не пога-
но».
 Трамп ще до обрання пре-
зидентом робив ставки на тіс-
ний союз iз Кремлем, але на 
заваді стали члени Демокра-
тичної та його ж власної Рес-
публіканської партії, Конгрес 
США, які поставили руба пи-
тання втручання Росії в аме-
риканські вибори, що зв’язує 
руки Трампу, щоб відкрити їх 
для обіймів iз Кремлем. Про 
бажання Путіна мати тісні 
зв’язки iз США та позбутися 
докучливих для його країни 
санкцій і згадувати не варто. 
Тож для мотивації зближення 
можна і 18-річних терористів 
використати. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Один із найбагатших людей Кана-
ди, 75-річний мільярдер Баррі Шер-
ман і його 70-річна дружина Хані, які 
були знайдені мертвими в п’ятницю, 
15 грудня, у своєму будинку в Торонто, 
померли від удушення. Про це ввечері 
в неділю, 17 грудня, повідомив відділ 
вбивств поліції Торонто на підставі ек-
спертизи тіл загиблих.
 Раніше повідомлялось, що поліція 
вважає обставини смерті подружжя 
підозрілими. Їхні тіла були знайдені 
людиною, яка не є членом сім’ї Шер-
манів. Однією із версій смерті був суї-
цид, повідомляли місцеві медіа. Про-
те четверо дітей померлих це заперечу-
ють і стверджують, що їхні батьки були 

життєрадісними людьми.
 Баррі Шерман був власником ком-
панії Apotex, яку заснував в 1974 році. 
Розбагатів пан Шерман завдяки просу-
ванню на ринок більш дешевих замін-
ників дорогих ліків.  Компанія, в якій 
працює 11 тисяч людей, займається ви-
робництвом лікарських препаратів і ек-
спортує їх до понад 115 країн світу. Стат-
ки бізнесмена, який займав 15 позицію 
серед найбагатших людей Канади, оці-
нювались в 3,7 мільярда доларів США, 
передає агенція dpa. Місцеві медіа за-
значають, що подружжя вело активну 
благодійну діяльність, а доброчинна  ор-
ганізація Apotex Foundation за останні 
десять років пожертвувала 38,9 мільйо-
на доларів США шпиталям, університе-
там та єврейським організаціям. ■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на квартал — 166 грн. 53 коп.,
на півроку — 333 грн. 06 коп.,
на рік — 666 грн. 12 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на квартал — 226 грн. 53 коп.,
на півроку — 453 грн. 06 коп.,
на рік — 906 грн. 12 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на квартал — 60 грн. 39 коп.,
на півроку — 120 грн. 78 коп.,
на рік — 241 грн. 56 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 
2 грн. 00 коп., на квартал — 
4 грн. 60 коп., на півроку — 
5 грн. 60 коп., на рік — 8 грн. 
60 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Нині вже закінчується передплата на «Ук-
раїну молоду» на 2018 рік.
 Оформити передплату можна у відді-
леннях поштового зв’язку, в операцій-
них залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті УДППЗ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiй-
но звертаємося: якщо ви багато рокiв перед-
плачуєте «Україну молоду» — порадьте пе-
редплату i своїм родичам, друзям, сусiдам, 
знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2018■КРИМІНАЛ

Від смерті й гроші 
не врятують
У Канаді розслідують загадкову загибель 
подружньої пари мільярдерів

■

КОНТАКТИ

Путін дякує ЦРУ 
й особисто Трампу
США допомогли попередити замах 
у Санкт-Петербурзі

■ПАРАД СУВЕРЕНІТЕТІВ

40 відтінків 
незалежності
Цього тижня в Каталонії відбудуться 
дострокові вибори в парламент

■

Інес Аррімадас претендує на звання нового лідера Каталонії.❙
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Плани на рейс  
 Маршрутна карта нової національ-
ної компанії приємно вражає. Із Києва, 
Харкова, Львова та Одеси «Скай Ап» лі-
татиме до Туреччини: Бодрума, Анталії, 
Даламана; Єгипту: Шарм-Ель-Шейху 
та Хургади; чорногорського Тівату, іс-
панських Тенеріфе (Канарські острови), 
Пальми-де-Майорки на однойменному 
острові та материкових Аліканте і Барсе-
лони. Також до столиці Албанії Тірани, 
італійського Ріміні, болгарських Варни 
і Бургасу, кіпрської Ларнаки та Дубая, 
що в Об’єднаних Арабських Еміратах. 
 Окрім закордонних, «Скай Ап» здій-
снюватиме низку внутрішніх рейсів, як 
обіцяють чиновники, за лоукост-мо-
деллю: Київ—Харків, Київ—Одеса, 
Львiв—Одеса. 
 Стартує новий перевізник із чотирь-
ох літаків «Боїнг 737-800» на 190 па-
сажирів кожен. Літаки 2001 року, які 
«Скай Ап» бере в так званий «сухий лі-
зинг». Надалі ж, як запевнив керівник 
«Скай Ап» Віталій Хайнацький, флот 
буде розширюватися: у 2020 році — до 
восьми бортів, в 2021 році — до десяти, 
в 2022 році — до 12 літаків. 
 Той факт, що компанія на початок 
польотів бере одразу чотири літаки, свід-
чить про серйозність її намірів. Той же 
італійський «Ернест», який гучно зай-
шов до аеропортів «Львів» і «Київ», опе-
рує всього лише двома літаками. А, ска-
жімо, «Віззейр-Україна», що зайшов на 
наш ринок у 2008 році, мав усього лише 
один літак.  

Невеличка комерційна хитрість
 Утiм подальший аналіз планів робо-
ти авіакомпанії та її інструментарію по-
казує: «Скай Ап» може бути потужним 
гравцем вітчизняного чартерного рин-
ку і конкурувати з дрібними перевізни-
ками, але це — аж ніяк не лоукост! На-
віть перший погляд на його маршрут-
ний лист показує: «Скай Ап» літатиме 
до місць так званого «пакетного» відпо-
чинку. Тобто виконуватиме маршрути, 
якими зазвичай возять своїх клієнтів ту-

ристичні компанії. 
 Адже класичні пасажири лоукосту 
не літають ні до Хургади, ні до Бодрума 
та й навіть до італійського Ріміні — до-
волі розкрученого курорту вдалині від 
головних історичних пам’яток цієї де-
ржави. Отже, треба розуміти, щo голо-
вна мета створення «Скай Ап», попри всі 
заяви міністра Володимира Омеляна, — 
це перевезення організованих туристів 
для компанії «Джойн Ап». І, можливо, 
інших туроператорів, які — теоретично 
— можуть викуповувати блоки місць на 
бортах нової авіаструктури.  
 Винятком у цьому переліку може 
бути хіба що мегапопулярна для ук-
раїнських пасажирів Барселона, яка 
має стійкий попит і серед індивідуаль-
них мандрівників. Втім, експерти дуже 
сумніваються, що «Скай Ап» буде го-
товий надати пасажирам низьку ціно-
ву пропозицію. Але натомість власники 
авіакомпанії користуватимуться виз-
наченням «національна компанія», ос-
кільки це дозволяє знайти щілину у віт-
чизняному законодавстві, що забороняє 
чартерним компаніям здійснювати рей-
си до аеропорту, якщо туди вже літає ре-
гулярна авіакомпанія. 
 «Скай Ап» таким чином під брен-
дом лоукосту намагатиметься увійти на 
лінію Київ—Барселона, куди вже літає 
«МАУ», і спокійно перевозити «пакет-
ників» до популярного місця відпочин-
ку, не ділячись прибутками зi структу-
рою одіозного олігарха Ігоря Коломойсь-
кого... Як бізнес-стратегія, ця ідея — не-
погана. З точки зору реальних інтересів 
пасажирів — повний нуль.

Б/в-літак — не лоукост!      
 Про те, що «Скай Ап» насправді жод-
ним боком не лоукост у класичному ро-
зумінні, свідчить його флот. Тобто, літа-
ки 2001 року випуску. 
 Класичний лоукост літає тільки на 
нових літаках! І не тому, що вони надій-
ніші, ніж 16-річний «Боїнг» б/в. Річ у 
тім, що експлуатація нових літаків є де-
шевою для авіакомпанії: вони перебу-

вають на заводській гарантії і виробник 
упродовж п’яти років виправляє техніч-
ні недоліки за власний кошт. Хоча й об-
ходяться вони компанії, звичайно ж, до-
рожче, ніж навіть після нетривалої екс-
плуатації, але побоювань, що через по-
ломку доведеться скасовувати низку 
рейсів, буде суттєво менше.  
 Класична лоукост-схема в авіації пе-
редбачає, що літаки перебувають у повітрі 
з шостої години ранку до опівночі, з неве-
ликими тридцятихвилинними перерва-
ми на обслуговування. А не година-пів-
тори, як чартери. При такому щільному 
графіку навіть найменша технічна не-
справність тягне за собою збій, коли до-
водиться скасовувати десятки рейсів і від 
якого страждають тисячі пасажирів. 
 Що таке лоукост на старих літаках, 
ще досі пам’ятають російські пасажири, 
які у 2009-2011 роках користувалися 
послугами компанії «Авіанова». Рейси 
тоді скасовували десятками, люди сиді-
ли на летовищах годинами і добами, зі 
скандалами домагаючись компенсації, 
а лоукости тоді стали елементом місце-
вого фольклору — користуватися ними 
означало назвати себе невдахою. 

«Доплатіть на розвиток лоукосту!»     
 Ще один елемент успіху авіаком-
панії-лоукосту — знижки на авіаційне 
обслуговування в аеропортах, куди вони 
здійснюють свої рейси. Детальніше про 
цей принцип українці могли довідатися 
під час скандалу з «Райянейром», коли 
у публічний простір вилилася конфіден-
ційна інформація про дисконт, який ви-
магали ірландці й позицію з цього при-
воду керівництва «Борисполя». 
 Якщо спрощено, то аеропорт дає 
знижки авіакомпанії у залежності від 
кількості перевезених пасажирів. Біль-
ше пасажирів — менші тарифи на назем-
не обслуговування. Іноді держава сама 
доплачує авіакомпанії, аби та лише во-
зила пасажирів у малопопулярні і відда-
лені аеропорти. Яскраві приклади — до-
плата від 15 до 30 євро за кожного паса-
жира, які платив уряд Ізраїлю компанії 
«Райянейр» за деякі її рейси у північний, 
колишній військовий, аеропорт курорт-

ного Ейлата — Увда. А також доплата від 
уряду Сербії «Віззейру» за перевезення 
пасажирів на летовище Ніш. 
 Тож, позиціонуючи себе як лоукост, 
«Скай Ап» може цілком претендувати 
на знижки за обслуговування у щонай-
менше чотирьох вітчизняних летови-
щах: львівському, одеському, харківсь-
кому та одному чи двох київських. Адже 
«новий національний» розглядає мож-
ливість одночасно літати з Жулян та Бо-
рисполя, як це роблять деякі інші авіа-
компанії. 
 При нинішньому рівні корумпова-
ності в галузі та державі назагал вима-
гати пільг «на святу справу» — розвиток 
авіаційної галузі незалежної України — 
власники компанії можуть навіть доволі 
успішно. І отримувати їх! Особливо, вра-
ховуючи позицію міністра, який на сіре 
каже біле. 
 Відтак ці пільги буде використано не 
на розвиток низькобюджетної авіації — 
адже де-факто «Скай Ап» такою струк-
турою не є — а на приховане дотування 
чартерних перевезень одного з гравців 
ринку. Чи навіть двох... У виграші від 
цього опиняються не пересічні україн-
ці, а власники бізнесу. І добре, якщо би 
вони вирішили знизити завдяки цьо-
му вартість путівок. Але їх ціну зазви-
чай диктує ринок, а кошти від імовірно-
го надання пільгових ставок просто бу-
дуть додатковим прибутком. 

Обіцяти — нічого не означає      
 У те, що «Скай Ап» не буде лоукост-
перевізником, який здійснюватиме регу-
лярні низькобюджетні рейси по Україні, 
хоча саме це обіцяв Володимир Омелян, 
можна не сумніватися. Причин для цьо-
го більш ніж досить. 
 Перша з них — незатребуваність та-
ких послуг у наших умовах: порівня-
но невеликих відстаней між головними 
містами, хорошого розвитку наземного 
транспорту та низьких доходів населен-
ня. Аби продати частину квитків на рейс 
«Київ—Одеса» за 499 гривень, іншу час-
тину треба реалізувати за 1500-2000 гри-
вень. При ціні на потяг 300-400 гривень 
і блаблакар — від 200 гривень, більша 
частина квитків залишиться нереалізо-
ваними. 
 Це в Німеччині, при їхньому середньо-
му доході, можна заповнити щоденний 
рейс «Берлін—Кельн» і навіть кілька та-
ких рейсів, але не при доході українців 
— заповнити рейс «Київ—Львів». Особ-
ливо враховуючи, що затрати німецько-
го власника авіакомпанії за цей рейс бу-
дуть не вищими: лізинг йому обійдеться, 
можливо, навіть дешевше, як і вартість 
авіаційного керосину. Тож німецький 
пасажир полетить, а українець піде на 
«маршрутку» чи, у кращому разі, на 
«Інтерсіті».
 Обіцяти сьогодні облаштувати в Ук-
раїні лоукост-авіаперевезення — це 
те саме, що обіцяти одружитися дів-
чині полегшеної поведінки наприкінці 
вечірки. Обидва розуміють, що це нещи-
ро, але з різних причин роблять вигляд, 
що вірять... Яскраве підтвердження — 
спроби розвивати цей ринок компанії 
«Віззейр-Україна» ще у 2008 році. Які 
обіцяли навіть рейси «Львiв—Дніпро-
петровськ» і «Київ—Запоріжжя», але в 
результаті не змогли вийти на беззбит-
ковість рейсу «Київ—Сімферополь» і 
потім скасували всі.
 Керівництво «візів» тоді відмовило-
ся сказати, чи вони щиро сподівалися на 
комерційну привабливість внутрішніх 
рейсів, чи це був реверанс перед керів-
ництвом держави, аби їм дозволили 
здійснювати значно прибутковіші між-
народні польоти.    
 Утiм так звані внутрішні рейси «Скай 
Ап» можуть слугувати для банального 
«перекидування» своїх літаків між чо-
тирма містами, з яких вони здійснюва-
тимуть свої гарантовано прибуткові чар-
терні польоти. У такій ситуації компанія 
і справді може дозволити собі частину 
низьких цін, бо це краще, ніж нуль. Але 
говорити про перевагу від цього можна 
буде лише у випадку, коли влада не тис-
нутиме на аеропорти задля додаткових 
знижок для «національного лоукоста». 
Бо особисто мені не хочеться дотувати зi 
своєї кишені одного з чартерних перевіз-
ників туристичного оператора. ■

ВІДКРИТЕ НЕБО

Лоукост для міністра
Запуск нової «національної авіакомпанії» «Скай Ап», 
що позиціонує себе як бюджетний перевізник, — це більше державна корупція, 
ніж джерело дешевих квитків

■

КРАПКИ НАД «І»

Лоукост за цінами «МАУ» 
 Коли цей матеріал вже був готовий до дру-
ку, надійшла інформація, що «лоукост» «Скай 
Ап», виявляється, зовсім не готовий конкуру-
вати з іншим національним перевізником — 
компанією «МАУ» Ігоря Коломойського. Навіть 
навпаки, працювати з ним за код-шерінгом. 
Тобто, спільно експлуатувати частину рейсів. І 
відповідно, ставити однакові ціни з «МАУ».

■

Більшість вітчизняних інфраструктурних проектів при уважному розгляді відблискують профанацією, корупцією і зловживаннями.
Фото з сайта luxnet.ua.

❙
❙

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Упродовж півроку вся просунута авіаційна громадськість чекала появи нового ук-
раїнського лоукосту. Ще у липні міністр інфраструктури Володимир Омелян по-
обіцяв, що новий бюджетний авіамонстр, надія для вітчизняного пасажира, має 
з’явитися ось-ось. Потім, уже в середині грудня, міністерство ще кілька днів за-
гострювало інтригу, щедро і регулярно анонсуючи прес-конференції міністра про 
появу нової компанії. 
Коли привідкрили завісу, з’ясувалося, що нова авіакомпанія — це чартерний пере-
візник туристичного оператора «Джойн Ап», під дуже співзвучною назвою «Скай 
Ап». Який, за словами міністра та керівництва нової структури, i буде лоукостом. 
Тобто літатиме дешево, від 449 гривень по Україні, і ціна квитка передбачатиме ба-
зові послуги, без багажу.
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Інф. «УМ»

 Останніми роками дво-
стороння торгівля сільсь-
когосподарськими това-
рами та реалізація спіль-
них проектів між Украї-
ною та Ізраїлем активно 
розвивається і сторони за-
цікавлені у подальшому 
поглибленні співпраці в 
агрогалузі. Спільні перс-
пективи представники Мі-
нагрополітики обговорили 
з послом держави Ізраїль в 
Україні Еліавом Белоцер-
ковські та заступником 
Голови «Машав» Ювалєм 
Фуксом.
 «Сьогодні Ізраїль вхо-
дить у ТОП-20 країн-імпор-
терів української аграрної 
та харчової продукції. Ок-
рім цього, надзвичайно ак-
тивно реалізовує проекти 
впровадження дуальної ос-
віти для представників га-
лузі, запровадження новіт-
ніх технологій. Всі вони 
вже дають цілком конкрет-
ні результати. З програмою 
спеціалізованих тренін-
гів MASHAV в Україні теж 
знайомі чимало аграріїв. 
Наступного року ми б хоті-
ли підтримати темп і пра-
цювати разом за пріори-
тетними напрямами», — 
каже заступник міністра з 
питань євроінтеграції Оль-
га Трофімцева. За її слова-
ми, важливими для сфоку-
сованої співпраці у 2018 
році стануть зрошення та 
ірригація як частина «клі-
матично розумного» сіль-
ського господарства, а та-
кож розвиток сільських 
територій, жіноче підпри-
ємництво, тваринництво, 
ветеринарія.
 Юваль Фукс зазначає, 
що  Україна на сьогодні ста-
ла країною номер один для 
Агентства «Машав» у на-
данні допомоги для розроб-
ки, менеджменту та ре-
алізації проектів розвит-
ку агросектору, а також у 
залученні українських фа-
хівців до курсів підвищен-
ня кваліфікації за різно-
манітними галузевими на-
прямами. Наступного року 

планується розширення на-
прямів тренінгів для галу-
зевих фахівців, збільшення 
кількості місць для навчан-
ня та продовження залучен-
ня українських спеціалістів 
до вказаних програм. 
 Сторони відзначили ус-
піх програми «Українсь-
кий проект бізнес-розвит-
ку плодоовочівництва», за-
початкованої в 2014 році, 
яка реалізується в Одесь-
кій, Миколаївській, Хер-
сонській та Запорізькій об-
ластях. Партнером у впро-
вадженні проекту висту-
пає Центр міжнародного 

співробітництва MASHAV 
МЗС Ізраїлю, а виконав-
цем — Менонітська Асоціа-
ція Економічного розвитку 
МЕDA. Головна мета про-
екту — надати практичну 
допомогу українським ма-
лим та середнім виробни-
кам плодоовочевої продук-
ції для підвищення рівня 
господарювання та конку-
рентоспроможності. Про-
ект також допомагає вста-
новити прямі контакти 
між українськими вироб-
никами плодоовочевої про-
дукції та потенційними іно-
земними партнерами, під-

тримує вихід компаній на 
експортні ринки. На почат-
ку наступного року пройде 
тристороння зустріч пред-
ставників Мінагрополіти-
ки, «Машав» та МЕDA, на 
якій презентують наступні 
кроки подальшої реаліза-
ції проекту з розвитку ук-
раїнського плодоовочевого 
бізнесу.
 Детальніше про актуаль-
ні курси «Машав» агропід-
приємці можуть дізнатися 
на сайті http://embassies.
gov.il/kiev/mashav/Pages/
MASHAVCourses2017.
aspx. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 «Еволюція Гідності» — так учас-
ники XІІІ з’їзду Аграрної партії на-
звали ухвалену 17 грудня у столично-
му Палаці «Україна» резолюцію.На 
думку делегатів форуму, українську 
державність знищує свавілля чинов-
ників, олігархів та їхніх лобістів, що 
годуються з корупційних схем.
 Рокіровкою «смотрящих» вияви-
лося звільнення на телекамери керів-
ника Держгеокадастру з заміною всіх 
обласних очільників системи. Після 
ефектного «експромту» затягувати 
підтвердження договорів оренди з на-
ступним видавлюванням добросовіс-
них землекористувачів з орендованих 
територій із вогником узялися вже 
ставленики нової команди. Під гур-

кіт війни з російськими найманцями 
(й за участі офшорних агрохолдингів 
із російськими ж бенефіціарами) по-
силився пресинг бюрократичних за-
гонів на агропідприємців із некримі-
нальною історією становлення. Тому 
будь-яка політична сила, дистанційо-
вана від нинішньої влади, здатна при-
вабити під свої знамена цей проігно-
рований жадібними бюрократами гро-
мадянський ресурс. Особливо ж про-
понуючи зрозумілу програму.
 «Тотальна корупція в органах дер-
жавної влади, нищівний податковий 
прес, рейдерство — сумна реальність, 
яка позбавляє українців найменшо-
го шансу на повноцінне життя. Між 
громадянином і державою утвори-
лась прірва. Дії Президента України 
негативно оцінюють 79% українців, 

Кабінету Міністрів — 76%, Верхов-
ної Ради — 88%. Це — вирок ниніш-
ній владі. Посилене фінансування си-
лових структур, які використовують 
для тиску на опонентів, та преферен-
ції олігархічному бізнесу є свідчен-
ням ревізії демократичного підходу 
до розвитку держави. При цьому всі-
ляко ослаблюється прогресивний се-
редній клас та господарі-одноосібни-
ки. Атака на антикорупційні органи 
демонструє справжню сутність влади, 
що намагається законсервувати в Ук-
раїні олігархічний режим і відібрати 
в народу надію на справедливість», — 
йдеться в резолюції.
 Щоб розвиватися, Українська де-
ржава має бути перезавантажена. Її 
основою мають стати сильні інститу-
ції, що гарантують стабільний розви-
ток, незалежно від персоналій, що їх 
очолюють.
 На думку аграріїв, брак реальних 
змін є наслідком відсутності страте-
гії будівництва Української держави. 
Аграрна партія пропонує реформу ви-
борчої системи зі скасуванням мажо-
ритарного принципу виборів, зміни 
до Конституції, які  б ліквідували ду-
алізм в управлінні державою, створен-
ня антикорупційного суду і знищен-
ня корупції. Також вимагає гаранту-
вати захист права власності як осно-
ви економіки, провести комплексну 
земельну реформу та створити умови 
для ефективного самоврядування гро-
мад. ■

НОВИНИ ПЛЮС
Землі — громадам
 Право розпоряджатися землями за межами на-
селених пунктів посилить інституційну спроможність 
об’єднаних територіальних громад та сформує еко-
номічно справедливу модель використання земель-
них ресурсів. Про це йшлося на конференції «Децен-
тралізація, управління землями та розвиток громад», 
організованій проектом USAID «Підтримка аграрно-
го і сільського розвитку» (Агросільрозвиток) та Все-
українською асоціацією сільських та селищних рад. В 
Україні часів незалежності реалізовували різні фор-
мати розподілу повноважень у сфері земельних від-
носин. Зокрема — за посередництва Держземагентс-
тва та районних держадміністрацій, які продемонстру-
вали високу корупційну складову та неефективність. 
У парламенті зареєстровано декілька законопроектів, 
що пропонують передати повноваження розпоряджа-
тися землями ОТГ, однак жоден із них досі не прого-
лосований. Останнім внесено президентський законо-
проект 7363, на який покладають неабиякі сподівання. 
На сьогодні в Україні утворено 665 об’єднаних тери-
торіальних громад загальною площею 161 тисяча 108 
квадратних кілометрів. На території цих ОТГ прожи-
ває 5,7 мільйона мешканців, iз яких майже дві третини 
становить сільське населення. 366 ОТГ, які функціо-
нують iз початку 2017 року, станом на 1 жовтня мали 
на своїх рахунках 4,1 мільярда гривень залишку бюд-
жетних коштів (загальний + спеціальний фонд). Пла-
та за землю у доходах цих ОТГ становить за 9 місяців 
майже 16 відсотків.

Цукрова модернізація
 Компанії-виробники цукру мають переоснастити за-
води відповідно до європейських стандартів. Реконс-
трукція та модернізація вимагає значних ресурсів, тому 
обговорюється можливість державної підтримки. Ре-
зультатом їі стане розвиток цукрової галузі та поява 
нових робочих місць. Мінагрополітики імплементува-
ло норму ЄС щодо якості видів цукрів, і до 1 вересня 
2022 року деякі види цукру, що постачатимуться на ри-
нок, повинні відповідати європейським стандартам. Ви-
робництво і збут біоетанолу та можливість перегляду 
відповідних законодавчих норм для стимулювання цьо-
го напряму також обговорили керівники цукрових ком-
паній на недавній зустрічі в Мінагрополітики. У підсум-
ку очікується прискорення дерегуляції цукрової галузі, 
а саме — відміна державного регулювання — квоту-
вання і встановлення мінімальних цін. За даними Де-
ржстату, станом на 15 грудня 2017 року в Україні все 
ще працювало 19 цукрозаводів із 46, задіяних у пере-
робці цукросировини поточного сезону. Вироблено 1,9 
мільйона тонн цукру. Очікуване виробництво — в межах 
2 мільйонів при потребі внутрішнього ринку близько 1,5 
мільйона тонн. За січень-листопад нинішнього року ек-
спортовано 551 тисячу тонн цукру, що в півтора раза пе-
ревершує минулорічний показник.

Ялинки з «мобільника»
 Державне підприємство «Лісогосподарський інно-
ваційно-аналітичний центр» розробило програмне за-
безпечення для Android (скачування додатку — http://
www.ukrforest.com/files/yalinka.apk), за допомогою яко-
го можна дізнатися, звідки походить обрана ялинка. Пе-
ревірити законність її походження можна, ввівши но-
мер із самоклейної етикетки (або бирки), прикріпленої 
до ялинки, у мобільний додаток на телефоні. Індиві-
дуальний номер та відповідний йому штрих-код зано-
ситься до єдиної системи електронного обліку дере-
вини. Також можна перевірити легальність ялинки на 
сайті http://www.ukrforest.com. Якщо інформація відсут-
ня, це може свідчити про сумнівне походження ялин-
ки. Держліс агентство намагається задовольнити потре-
бу в новорічних ялинках, не завдаючи шкоди для лісу. 
Для цього на площі 5 тисяч гектарів створено спеціаль-
ні плантації новорічних ялинок, де зростає 18 мільйонів 
хвойних дерев різних порід у віці від 1 до 10 років. Що-
року в грудні передбачається проведення рубок догляду 
в загущених молодняках, де без шкоди для лісу мож-
на вибрати (відсортувати) близько мільйона новорічних 
ялинок. Також є можливість забезпечити потреби в гіл-
ках хвойних порід для новорічних композицій, щоб при-
красити оселю оригінальним ялинковим букетом, не ру-
баючи все дерево. ■

■

СПРОСТУВАННЯ

 Інформацiя в «Українi молодiй» за 6 лис-
топада 2014 року в статтi «Мiць силової тур-
бiни» наступного змiсту: «Про це свiдчить 
той факт, що нинiшнє керiвництво пiдпри-
ємства... приховує реальнi обсяги падiння 
виробництва. Тобто, назовнi все виглядає 
нiби добре, а насправдi, реалiзуючи продук-
цiю пiдприємствам, що пов’язанi з «посе-
редниками» та «агентами» росiйської роз-
вiдки, «Турбоатом» свiдомо втратив свої 
пози цiї на мiжнародному ринку на користь 
сусiдньої ядерної монополiї ВАТ «Силовi ма-
шини», є недостовiрною та не вiдповiдає дiй-
сностi.

■

ФОРУМИ

Політика 
антирейдерства
Аграрії висунули правові, політичні 
та економічні вимоги

■

В ізраїльтян, здатних вирощувати соковиті овочі-фрукти в умовах напівпустель, 
аграріям-власникам чорноземів є чому повчитися.
Фото з сайта trip-point.ru.

❙
❙
❙

НА ПЕРСПЕКТИВУ

Овочі на зрошенні: 
досвід напівпустелі
Україна та Ізраїль планують поглибити співпрацю 
в агросекторі

■
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член Української Гельсінкської групи,
політв’язень, історик дисидентського 
руху 

В історію України Микола Ру-
денко ввійшов як видатний 
письменник, правозахисник, 
філософ, космолог, економіст. 
Уродженець Луганської облас-
ті, він був гнаний радянським 
режимом за критику марксиз-
му, за створення правозахисної 
Української Гельсінкської групи. 
Засуджений до 7 років таборів 
суворого режиму та п’ять рокiв 
заслання за звинуваченням у 
проведенні «антирадянської агі-
тації та пропаганди», після чого 
по всій країні з бібліотек вилу-
чили його книги. Після звіль-
нення та вимушеної еміграції 
повернувся до Києва, де пра-
цював до останнього дня свого 
життя, 1 квітня 2004 року.
 19 грудня відзначаємо його 
97-річчя. І згадуємо життєвий 
шлях видатного правозахисника.

Добровільно пішов з усіх посад
 Тяжка, але й щаслива доля 
дісталася Миколі Руденку. 
Якщо попередні покоління 
борців за волю гинули, так і 
не досягнувши омріяної цілі, 
то Микола Руденко мав щас-
тя принаймні в останні півто-
ра десятиліття жити і творити 
в умовах свободи слова і навіть 
видати свої мемуари та основ-
ні праці свого життя. Ця сво-
бода слова, як і державна неза-
лежність, далася нам завдяки і 
його зусиллям. 
 Син шахтаря з-під Лугансь-
ка (його рідне село Юр’ївка те-
пер не існує, а ця місцевість 
нині окупована Росією), фрон-
товик, парторг Спілки письмен-
ників, він заслужено користу-
вався всіма благами радянсь-
кого істеблішменту.
 Уперше Руденко виступив 
проти існуючих порядків у 1949 
році, коли під виглядом крити-
ки «космополітів» влада громи-
ла єврейських письменників. 
Щоб їх судити, від секретаря 
парткому СПУ Руденка вима-
гали негативних характерис-
тик, а він, чоловік м’який і доб-
розичливий, твердо відмовляв-
ся давати їх. 1950 року він пі-
шов зі всіх посад, добровільно 
позбувшись усіх привілеїв. Од-
нак у 50–60-х роках залишався 
популярним письменником.
 Страшним потрясінням 
для Руденка стало розвінчан-
ня на ХХ з’їзді КПРС «культу 
особи Сталіна». Сумлінно про-
студіювавши «Капітал» Карла 
Маркса, Руденко переконався, 
що вчення, на якому будувався 
СРСР, хибне у своїй основі, що 
держава йде до краху. Він писав 
про це у листах до ЦК КПРС. 
Переконавшись, що це марна 
справа, Руденко після арештів 
молодої української інтеліген-
ції 1972-73 рр. став на захист 
прав людини. За це в 1974 році 
його виключили з КПРС, 1975-
му — зі Спілки письменників. 
 На початку 70-х років Ру-
денко налагодив тісні стосун-
ки з московськими правозахис-
никами — академіком Андрієм 
Сахаровим і генералом Петром 
Григоренком. 1973 року він 
став членом радянського відді-
лення «Міжнародної амністії» 
(Amnesti International). Ця не-
залежна міжнародна правоза-
хисна організація захищала 
основні права людини. 18 квіт-
ня 1975 року члени АІ Андрій 
Твердохлєбов і Микола Руден-
ко були звинувачені у «зведен-
ні наклепів на радянський де-
ржавний і суспільний лад». 
Твердохлєбов отримав два роки 
ув’язнення, а Руденко у зв’язку 

з 30-річчям перемоги над Ні-
меччиною був амністований як 
учасник війни.

КДБ «відсалютував» на честь 
створення УГГ
 У середині 70-х років ідеоло-
гічне протистояння СРСР iз краї-
нами Заходу загрожувало пере-
рости в третю світову війну. Од-
нак неминучість застосування в 
ній термоядерної зброї, що при-
звело б до самогубства людства, 
вимусила шукати шляхів до мир-
ного співіснування держав із різ-
ним соціально-економічним ла-
дом. 1 серпня 1975 року 33 де-
ржави Європи, а також США та 
Канада, після тривалих перего-
ворів таки підписали в Гельсінкі 
Прикінцевий акт Наради з безпе-
ки та співпраці в Європі (НБСЄ).
 Відтак держави-учасни-
ці Гельсінкського процесу 
зобов’язалися дотримуватися 
гуманітарної частини Прикін-
цевого акта, зокрема дотриму-
ватися прав людини в межах За-
гальної декларації прав люди-
ни ООН від 10 грудня 1948 року. 
Прикінцевим актом НБСЄ пере-
дбачалося, що виявлення фактів 
переслідування людей за переко-
нання віднині викликатиме юри-
дично обґрунтовані претензії ін-
ших сторін і більше не буде трак-
туватися як втручання у внут-
рішні справи країни. Звичайно, 
підписуючи Гельсінкський акт, 
брежнєвське керівництво зовсім 
не збиралося його дотримувати-
ся, але демократичний Захід мав 
свою тактику в протиборстві з то-
талітарним СРСР: для нього було  
важливо відкрити доступ прав-
дивої інформації незалежно від 
державних кордонів — і комуніс-
тичний режим неминуче програ-
вав ідеологічний двобій. Відтепер 
демагогія про «втручання у внут-
рішні справи СРСР», коли йшло-
ся про порушення елементарних 
прав людини, ставала юридично 
неспроможною.
 Оскільки Прикінцевий акт 
НБСЄ прирівнювався до націо-
нального законодавства, то його 
підписання означало, що відкри-
ваються юридичні можливості 
легально і цілком законно боро-
тися з порушеннями прав люди-
ни, опираючись на внутрішнє 
і міжнародне право. Першими 
це збагнули московські правоза-
хисники. З ініціативи професо-
ра Юрія Орлова 12 травня 1976 
року правозахисники створили 
Московську громадську групу 
сприяння виконанню Гельсінк-
ських угод. Другою за ініціати-
ви Миколи Руденка, генерала 
Петра Григоренка, громадської 
діячки Оксани Мешко, письмен-
ника-фантаста Олеся Бердника, 
юриста Левка Лук’яненка 9 лис-
топада 1976 року була створе-
на Українська громадська гру-
па сприяння виконанню Гель-
сінкських угод. Її членами-за-
сновниками стали також біолог 
Ніна Строката-Караванська, ін-
женер Мирослав Маринович, іс-
торик Микола Матусевич, учи-
тель Олекса Тихий, юрист Іван 
Кандиба. 
 Як тільки на прес-конферен-
ції у Москві (в Києві не було ак-
редитованих іноземних жур-
налістів) Руденко оголосив про 
створення Української громад-
ської групи сприяння виконан-

ню Гельсінкських угод, через дві 
години у вікна його житла в Кон-
чі-Заспі під Києвом, де ночували 
його дружина Раїса Руденко й 
Оксана Мешко, полетіли цегли-
ни, останню було поранено в пле-
че. Так КДБ — жартував Микола 
Руденко — відсалютував на честь 
створення УГГ. 
 Усвідомлюючи, що номіналь-
на державність УРСР є повним 
міфом, Група в добу краху сві-
тової колоніальної системи на-
гадала світові про існування по-
неволеної Росією України і по-
рушила питання про визнан-
ня її світовим співтовариством, 
насамперед, щоб Україна була 
представлена на наступних нара-
дах окремою делегацією. Це була 
геніальна ідея Руденка: постави-
ти український національний ін-
терес на міжнародну правову ос-

нову в контексті протиборства 
демократичного Заходу з тоталі-
тарним СРСР. І міф про Україну 
всього лише через півтора десят-
ка років наповнився реальним 
змістом: вона стала незалеж-
ною!

Українська інтелігенція 
заговорила на весь світ 
 Головним автором Декларації 
про створення Групи і перших її 
меморандумів був Руденко, а під-
писували їх усі 10 засновників, 
чим визнавали себе їх авторами і 
брали на себе відповідальність за 
їх зміст. У Меморандумі №1 полі-
тика СРСР щодо України виз-
началася як геноцид. У розділі 
«Типові порушення прав люди-
ни» були дані про голод 1933 р., 
про репресії 30-х років, про зни-
щення УПА, репресії проти шіст-
десятників. У меморандумі був 
список політичних таборів і ук-
раїнських політв’язнів у них. У 
січні-квітні 1977 року Група ви-
пустила 10 меморандумів про пе-
реслідування громадян за інако-
мислення, зокрема щодо Віри Лі-
сової, родину якої тероризували 
обшуками; щодо Надії Світлич-
ної, яку не прописували в Києві 
після звільнення з ув’язнення, 

не приймали на роботу і погро-
жували новим ув’язненням — за 
«дармоїдство». Група приймала 
письмові скарги про порушення 
прав людини в Україні і щодо ук-
раїнців за її межами, передавала 
цю інформацію в ЗМІ та урядам 
держав-учасниць Гельсінксько-
го процесу.
 Уперше по десятиліттях реп-
ресій така нечисленна українсь-
ка інтелігенція організувалася 
і заговорила на весь світ про не-
волю і безправ’я свого народу. 
У Руденка й інших правозахис-
ників не було ілюзій, що влада 
дозволить відкрито відстоювати 
права людей, покликаючись на 
Гельсінкський акт. «Це був про-
яв мужності, — говорив згодом 
Руденко. — Це був потужний 
сплеск національного духа».
 Члени Групи знали, що ри-

зикують волею і навіть життя-
ми. Але вони керувалися мірку-
ваннями вищого ґатунку. Окрім 
того, що найчастіше йшлося про 
елементарну людську гідність 
конкретних людей (із суми якої, 
власне, і складається честь наро-
ду), це був також далекоглядний 
політичний розрахунок: зверну-
ти увагу світової громадськості 
на стан iз правами людини в Ук-
раїні і з її допомогою напирати 
на владу з метою домогтися лібе-
ралізації цієї влади, що розши-
рило би плацдарм для подаль-
шого наступу на тоталітарну ко-
лоніальну систему з метою зруй-
нувати її. 
 ЦК КПРС і його «бойовий 
авангард» — КДБ — були роз-
гублені. Адже хотілося зберег-
ти «людське обличчя» перед сві-
том. Проте вони не витримали і 
вкотре явили світові свій справж-
ній лик: вдалися до випробува-
них методів — арештів, заляку-
вань і звільнень із роботи. Попе-
редні обшуки 23-24 грудня 1976 
року в членів-засновників Гру-
пи не налякали їх, хоча Миколі 
Руденкові підкинули 39 доларів, 
Олесеві Берднику — порногра-
фічні листівки, а в Олекси Тихо-
го знайшли заліплену в глину на 

горищі сараю давно непридатну 
для стрільби німецьку ґвинтів-
ку 1898 року (можливо, її під час 
війни сховав брат Тихого, який 
пішов на фронт і загинув). 
 5 лютого 1977 року Микола 
Руденко та Олекса Тихий були 
заарештовані. Але на місце за-
арештованих приходили інші: 
членами Групи стала 41 особа. 
39 були ув’язнені й відсиділи за-
галом понад 550 років у тюрмах, 
таборах, на засланні, у психлі-
карнях. 
 Дозвіл на арешт лідерів Мос-
ковської групи Юрія Орло-
ва й Олександра Ґінзбурґа, Ук-
раїнської — Миколи Руденка і 
Литовської — Томаса Венцла-
ви дало Політбюро ЦК КПРС на 
пропозицію генерального проку-
рора СРСР Романа Руденка і го-
лови КДБ Юрія Андропова. (Про 
це стало відомо вже після розпус-
ку КПРС). 
 Руденка й Тихого спочат-
ку звинувачували за статтею 
«Розповсюдження завідомо не-
правдивих вигадок, що паплю-
жать радянський лад», макси-
мальне покарання за що — три 
роки ув’язнення. Таких засуд-
жених утримували в карних та-
борах. Але під час слідства стат-
тю замінили на «Антирадянсь-
ку агітацію і пропаганду». Обох 
було засуджено на максимальні 
терміни: Руденка до семи років 
ув’язнення в таборах суворого 
режиму і п’ять рокiв заслання 
(хоча він інвалід війни), а Тихо-
го — до 10 років таборів особли-
вого (камерного) режиму і п’ять 
рокiв заслання з визнанням особ-
ливо небезпечним рецидивістом 
(Тихий уже був у 1957 році суд-
жений за «антирадянську агіта-
цію»). 
 Руденко відбував покаран-
ня в таборах Мордовії. Спочатку 
як інваліда війни ІІ групи його 
не примушували до тяжкої фі-
зичної праці. Але після того, як 
він на побаченні передав на волю 
через дружину Раїсу свої вірші, 
його позбавили групи інвалід-
ності, а згодом етапували до табо-
ру в Пермській області на Уралі. 
В 1984 році Руденка відправи-
ли на заслання в с. Майма Гор-
но-Алтайської АО, куди через 
три роки, після відбуття строку, 
привезли і дружину Раїсу, засуд-
жену на п’ять років ув’язнення і 
п’ять років заслання. Подружжя 
звільнили в грудні 1987-го, але 
виявилося, що повертатися ніку-
ди: київську квартиру після аре-
шту дружини влада конфіскува-
ла. Руденки виїздять у Німеччи-
ну, потім у США. Руденко працює 
на радіостанціях «Свобода» і «Го-
лос Америки». 1988-го  його поз-
бавили радянського громадянс-
тва. Очолив зарубіжне представ-
ництво Української Гельсінксь-
кої групи, потім — Української 
Гельсінкської спілки. 1991 року 
повернувся в Україну. 
 Українські правозахисни-
ки мали заслужену повагу й мо-
ральну підтримку в демократич-
ному світі. 1978 року лідери Мос-
ковської, Української і Литовсь-
кої гельсінкських груп були 
висунуті на здобуття Нобелівсь-
кої премії миру. 
 1981 року, у доповіді на На-
ціональному з’їзді Американсь-
кої асоціації сприяння славіс-
тичним дослідженням відомий 
дослідник політичної думки Іван 
Лисяк-Рудницький зазначив: 
«...підтверджена фактами зна-
чущість українських дисиден-
тів не викликає сумнівів. Жер-
товність цих хоробрих чоловіків 
і жінок свідчить про незламний 
дух української нації». Ці слова 
стосуються насамперед Миколи 
Руденка, який виявився на ви-
соті свого часу і взяв на себе від-
повідальність за долю нації. ■

СЛІД В ІСТОРІЇ

«Це був потужний сплеск 
національного духа»
Правозахиснику Миколі Руденку сьогодні виповнилося б 97 років

■

Микола Руденко. ❙

1978 року лідери Московської, Української і 
Литовської гельсінкських груп були висунуті на 
здобуття Нобелівської премії миру.
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«Перша блискавка» та не остання
 Загальна площа Семипала-
тинського полігону становила 
80 тисяч квадратних кілометрів. 
Показово, що місце під полігон 
вибрав особисто глава НКВС Лав-
рентій Берія, доповівши Сталі-
ну, що воно «безлюдне», хоча 
на цій території мешкало близь-
ко 700 тисяч людей. Далі це міс-
це миттєво зникло з радянських 
карт. Майданчик біля Семипала-
тинська був одночасно і першим, 
і найбільшим радянським ядер-
ним полігоном. Берія також осо-
бисто спостерігав за випробуван-
ням першої радянської ядерної 
бомби під кодовою назвою «Пер-
ша блискавка», яка була дето-
нована о сьомій годині ранку 29 
серпня 1949 року. Креслення 
цієї бомби були викрадені в аме-
риканців. Перші 13 років випро-
бування проводились у відкритій 
атмосфері з гігантським радіоак-
тивним зараженням територій, 
а лише потім стали підземними, 
які заражали ґрунти та підземні 
води, але також не рятували від 
радіоактивного забруднення міс-
цевості.
 Саме на Семипалатинському 
полігоні 1953 року випробувано 
першу радянську термоядерну 
бомбу, а двома роками пізніше — 
першу в світі водневу бомбу. По-
тужність їх вибуху була в понад 
2,5 тис. разів більшою, ніж бом-
би, що була скинута американ-
цями 1945 року на японське міс-
то Хіросіма. 
 Тодішня влада, на відміну 
від простих людей, чудово усві-
домлювала, які наслідки мають 
ядерні випробовування на міс-
цевих мешканців. У серпні 1956 
року радіоактивні опади, спри-
чинені випробуваннями ядерної 
зброї на полігоні в Семипала-
тинську, досягли навіть відда-
леного на 175 кілометрів міста 
Усть-Каменогорськ. Наслідки 
радянських ядерних експери-
ментів місцеві мешканці відчу-
вають дотепер: загалом тим чи 
іншим чином від радіоактивно-
го опромінення постраждали по-
над 100 тисяч осіб. 

Хліб із радіоактивного зерна 
їли по всьому Союзу 
 Полігон біля теперішньо-
го міста Семей припинив діяль-
ність лише 1991 року, а остан-
нє ядерне випробування на ньо-
му було проведене вже в горба-
човську епоху 1989 року. На цей 
час Семипалатинськ-Семей зали-
шається найбільш радіоактивно 
забрудненим місцем світу. Нау-
ковці підрахували, що місцеві те-
рени очистяться від радіоактив-
ного зараження не раніше, ніж за 
300 років, а окремі, в центрі вип-
робувань біля селища Курчатов, 
— приблизно за тисячу років. 
 Тепер на світ Божий виплив-
ли, зокрема, наукові звіти про 
вибухи 1956 року, які казахське 
керівництво переслало російсь-

кій владі у Москві, а їх результа-
ти подав раніше цього року нау-
ковий часопис «Нью Сайентіст». 
Вони демонструють, як вплину-
ло зараження на казахські сте-
пи. Ці нещодавно оприлюднені 
звіти довгий час зберігалися під 
грифом «цілком таємно». 
 Тепер уперше чорне просту-
пило на білому, вперше доку-
ментально підтверджено факти, 
що радянські вчені та радянська 
влада повністю усвідомлювали, 
як ці ядерні експерименти впли-
вають на людей та природне сере-
довище. Тим не менше випробо-
вування продовжувалися навіть 
після того, як увесь жах гігантсь-
кої катастрофи вже був добре ві-
домий. 
 Оприлюднені тепер докумен-
ти були виявлені в архівах Семи-
палатинського інституту ядерної 
медицини. З них випливає, що 
Радянський Союз за період 1949-
1989 років провів, за одними да-
ними, 468 ядерних випробувань 
в Семипалатинську. За іншими, 
лише до середини 1960-х років та-
ких випробувань було понад 500. 
У спеціальній клініці, яка пере-
бувала під юрисдикцією Моск-
ви і до якої не допускали навіть 
представників тодіш ньої влади 
Радянського Казахстану, вив-
чали і робили експерименти над 
людьми, які захворіли на проме-
неву хворобу, хоча офіційно інс-
титут мав займатися досліджен-
нями бруцельозу —інфекційно-
го захворювання людей і тварин, 
яке викликають різнi види бру-
цел. Після 1989 року переважна 
частина архівів інституту була 
знищена, але не вся.
 Починаючи з 1956 року через 
цю клініку пройшли 638 осіб iз 
променевою хворобою. Не відо-
мо, скільки з них залишилися  
живими. Поганий стан здоров’я 
мешканців цих околиць влада 
пояснювала низьким рівнем за-
гальної гігієни, убогою дієтою та 
високим рівнем захворюваності 
на бруцельоз та сухоти. 
 Люди з околиць навіть не ус-
відомлювали, що починають 
хворіти саме на променеву хво-
робу. Та й тепер, уже усвідомлю-
ючи, в якому місці мешкають, 
жителі цієї частини Казахста-
ну частіше за співвітчизників з 
інших регіонів хворіють на он-
кологічні захворювання, у них 
з’являються хромосомні ано-
малії. А хто підрахує, скільки 
людей по всьому Радянському 
Союзу захворіли на такі хвороби 
після споживання хліба із зерна, 
яке було зібране на казахстансь-
кій «піднятій цілині» з радіоак-
тивним «добривом»?

У променях неслави 
 Коли на Семипалатинсько-
му полігоні проводили випробо-
вування найпотужніших бомб, 
то людей лише попереджали, 
щоб вони не виходили з будин-
ків. І не заради турботи про їхнє 

життя і здоров’я, а заради збере-
ження таємниці. Тож люди через 
вікна зачинених будинків бачи-
ли лише відблиски на небі немов 
під час потужної грози. 
 Після розпаду СРСР російсь-
кі військові забрали з собою не 
лише військове обладнання, а й 
медичні центри та лабораторії, 
повністю позбавивши засобів лі-
кування місцевих заражених 
ними мешканців. Лише в остан-
ні роки, коли Казахстан зіп’явся 
на власні ноги, уряд спроміг-
ся збудувати лікарні в регіонах, 
які прилягають до полігону, та 
обладнати їх найсучаснішою ме-
дичною технікою за рахунок дер-
жави. 
 За словами глави відділен-
ня онкології лікарні міста Се-
мей, важко встановити, чи рак  
викликано радіоактивним за-

брудненням, чи іншими чинни-
ками, повідомляє казахське ви-
дання www.express-k.kz. Але за-
хворюваність на онкологію в об-
ласті на 40% вища, ніж загалом 
по країні. Щороку до відділен-
ня онкології тут потрапляють 
40 тисяч осіб. Радіація отруює 
життя і нових поколінь. Так, у 
центрі допомоги дітям з обмеже-
ними можливостями в місті Се-
мей регулярно лікуються при-
близно 350 дітей. Багато з них 
потерпають від мікроцефалії — 
аномально малих розмірів чере-
па та мозку,  що характерно на-
самперед для жертв радіації. 
 Лише в горбачовські часи, 
в лютому 1989 року, в Казахс-
тані було створено перший на 
території СРСР антиядерний 
рух. Він отримав назву «Нева-
да—Семипалатинськ». У сер-

пні цього ж року керівник Ка-
захстану Нурсултан Назарбаєв 
наказав припинити діяльність 
полігону.  «Ядерні випробуван-
ня, проведені в Казахстані та 
інших куточках земної кулі, 
— злочин проти людства. Наш 
народ довгі роки був жертвою 
досліджень, які сіяли смерть 
усьому живому. Відтепер у нас 
цьому назавжди покладено кі-
нець», — сказав тоді Назарбаєв. 
1991 року Казахстан офіцій-
но проголосив себе неядерною 
державою, хоча на його тери-
торії ще залишалися радянські 
ядерні боєголовки. 
 До речі, саме з ініціативи Ка-
захстану Генеральна асамблея 
ООН у грудні 2009 року встано-
вила Міжнародний день про-
тидії ядерним випробуванням. 
Він припадає на 29 серпня. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Сімнадцять мільйонів немовлят дихають 
токсичним повітрям, яке негативно впливає 
на розвиток мозку, повідомляє Бі-Бі-Сі з поси-
ланням на застереження дитячого фонду ООН 
ЮНІСЕФ. Найбільша небезпека загрожує дітям 
у Південній Азії, де понад 12 мільйонів живуть 
у районах із забрудненням, яке в шість разів пе-
ревищує норму. Ще чотири мільйони перебува-
ють у небезпеці у Східній Азії та районі Тихого 
океану.
 У ЮНІСЕФ сказали, що забруднене повітря 
може пошкодити тканину мозку і вплинути на 
когнітивний розвиток. У доповіді зазначили, що 
повітря впливає на «інтелектуальний рівень та 
пам’ять». Також констатували погіршення ре-
зультатів тестів серед школярів, а також вияви-
ли «інші неврологічні проблеми поведінки».
 До того ж в організації зазначають, що бруд-
не повітря уражує мозок впродовж усього жит-
тя, тобто потерпають і дорослі. Проте саме діти, 
організм яких формується, зазнають найбіль-
шої шкоди. «Через те, що світ дедалі більше ур-

банізується, без належного захисту та зменшен-
ня рівня забруднення, дедалі більше дітей пере-
буватимуть у небезпеці», — сказали в ЮНІСЕФ. 
В організації навіть закликали до використання 
масок для обличчя та систем фільтрації повітря. 
Але хіба ж це вихід — постійно жити з маскою 
на обличчі? 
 Минулого місяця небезпечний смог оповив 
індійську столицю Делі, головний міністр ін-
дійської столиці Арвінд Кедріваль сказав, що 
місто стало «газовою камерою». Деякі школи 
в місті закрили. У північному Китаї забруднен-
ня повітря скорочує тривалість життя приблиз-
но на три роки, і уряд запровадив більш жорсткі 
правила щодо викидів для підприємств.
 На супутникових знімках, які використову-
ють для збору даних, також було видно, що про-
блема забруднення повітря зростає в африкансь-
ких містах, заявили в ЮНІСЕФ. Тим часом ок-
реме дослідження, проведене вченими в лікар-
нях Лондона, показало, що забруднене повітря 
британського міста призвело до зниження рів-
ня народжуваності, а також до дитячої смерт-
ності та хвороб, які виникають пізніше. ■

НЕМИРНИЙ АТОМ 

Шрам на віки
Гіркі плоди з радянського ядерного полігону в Казахстані 
пожинають дотепер

■Ігор ВІТОВИЧ

На початку жовтня низка європейських країн зафіксували на своїй 
території радіоактивну хмару. Згодом, аж через півтора місяця, 
Росія визнала, що радіоактивний «привіт» надіслала європейцям 
з Південного Уралу саме вона («УМ» про це повідомляла в номері 
від 21 листопада). Таким чином удалося спростувати припущення 
про казахстанське походження брудної хмари, які домінували до 
цього. Але це не применшує ролі дискусій про сумну радянську 
ядерну спадщину Казахстану, які спровокувала та НП. 
«Холодна війна» насправді поглинула значно більше жертв, ніж 
може здаватися на перший погляд. У серпні 1956 року радіоактив-
ні опади, спричинені радянськими ядерними випробуваннями на 
полігоні неподалік казахстанського Семипалатинська (тепер місто 
має назву Семей), в 100 разів перевищували допустимі міжнародні 
норми. З нещодавно оприлюднених документів випливає, що через 
опромінення там потрапили до лікарень понад 600 осіб. Для порів-
няння, після аварії на Чорнобильській АЕС гостра променева хвороба 
була виявлена у 134 осіб, які працювали на її ліквідації. Прикметно, 
що в обох випадках постраждали переважно українці, бо Семипала-
тинськ та Середньо-Азійський степовий край населені здебільшого 
нашими співвітчизниками, які поїхали «піднімати цілину». 

Жертвам Семипалатинського полігону присвячено меморіал «Сильніше смерті» в Семеї. ❙

НЕБЕЗПЕКА 

 Уже й дихати не можна
 Забруднення повітря шкодить дитячому мозку

■
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«Через два місяці навчання 
студенти кажуть, що не туди 
потрапили» 
 ■ Пане Миколо, як багато 
випускників iде до вас на фіз-
мат? Пригадую далекий 1982 
рік: тоді був конкурс 2-2,5 осо-
би на місце й математиків на-
брали 100 чоловік, а нас, фізи-
ків-астрономів, — 60.
 — Цьогоріч ми мали випуск-
ників бакалаврату (математиків) 
майже 80, а ось набрати на пер-
ший курс вдалося лише 34: та-
кий от шалений спад бажаючих 
стати педагогами лише за декіль-
ка років. А на фізичних спеціаль-
ностях справи ще гірші: три роки 
поспіль набираємо... 14-15 осіб.
 Сьогоднішня система вступу 
до вишів така, що відсів дуже ве-
ликий і причини різні. Люди че-
рез 2-3 місяці навчання кажуть, 
що не туди потрапили й непра-
вильно вибрали спеціальність. 
А ми насправді купуємо кота в 
мішку тому, що, наприклад, у 
2017 році з абітурієнтами вже не 
зустрічалися — вони реєструва-
лися через інтернет.
 Але ж ви чудово розумієте 
специфіку нашої професії: інко-
ли поспілкувавшись із людьми, 
варто їм рекомендувати не оби-
рати педагогіку, а йти до іншого 
навчального закладу. Є й інший 
аспект. Якщо випускник ко-
леджу, а згодом абітурієнт хоче 
пов’язати свою долю з матема-
тикою, то він має чітко уявляти, 
ким же хоче бути: математиком-
освітянином чи математиком-
науковцем. Якщо він хоче стати 
науковцем, то у нас є умови для 
цього. Якщо ж він бачить у собі 
надпотужні сили, то йому мож-
на запропонувати механіко-ма-
тематичний факультет Київсь-
кого Національного університе-
ту ім. Тараса Шевченка. Якщо ж 
він хоче стати педагогом-матема-
тиком, то кращого навчального 
закладу, ніж наш, годі й шукати. 
Адже в нас — потужний профе-
сорсько-викладацький склад, іс-
нують свої наукові школи, діють 
наукові семінари, видаються на-
укові журнали, функціонують 
аспірантура та докторантура. 
Також у нас є спільний підроз-
діл з Інститутом математики На-
ціональної академії наук Украї-
ни. Реалізується тісна співпраця 
з Малою академією наук.
 ■ Чи проводите роботу з за-
лучення абітурієнтів і підготов-
ки талановитої молоді, можливо, 
навіть для заміни в майбутньому 
далеко не молодих викладачів? 
 — (Сміється). Багато років 
тому я був головою журі облас-
ної олімпіади з математики, яка 
проходила на базі Фастівсько-
го ліцею-інтернату, і познайо-

мився з восьмикласником, який 
посів друге місце. Ми потім ор-
ганізували такі собі тренуваль-
ні збори для підготовки до все-
українського туру, викликав-
ши всіх призерів, а цього хлоп-
чину Миколу Мороза делегували 
на всеукраїнський етап олімпіа-
ди. Вiдтодi я з ним займаюся на-
уковою роботою, він ставав при-
зером Всеукраїнської олімпіади з 
математики для школярів, дип-
ломантом конкурсу-захисту нау-
ково-дослідницьких робіт членів 
МАН України. Сьогодні це наш 
студент четвертого курсу, а пер-
шокурсником та другокурсни-
ком виграв Всеукраїнську олім-
піаду з математики серед студен-
тів педвишів з великим відривом 
від інших. Микола вже має чима-
ло публікацій: наукових і науко-
во-популярних. Торік виграв Все-
український конкурс на кращу 
наукову роботу не лише серед пе-
дуніверситетів, а й серед усіх уні-
верситетів України. Оце і є наше 
майбутнє наукове покоління! 
 Якщо є бажання, то умови 
для занять науковою роботою 
маємо. І не лише через систему 
гурткової роботи, а й завдяки не-
перевершеним педагогам. Один 
із них — Ісаак Кушнір, котрий 
по четвергах проводить заняття 
зі студентами на волонтерських 
засадах.
 Також у нас є непогані умо-
ви для занять, наприклад, фі-
зичним експериментом або ж за-
нять з астрономії. 
 ■ Коли ми навчалися, то 
практичні заняття з астроно-
мії частенько проводились із 
використанням старенького, з 
цейсівською оптикою, телеско-
па, який встановлено на будів-
лі вишу...
 — Сам телескоп у робочому 
стані, але будівля й система опа-
лення обсерваторії вимагають ре-
монту. Ми все надіялися на одну з 
програм Європейського банку ре-
конструкцій та розвитку, за якою 
нам обіцяли профінансувати цей 
ремонт, але далі обіцянок вже три 
роки справа не рухається. 
 Але ми обсерваторію все ж ви-
користовуємо, щоправда запус-
каємо студентів лише по четве-
ро-п’ятеро — це скрупульозно 
кон тролює Геннадій Опанасович 
Грищенко (колишній декан фіз-
мату, а нині завкафедрою експе-
риментальної та теоретичної фі-
зики й астрономії. — Авт.). 

«Зарплата у вишах сьогодні 
набагато нижча, ніж у вчителя»
 ■ Чи легко поповнювати 
викладацькі ряди вишу моло-
дими педагогами?
 — Не завжди... Наведу пока-
зовий приклад. Одна з моїх ко-

лишніх учениць-аспіранток Те-
тяна Ісаєва, яка захистила ди-
сертацію, зрештою вибрала шко-
лу. Хоча її запрошували кілька 
вишів. Але ж зарплата у вишах 
викладача-асистента сьогодні 
нижча, ніж у вчителя, бо в нас 
працюють в основному на став-
ку, а у вчителів є можливість 
брати більше годин. 
 Зараз у школах Києва існує 
великий дефіцит вчителів ма-
тематики й фізики, незважаю-
чи на нещодавні підвищення за-
рплати. Тож і не дивно, що в на-
шому виші чимало працюючих 
студентів: десь до 80% наших 
магістрантів «підпрацьовують» 
у школах столиці. Був період, що 
в магістратурі навчалися рік, зго-
дом зробили «дворічку». Зараз у 
нас є різні програми: одна нази-
вається освітньо-наукова (три-
валість навчання в магістратурі 
1 рік і 9 місяців), а є — освітньо-
професійна (1 рік і 4 місяці). Аби 
потрапити після четвертого кур-
су до магістратури, треба здати 
два екзамени: за спеціальністю 
та з іноземної мови. 
 У 2015 році з усіх українсь-
ких педуніверситетів наш, 
київський, був єдиний, що на-
брав фізиків у кількості, яка ви-
ражалася двоцифровим числом. 
Інші ж набрали по 3-6 людини. 
Думаю, тут потрібні якісь кар-
динальні рішення, тому що це 
— не державний підхід. Як при 
такому «напливі» можна якісно 
й економно організовувати нав-
чальний процес?!
 Що на сьогодні означає тер-
мін «група»? Це коли є мінімум 
десять чоловік, а якщо ж сту-
дентів менше, то нам рекомен-
дують організовувати індивіду-
альне навчання. Але ж коли на-
читують лекції, то це зменшує 
час між почутим і зрозумілим. Я 
взагалі переконую студентів, що 
на лекції вони повинні засвоїти 
не менше 50% нового матеріалу: 
саме на занятті, а не вдома. Чи-
мало студентів думає: формаль-
но запишу те, що пояснює викла-
дач, а вдома розберуся. Починає 
розбиратися, але ж математи-
ка така наука, що іноді на якій 
сторінці книжку відкрив, то на 
тій і закриєш, якщо хтось не до-
поможе, не розтлумачить.
 Тижневі навантаження зараз 
набагато менші, ніж були у нас із 
вами у цьому ж виші у 1980-х. А 
ще — лише п’ятиденний робочий 
тиждень: у студентів по 2-3 пари. 
Зараз, чого гріха таїти, студент-
першокурсник не той, якого хоті-
лося б мати: не та готовність до 
навчання у виші і вмотивованість 
є далеко не в кожного. 
 Кілька років тому в нас був 
випадок, коли дівчинка-фізик 

після першого семестру (який 
склала на дві «5» й одну «4») 
пішла в монастир. Ми її відмов-
ляли, але все марно — душа в 
неї лежала до духовного. Вона 
якось сказала: «Я по всіх мо-
настирях України вже поїзди-
ла й подивилася. Я з десятиріч-
ного віку була в церкві, співала 
в хорі». Була ще ситуація: торік 
лише через тиждень навчання 
дівчина забрала документи, бо 
«не знала, що це не моє, хоча в 
класі математику знала найкра-
ще і вчителька рекомендувала 
вступати до вас». Як виявило-
ся, клас був слабким, а вчитель 
орієнтувався на середняка.
 Тому дуже важливою є 
«жива» співбесіда перед всту-
пом, і щоб ще у школі майбут-
ні абітурієнти були долучені до 
складніших задач, до умов жит-
тя й праці студентства. Для цьо-
го ми й проводимо кілька разів 
на рік день відкритих дверей. 
Більше двадцяти років у нас та-
кож функціонує Університет 
майбутнього вчителя — прово-
димо безкоштовні заняття з ма-
тематики та фізики для наших 
майбутніх студентів.
 На жаль, за теперішньої сис-
теми вступу, коли абітурієнт 
може подавати документи в кіль-
ка навчальних закладів, далеко 
не всі, у кого ми вкладали надію, 
душу і знання, до нас приходять. 
Та ще й наше співробітництво з 
фастівським ліцеєм (який має 
статус обласного природничо-ма-

тематичного закладу) в останні 
роки майже зруйнувалося: ще 5-
6 років тому чимало його випус-
кників приходили до нас. І хоча 
й донині ми проводимо занят-
тя для цих школярів, керуємо 
їх роботи в структурі Малої ака-
демії наук, але коли запитуєш, 
куди вони вступатимуть, то від-
повідають, що хочуть вчитися за 
кордоном... 
 Хай там як, але загальни-
ми зусиллями нашого педко-
лективу намагаємося формува-
ти контингент і кількісно, і якіс-
но. Сказати, що ті, кого цьогоріч 
ми набрали на перший курс, нас 
не влаштовують, — це не зовсім 
так. От якби з десяток із них виб-
рали іншу професію, було б кра-
ще, а решта — досить -таки вмо-
тивована.

«Україні потрібні хороші 
вчителі, тут не треба 
економити»
 ■ Як багато «відсіюється» 
студентів у процесі навчання? 
 — Чимало. Наприклад, цьо-
горічний випуск магістрів: ма-
тематиків на першому курсі 
було 56, а закінчило магістрату-
ру лише 19. І вони, до речі, ма-
ють можливість перейти на іншу 
спеціальність. Зокрема, дехто пі-
шов на «Освітні вимірювання» — 
нову спеціальність, яка нещодав-
но з’явилася в університеті. 
 Україні потрібні хороші вчи-
телі, i не треба економити ні фі-
нанси, ні час. І добре, що в нашо-
му виші є ще «ті» віддані педаго-
ги, які не ставлять на перше міс-
це заробітну платню, а зранку до 
ночі готові працювати зі студен-
тами. 
 Ми підтримуємо наших пра-
цюючих студентів (а це вже тре-
тьо-, четвертокурсники), якщо 
вони працюють за фахом. Хоч де-
хто із завідувачів кафедр сердить-
ся, що вони йдуть на індивідуаль-
ний графік, бо це у викладачів за-
бирає занадто багато часу. 
 ■ У мої часи по закінченні 
вишу був розподіл. Як із цим 
зараз?
 — Зберігся він і донині, але 
дещо в специфічній формі. Про-
водиться ярмарок вакансій, куди 
приходять із пропозиція «куп-
ці» — представники від шкіл та 
районних управлінь освіти (в ос-
новному з м. Києва та Київсь-
кої області, в ньому студенти бе-
руть участь по черзі з урахуван-
ням рейтингу). Хоча більшість 
студентів нам приносять листи-
прохання зі шкіл, в яких їх уже 
чекають на роботу. ■

ВИЩА ШКОЛА

У Києві — великий дефіцит учителів 
математики й фізики

■

На фізматі столичного педуніверситету чекають 
вмотивованих абітурієнтів 
Тарас ЗДОРОВИЛО 

До Національного педуніверситету ім. Драгоманова (колишнього педінституту ім. Горь-
кого, фізмат якого автор цих рядків закінчив у 1989 році) заходив із певним трепетом: 
рідні стіни навіяли чимало спогадів про безтурботне студентське життя, а зустрічі в 
коридорах альма-матер із колишніми викладачами, яких давно не бачив, і, звістки, що 
чимало моїх наставників уже відійшли в засвіти, лише додали мінорного настрою. 
Мені ж цікаво було дізнатися про теперішні будні й клопоти рідного факультету. 
Говоримо про це з доктором фізико-математичних наук, професором Миколою Пра-
цьовитим, який з 1997 завідував кафедрою вищої математики, а з 2008 року  очолює 
фізмат педуніверситету. Микола Вікторович родом із Вінниччини: спершу закінчив 
Немирівське педучилище, а згодом — столичний педінститут за спеціальністю «Ма-
тематика». Після аспірантури в Інституті математики НАНУ з 1986 року пов’язав про-
фесійну діяльність із «Драгомановим» уже назавжди. 

Микола Працьовитий — декан фізико-математичного 
факультету педагогічного університету ім. М. Драгоманова.

❙
❙

МАЙТЕ НА УВАЗІ 

 ■ Яке у вас співвідношення бюджетників і контрактників і яка вартість 
навчання? Бачив у коридорах чимало іноземців-азіатів...
 — Українські «контрактники» за рік навчання сплачують 12 тисяч гривень. Є й 
іноземці: зокрема, на нашому факультеті в цьому році навчається  32 туркмени (у 
минулому році їх було 56), два азербайджанці й китаянка. Торік був випускник іра-
нець. За навчання вони платять мінімум — півтори тисячі доларів. Тож фактично за 
рахунок іноземних студентів наш університет може викладачам призначити 10-від-
соткову надбавку до зарплати. На інших факультетах є й корейці, чимало китайців. 
 Останнiм часом ми на першому курсі майже не маємо контрактників-українців. 
Два роки вже реалізовується не зовсім зрозуміла формула, яка використовується 
в програмах єдиної державної бази освіти, що рекомендує до вступу: або ти підеш 
туди, куди тебе база рекомендувала на бюджет, або ти підеш куди хочеш, але тільки 
на контракт. 
 У 2016 році було троє людей, котрі все ж вибрали навчання у нас за контрактом, 
хоча могли піти на безкоштовне навчання до інших вишів, куди їх відправляла база. 
Причому кількість бюджетних місць, які давали по Україні на фізику й математику, 
була більша, ніж кількість бажаючих, і жодного контрактника-математика по країні 
могло б і не бути. А отих трьох студентів, як їм і обіцяв, після першого курсу переве-
ли на бюджет за рахунок природного відсіву.
 До речі, як не парадоксально, але в цьому році нам виставили прохідний бал — 
147,5, а на механіко-математичному факультеті КНУ імені Шевченка був 129.
 ■ Чим можете привабити майбутніх абітурієнтів?
 — Одним із козирів нашого факультету є те, що ми в одному дипломі даємо три 
спеціальності: «Математика. Фізика. Інформатика». Це особливо добре для моло-
дих учителів, які підуть працювати у сільську місцевість, бо якби була тільки одна 
спеціальність, то де він там «назбирає» годин на повну ставку? Крім того, є в нас 
спеціальність «Математика. Економіка. Інформатика». А у фізиків є ще «Фізика. 
Математика. Інформатика» й «Фізика. Інформатика. Астрономія». У нашій магістра-
турі є також «Фінансова математика».

■
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Жінці загрожувала 
нерухомість до кінця життя
 Біда з 64-річною Надією Во-
лошиною з черкаського міста 
Кам’янка трапилася вдома два 
місяці тому. Як кажуть, на по-
рожньому місці: несла відро з 
водою й упала. Почула, як в нозі 
щось тріснуло. Встати самотуж-
ки жінці вже не вдалося, тож до 
хати, попри біль, повзла. Там 
взяла «мобільник» і викликала 
«швидку допомогу».
 У районній лікарні, куди її 
привезли, зробили рентген і пові-
домили — перелом шийки пра-
вого стегна, треба ставити про-
тез. Ціна питання — 60 тисяч 
гривень. Таких грошей у пенсіо-
нерки, в якої в армії загинув син 
і яка кілька місяців тому пере-
несла онкологічну операцію, не 
було. Тож вона місяць пробула в 
лікарні, де їй просто кололи зне-
болювальні. А потім виписали 
додому… Жінці «світила» неру-
хомість до кінця життя.
 На щастя, про Надію Во-
лошину дізнався відомий чер-
каський хірург Вадим Шевчен-
ко. Він безкоштовно прооперу-
вав жінку. 
 Разом із Вадимом Вікторо-
вичем ідемо в післяопераційну 
палату, де лежить пані Надія. 
Лікар допомагає жінці встати 
і вона починає крокувати між 
ліжками, спираючись тільки на 
паличку. «Я не вірю, що ходжу 
своїми ногами! Дякую вам, Ва-
диме Вікторовичу!» — плаче від 
щастя Надія Волошина. Жінка 
зізнається: думала, що вже ніко-
ли не встане. 
 «Два місяці Надія Петрів-
на лежала. Два дні тому ми зро-
били їй протезування і вона вже 
ходить із паличкою Люди після 
таких операцій продовжують 
жити нормальним життям», — 
розповідає «УМ» хірург. Вадим 
Шевченко наголошує, що у та-
ких випадках призначає міні-
мальну кількість ліків. Ні кра-
пельниць, ні ін’єкцій не робить, 
знеболює лише парацетамолом.
  Це технологія малоінвазив-
ного ендопротезування, наголо-
шує лікар. Пацієнти, пояснює 
він, встають уже через 4 години, 
причому з повним навантажен-
ням на ногу. Оперує на такому ж 
обладнанні, як у американських 
та німецьких клініках. 
 Тепер його мета — ще більше 
пришвидшити реабілітацію та 
зробити ендопротезування ам-
булаторним, щоб пацієнт від по-
чатку госпіталізації й до виписки 
перебував у відділенні тільки 72 
години. Адже лікарня морально 
тисне на хворого, а вдома, як ві-
домо, й стіни допомагають.

«Медсестра — 
це ще одні мої руки»
 Також, зазначає лікар, він 
проти того, аби біля хворого 
крутилися родичі. Бо біля рід-

них вони розслабляються — дай 
мені чашку, дай ложку. А треба, 
щоб були активні і все це роби-
ли самі. До того ж, у відділенні, 
каже він, є досвідчені реабіліто-
логи, які стажувалися за кордо-
ном, є медсестри, адміністрато-
ри, санітарки. В кожного є мо-
більний зв’язок, тож хворого є 
кому підтримати і є кому йому 
допомогти. 
 «У нас усе розписано пого-
динно. Пацієнти знають, коли 
приймати ліки, коли прийде реа-
білітолог. Ми об’єднали реабілі-
тологів і фізіотерапію. Велика 
увага м’язам — електростиму-
ляція, кріовплив на м’язи, які 
зменшують набряк. Спеціаль-
ні мотошини для відновлення 
правильних рухів», — розпові-
дає про процес лікування Вадим 
Шевченко.
 За його словами, для після-
операційної реабілітації у від-
діленні є сучасне обладнання 
— американський тракційний 
стіл для хребта — тритон, різно-
манітна електростимуляція, ан-
глійський комбайн всієї фізіоте-
рапії для суглобів і м’яких тка-
нин, є лімфопреси, лімфодре-
наж для зменшення набряків 
на руки і на ноги, апарат піроте-
рапії, як у футбольних клубах 
«Металіст» та Шахтар», який 
локально охолоджує суглоб піс-
ля операції та після ін’єкцій. 
 Він розповідає, що разом зі 
своєю донькою Оксаною та її чо-
ловіком Денисом Краснокутсь-
ким, які є лікарями–інтернами, 
навіть створили мобільний дода-
ток для пацієнтів. Там — 64 різ-
номанітні вправи на різні суг-
лоби. Зняли це відео з коменту-
ваннями того, як ці вправи тре-
ба правильно виконувати.
 «Ми розписуємо пацієнту ре-

абілітацію по годинах, по днях. 
І вдома, після виписки, люди-
на на планшеті дивиться, при-
міром, що цю вправу їй треба 
зробити 20 разів, іншу — 15. І 
скидає мені звіт. Я знаю, що па-
цієнт пройшов таку реабіліта-
цію. Тобто він не залишається 
сам на сам навіть після випис-
ки», — зазначає Вадим Вікто-
рович. Такий метод реабілітації, 
уточнює, — це авторська розроб-
ка, яка покращує результати 
операції на 30%.
 Загалом хірург Вадим Шев-
ченко протезує всі суглоби, ро-
бить операції на ступнях та на 
хребті. Торік він провів 960 опе-
рацій і 4,5 тисячі консультацій. 
Цього року, каже лікар, цифра 

операцій виходить ще більшою. 
 Вадим Шевченко перекона-
ний, що дуже важливим є фа-
ховість персоналу, який працює 
з хірургом. Тож щиро вдячний 
за роботу своїм колегам. «У мене 
операційна медсестра — Тетя-
на Іванівна Білостоцька. Ми з 
нею починали всі операції з ен-
допротезування і разом набира-
лися досвіду. Нині я не знаю на 
Черкащині досвідченішої мед-
сестри, ніж вона. Це ще одні мої 
руки», — зізнається Вадим Вік-
торович. 

60 відсотків хворих 
звертаються по допомогу 
з інших областей
  Серед пацієнтів лікаря — не 
лише жителі Черкаської облас-
ті, 60% хворих звертаються по 
допомогу з інших областей Ук-
раїни. Вік людей, яких проопе-
рував Вадим Шевченко — від 19 

до 82 років. Свій соціальний про-
ект, наголошує Вадим Вікторо-
вич, започаткував задля тих па-
цієнтів, які залишилися сам на 
сам зі своєю бідою і яким нізвід-
ки чекати допомоги. 
 Лікар добре пам’ятає тих 
людей, яких поставив на ноги. 
Пригадує, як звернулася молода 
жінка з викривленими ногами, 
через що змушена була ходити 
боком. «Ми почали операцію з 
одного суглоба, через два місяці 
зробили другий, потім за одну 
операцію вирівняли стегно, го-
мілку і ступню. І зараз вона доб-
ре ходить. Зізналася, що зби-
рається завагітніти й народити 
дитину», — каже хірург. 
 Лікар досі спілкується з літ-

ньою пацієнткою, якій ще у 82-
річному віці прооперував два 
коліна і кульшовий суглоб. Те-
пер вона щороку дзвонить на 
його день народження, щоб при-
вітати. Недавно він запитав її, 
скільки вам років? Каже, що 91. 
А як себе почуваєте? А вона: «В 
мене серйозні проблеми!». «За-
питую: «Болять суглоби?». Та 
ні, каже, які там суглоби, в мене 
тиск 160», — усміхається Вадим 
Шевченко. І додає: якби десять 
років тому не прооперував жін-
ку, нині б її вже не було на біло-
му світі, згоріла б від болю та не-
рухомості. 
 А колись, каже Вадим Вік-
торович, привезли стареньку, 
згорблену трохи не до землі, 
вона не могла навіть підняти го-
лову. Прооперував її, вирівняв 
хребет, зафіксував титановими 
пластинами. Тепер жінка радіє, 
що дивиться на світ, як і всі, не 
згинаючись. 
 Коли було багато поране-
них в АТО, Вадим Шевченко 
теж їх лікував. Разом із колек-
тивом купували для них ліки та 
імпланти, оперували безкоштов-
но. Врятували й двох жінок-во-
лонтерок, авто яких під Дніпром 
злетіло з дороги. В однієї з них 
був перелом руки й ноги, в іншої 
— роздроблені плече та кульшо-
вий суглоб. Їх прооперували, але 
в однієї через діабет не прижи-
лися ні пластина, ні суглоб. Три 
місяці знадобилося, аби виліку-
вати — відновили руку, нарос-
тили кілька сантиметрів кіст-
ки. Частину коштів самі опла-
тили, частину — Черкаська об-
ласна рада. 

«Проводитиму безкоштовні 
операції доки вистачить сил»
  «Цього року рятували хво-
рого з тяжкою травмою тазу. 
Він із Золотоноші, потрапив із 
родиною в аварію під Переяс-
лавом. Жорстока доля: його ма-
шина зіштовхнулася з авто його 
сусідів із Золотоноші, тоді заги-

нуло п’ятеро людей», — розпові-
дає Вадим Вікторович. 
 А ще не може забути випа-
док, коли оперував хлопця з 
Черкас після падіння з четвер-
того поверху. У нього були роз-
дроблені п’яти, перелом таза та 
хребта. Склали його кістки на 
обох п’ятах, відновили форму 
стопи і зробили шкіряну пласти-
ку. Рік лікувався, тепер ходить, 
а тоді навіть стояло питання про 
ампутацію. 
 «Ми кожному пацієнту після 
виписки вкладаємо в його карто-
чку наше спільне фото. Щоб він 
пам’ятав, який лікар йому до-
поміг», — зазначає хірург Шев-
ченко. 
 Пацієнти до лікаря Шев-
ченка телефонують постій-
но, пишуть листи на електрон-
ну пошту, просто приїжджа-
ють на консультації, а нерідко 
потрапляють до нього завдяки 
«сарафанному радіо». Не так 
давно приїхав чоловік з Одеси. 
Розповідає: йду по «Привозу» 
й шкутильгаю. А продавчиня 
дізналася, що болить кульшо-
вий суглоб, і дала телефон Вади-
ма Шевченка, який її чоловікові 
свого часу допоміг. 
 «Ніколи і ні в якому віці не 
треба опускати руки. А слід шу-
кати того, хто може допомогти», 
— розмірковує завідуючий від-
діленням.
 Його самого у дитинстві теж 
врятував лікар, коли у 7-му 
класі захворів. Василь Петро-
вич Уманець, травматолог Шпо-
лянської районної лікарні зро-
бив йому дві операції. 
 Тоді Вадим Шевченко й ви-
рішив стати травматологом. За-
кінчив школу із золотою медал-
лю, потім медінститут, а опе-
рувати і протезувати вчився у 
черкаських лікарів — Валерія 
Петровича Черняка та Олексан-
дра Євгеновича Лоскутова. 
 «Тепер від допомоги хворим 
отримую моральне задоволен-
ня. Жити без болю — це найбіль-
ший подарунок, який можу для 
них зробити. А коли комусь до-
поміг, хочеться це продовжува-
ти. Щоб мої діти пишалися і вчи-
лися в житті діяти так само», — 
зізнається хірург Шевченко. 
 Але, наголошує він, яким би 
ти досвідченим не був, вчитися 
треба постійно. Тож він їздить 
по досвід до колег у країни Євро-
пи, в США. Ось недавно повер-
нувся з Ірландії, де стажувався 
у приватній клініці.
 Наразі у Черкасах він будує 
свою приватну клініку. Каже, 
не збирався цього робити. Але 
коли його діти вирішили також 
стати ортопедами, зрозумів, що 
має збудувати таку лікарню. 
Щоб із першої цеглини донь-
ка та зять бачили, як зводить-
ся лікувальний заклад, щоб він 
пройшов через їхню душу та 
руки і вони у ньому так само до-
помагали людям. 
 «Нова клініка на вулиці Мо-
жайського буде чотириповерхо-
вою, на 25 ліжок. Будівництво 
закінчимо через рік. Перший 
поверх — це кабінети прийому, 
рентгену, реабілітації для амбу-
латорних пацієнтів. На другому 
— одномісні палати з виходом 
на терасу, щоб пацієнт не зали-
шався у чотирьох стінах. Третій 
поверх — дві сучасні операцій-
ні та реанімація, а четвертий — 
18 палат для тих, хто проходить 
реабілітацію», — розповідає Ва-
дим Вікторович. 
 І тут теж робитимуть безко-
штовні операції. Свій соціаль-
ний проект хірург Шевченко 
називає безтерміновим. Каже,  
що оперуватиме безплатно доти, 
доки на це вистачить сил. Бо не 
все у цьому житті вимірюється 
грошима. ■

ЛІКАР ВІД БОГА 

«Жити без болю — це найбільший 
подарунок, який можу зробити людям»
Черкаський хірург-ортопед Вадим Шевченко — про те, чому навіть у найскладніших 
випадках не треба втрачати надію

■

Людмила НІКІТЕНКО

Хірург-ортопед, завідувач ортопедо-травматологічного відділення 
Черкаської обласної лікарні Вадим Шевченко — чи не єдиний лікар в 
Україні, який започаткував соціальний проект із проведення безкош-
товних операцій. Вони розраховані тільки на самотніх стареньких, 
на сиріт та людей, які опинилися у скруті. Відтак оплату імплантів, 
оперативне втручання та купівлю ліків, а це може коштувати до 100 
тисяч гривень, беруть на себе його друзі-бізнесмени та він сам.

Хірург-ортопед Вадим Шевченко з пацієнткою Надією Волошиною.
Фото автора.

❙
❙

«Це — технологія малоінвазивного 
ендопротезування, наголошує лікар. Пацієнти 
встають уже через 4 години, причому з повним 
навантаженням на ногу».
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Валентина САМЧЕНКО

 Цьогоріч святий Миколай найпершим 
завітав до Чигирина. Уже втретє у пер-
шій козацькій столиці пройшов мистець-
кий Фестиваль святого Миколая: 16-17 
грудня ошатне місто на Черкащині гос-
тинно зустріло учасників і всіх бажаю-
чих відчути передноворічний настрій в 
атмосфері славної української історії. 
 Без перебільшення тисячі люду раді-
ли життю в історичному центрі знако-
вого міста. Трохи не всі почергово схо-
дили на Замкову гору, бо хіба ж позбу-
дешся спокуси подивитися ближче на 
пам’ятник Богдану Хмельницькому, 
який височіє трохи осторонь?! А там на 
височині — і бастіон Дорошенка. (На 
кордоні з Диким Полем Чигирин став 
найважливішим форпостом ще на по-
чатку XVII століття).
 Нагадаємо, Чигирин уперше згада-
но у 1582 році, коли мав уже Магдебур-
зьке право. У 1648-му почалась націо-
нально-визвольна війна. Того ж року 
Богдан Хмельницький обрав Чигирин 
гетьманською столицею. Фортеця (там, 
де нині височіє пам’ятник Хмельниць-
кому) перестала вміщувати мешканців 
міста. Тоді й виникло Нижнє місто — ук-
ріплене валами передмістя Чигирина. 
Воно не збереглося. Втім порівняно не-
щодавно там відбудували музейний ком-
плекс — Резиденцію Богдана Хмельни-
цького. Чигирин слугував резиденцією 
також для гетьманів Івана Виговсько-
го, Юрія Хмельницького та Петра Доро-
шенка. Детальну історію розповідають у 
музеї, де завжди немало відвідувачів, а в 
минулі вихідні був просто аншлаг. 

 Фестиваль розпочали святковою хо-
дою — Парадом зірок святого Миколая. 
Два дні активно працювала головна сце-
на. Диригентами дійств стали співачка 
Аліна Палій, яка ще й виступала з соль-
ною програмою, та Владислав Михалєв 
— ведучий міжнародних конкурсів та 
фестивалів, керівник міжнародного ав-
торського проекту «М Фактор Украї-
на». Провели Всеукраїнський конкурсу 
міні-мюзиклів; учасники з усієї України 
змагалися у категоріях — «Аматори» та 
«Професіонали». 
 Перший день завершували виступа-
ми учасників телепроекту «Голос. Діти». 
Співав, зокрема, Рогальський Ярослав, 
чиїм голосом розмовляє та співає в ук-
раїнській версії дубляжу головний пер-
сонаж анімаційного фільму «Коко» від 
студій Disney та Pixar. Арсен Шавлюк — 
півфіналіст першого сезону проекту «Го-
лос. Діти», срібний призер конкурсу «Ди-
тячий Слов’янський базар-2013». Андрій 
Бойко — в 2013 році Андрій став фіналіс-
том національного відбору Дитячого Єв-
робачення, а за рік здобув для України 
одразу дві перемоги: срібло на дитячому 
«Слов’янському базарі» та абсолютну пе-
ремогу на «Дитячій Новій хвилі».
 Спеціальною гостею ЧигиринФесту 
стала співачка Христина Соловій. І хоча 
її виступ другого дня розпочався через 
півтори години від запланованого часу, 
фанати, які дочекалися під дощем, ли-
шилися задоволеними. 
 Зранку і до пізнього вечора не при-
пиняв слухати дитячі бажання і вірші 
Святий Миколай, роздаючи подарунки. 
За підрахунками організаторів, їх отри-
мали близько 10 тисяч дітей. Їм дістали-

ся цукерки, прикраси, іграшки, канце-
лярське приладдя і навіть одяг. Діти ска-
кали, гойдалися і навіть літали в повітрі 
на облаштованому ігровому майданчи-
ку; відвідували майстер-класи. У підзе-
меллі у трьох кімнатах могли спостері-
гати за рукотворними дивами: появою 

штучного снігу; німбів, які світяться...
 Фестиваль святого Миколая у Чиги-
рині організовує ГО «Ділові українські 
жінки», яку очолює уродженка Черка-
щини Наталія Нетовкіна. Зі сцени жар-
тували, що скоро щомісяця тут проходи-
тимуть під її патронатом мистецькі дійс-
тва. Бо на Трійцю відбувається за під-
тримки ще й «ВіраФест». ■

Вікторія КОТЕНОК

 У Києві Театр юного глядача на Лип-
ках, Муніципальний академічний театр 
ляльок та Академічний (Замок на горі) 
презентують прем’єри. 
 Тюгівці пропонують глядачам влас-
не прочитання легендарної історії Ган-
са-Крістіана Андерсена «Дюймовочка» 
— музичну казку про милу, розсудли-
ву, сильну духом і сповнену привітної 
енергії дівчинку-крихітку, на яку че-
кають пригоди, випробування, сюрпри-
зи чарівного всесвіту. Усі герої, які зус-
трічаються на її шляху, змінюються на 
краще. Конфлікт у виставі зосередже-
ний не на боротьбі добра зі злом, а на різ-
них світоглядах персонажів.
 Над яскравими костюмами та офор-
мленням «Дюймовочки» працював Олег 
Татаринов, а над пластично-танцюваль-
ними моментами — Ольга Семьошкіна. 
Музику та тексти пісень створила ком-
позитор Вікторія Васалатій. Режисер 
та автор сценічної версії Ірина Зільбер-
ман. Вона кілька років тому, до речі, 
вже втілювала «Дюймовочку» з акто-
рами київських театрів на сцені Пала-
цу Збройних сил України. Цьогоріч пос-
тановник запропонувала колегам відно-
вити її на сцені Театру юного глядача. 
 — Мені здається, що в сучасних дітей 
зникли правильні життєві орієнтири, і 
це залежить не лише від виховання в ро-
дині, — розповідає Ірина Зільберман. — 
Я розмірковувала над цим не раз, адже й 

у мене є двоє онуків. Тож, коли бралася 
за втілення «Дюймовочки», наважила-
ся трохи змінити сюжет відомої казки. 
Завдяки їй я спробую заповнити серця 
малечі добром та любов’ю. Даруйте за 
пафос, але прагну, щоб ця казка навер-
нула глядачів на істинні цінності, щоб 
не двоїлися дитячі душі в сумнівах: що 
краще — духовне чи матеріальне.
 У передноворічний період «Дюймо-
вочку» можна подивитися 25, 26, 27 і 28 
грудня.
 Тим часом Муніципальний театр 
ляльок представляє першопрочитання 
казки «Королівська донька плаче за Мі-
сяцем» відомої англійської письменни-
ці Елеонор Фарджон (першого лауреата 
дитячої «Нобелевської премії»). Виста-
ву назвали «Принцеса на даху». За її вті-
лення взявся один із кращих режисерів 
лялькового театру, неодноразовий пере-
можець «Київської пекторалі» — Ми-
хайло Урицький. 
 Ця історія про маленьку і дещо ве-
редливу Принцесу, котра вірить у те, 
що можна дотягнутися до Місяця. Але 
їй це ніяк не вдається. Тому вона сідає на 
вершечок найвищого димаря найвищої 
вежі королівського палацу і... плаче. Че-
рез це у королівстві починається суціль-
ний безлад: правитель у розпачі, челядь 
звільняється, детективи ведуть розслі-
дування, армія збирається на війну. І 
навіть вогонь у головній пічці королівс-
тва згасає! Що чи хто врятує королівство 
і дістане Принцесі Місяць, можна буде 

взнати тільки завітавши на казку. 
 Особливістю постановки «Принцеса 
на даху» є те, що всі ролі (а їх у виставі 
близько двадцяти) гратимуть дві актри-
си — Вікторія Завгородня та Оксана Гор-
батенко. Такий вибір режисера продик-
тований, звичайно ж, майстерністю акт-
рис, кожна з яких присвятила роботі в те-
атрі все своє творче життя. А ще вистава 
буде своєрідним бенефісом — обидві ви-
конавиці відсвяткували цього року 50-
річний ювілей. Варто додати, що у дні 
прем’єри — й особистий ювілей Михайла 
Урицького, 10 років служіння у Київсь-
кому муніципальному академічному те-
атрі ляльок!
 Академічний театр ляльок (Замок 
на горі) запрошує на прем’єру 23 груд-
ня: колектив представить мюзикл «Кра-
суня і Чудовисько». Сцена перетворить-
ся на справжній середньовічний замок, 
в якому оживе давня легенда про кохан-
ня зачарованого Принца (Чудовиська) 
та красуні на ім’я Бель. Ця історія роз-
почалася саме напередодні Різдва... 
 Одного дня самозакоханий Принц-
красень відмовив старій жебрачці у при-
хистку від холоду. Жебрачка виявилась 
чаклункою і перетворила бездушного 
Принца на потворне Чудовисько. Проте 
дала надію, залишивши троянду. Вона 
попередила, що коли з троянди впаде ос-
тання пелюстка, а серце Принца так і не 
відчує справжнє, взаємне кохання, бути 
йому чудовиськом довіку. Рятівницею, 
зрозуміло, стає Бель... 
 Це мюзикл про те, що зовнішність час-
то може бути оманливою. А істинна кра-
са будь-якої людини захована в її серці. 
Інсценізацію до однойменної казки Г.-С. 
Вільньов та Ж-М. Бомон написала актри-
са Юлія Шаповал, яка гратиме по черзі з 
Ольгою Підвальнюк та Валентиною Кор-
сунською-Марченко красуню Бель. Ре-
жисером постановки є Ігор Федірко. ■

КВЕСТИ

 Театр оперети до кінця місяця покаже яскраву 
прем’єру минулого сезону — музичну казку з філо-
софським підтекстом «Пригоди Буратіно». Основою 
вистави є відомі мелодії та пісні Олексія Рибнікова, 
що звучатимуть у виконанні симфонічного оркестру 
та артистів театру (виконання «наживо» українською 
мовою). Режисером вистави є Михайло Урицький, ди-
ригентом — Сергій Дідок, балетмейстером — Ан-
жела Гречановська. Меседж казки — ключ від свого 
щастя варто шукати. 
 Окрім того, під час новорічних канікул Опере-
та пропонує батькам і вчителям індивідуальні за-
мовлення на проведення пізнавально-розважаль-
них квестів для груп дітей від 12 осіб. Це новий 
проект закладу, який спеціально адаптований до 
новорічної тематики. Найменші діти (5-6 років) 
на квесті«Взимку до Нотної країни» шукатимуть 
нотки до Новорічної пісеньки. Трохи старші — 
діти 7-8 років — на квесті «Фантастична зима 
у країні Чудес» збиратимуть музичні інструмен-
ти та складатимуть справжній музичний оркестр. 
А ті, кому 9 -11 років, на квесті«Повернути Різ-
дво — детективна історія» виконуватимуть важ-
ливу місію пошуку інформації про музичні тради-
ції Різдвяних свят у різних країнах світу. 

■

Театр юного глядача презентував «Дюймовочку».
Фото театру.

❙
❙

ЧАС «Т»

Казкові життєві орієнтири
Коли вогонь у королівстві згасає — трапляються дива

■

Христину Соловій у Чигирині дочекалися
найстійкіші фани.

❙
❙Наталія Нетовкіна (ліворуч) із письменницею

Оксаною Кузів (праворуч).
Фото організаторів Фестивалю.

❙
❙
❙

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Ходить по землі 
святий Миколай...
Свято шириться Україною. А стартувало — 
у першій козацькій столиці, Чигирині, 
де роздали подарунки 10 тисячам дітей

■

Помічниками Миколая стали учні 
трьох чигиринських шкіл.

❙
❙

Святий Миколай роздав подарунки 
у Чигирині тисячам дітей.

❙
❙
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Англія
 Минулий тиждень став знаковим для Олександ-
ра Зінченка — 20-річний хавбек «Ман. Сіті» дебю-
тував в АПЛ. Тренер «городян» Хосеп Гвардіола ви-
пустив українця на останні 17 хвилин матчу з «Суо-
нсі» — Олександр знову грав на позиції лівого за-
хисника. 
 Обігравши у неділю «Тоттенхем», «сині» продов-
жили свою переможну серію в АПЛ до 16 матчів. Най-
ближчий переслідувач — «Манчестер Юнайтед» — 
програє лідеру вже 11 пунктів
 Прем’єр-ліга. 17-й тур. «Бернлі» — «Сток 
Сіті» — 1:0, «Халлерсфілд» — «Челсі» — 1:3 (Де-
пуатр, 90+2 — Бакайоко, 23; Вілліан, 43; Педро, 50), 
«Крістал Пелас» — «Уотфорд» — 2:1, «Суонсі» — 
«Манчестер Сіті» — 0:4 (Сілва, 27, 52; Де Брюйне, 
34; Агуеро, 85; Зінченко («МС») — із 73 хв.), «Нью-
касл» — «Евертон» — 0:1, «Саутгемптон» — «Лес-
тер» — 1:4, «Вест Хем» — «Арсенал» — 0:0, «Ман-
честер Юнайтед» — «Борнмут» — 1:0 (Р. Лукаку, 
26), «Ліверпуль» — «Вест Бромвіч» — 0:0, «Тот-
тенхем» — «Брайтон» — 2:0.
 18-й тур. «Лестер» — «Крістал Пелас» — 
0:3, «Арсенал» — «Ньюкасл» — 1:0, «Брайтон» — 
«Бернлі» — 0:0, «Челсі» — «Саутгемптон» — 1:0 
(Маркос Алонсо, 45), «Уотфорд» — «Хаддерсфілд» 
— 1:4, «Сток Сіті» — «Вест Хем» — 0:3, «Манчес-
тер Сіті» — «Тоттенхем» — 4:1 (Гюндоган, 14; Де 
Брюйне, 70; Стерлінг, 80, 90 — Еріксен, 90), «Вест 
Бромвіч» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2 (Беррі, 
78 — Р. Лукаку, 28; Хегазі, 35 (у свої ворота)), «Бор-
нмут» — «Ліверпуль» — 0:4.
 Лідери: «Манчестер Сіті» — 52, «Манчестер 
Юнайтед» — 41, «Челсі» — 38, «Ліверпуль» — 34, 
«Арсенал» — 33, «Бернлі» — 32.
 Бомбардир: Салах («Ліверпуль») — 14.

Іспанія
 Поки мадридський «Реал» зусиллями Кріштіану 
Роналду здобував перемогу на клубному чемпіонаті 
світу, «Барселона» з Ліонелем Мессі збільшила від-
рив у Ла Лізі. 
 Перед домашнім матчем проти «Депортіво» зірко-
вий аргентинець показав публіці «Золоту бутсу» най-
кращого бомбардира Європи минулого сезону. Тепер у 
Мессі — 4 нагороди, стільки ж — у Роналду.
 Прімера. 16-й тур. «Севілья» — «Леванте» — 
0:0, «Атлетик» — «Реал Сосьєдад» — 0:0, «Ейбар» 
— «Валенсія» — 2:1 (Інуї, 49; Хоан Хордан, 87 — Міна, 
58), «Атлетико» — «Алавес» — 1:0 (Торрес, 74), «Жи-
рона» — «Хетафе» — 1:0, «Сельта» — «Вільярре-
ал» — 0:1, «Лас-Пальмас» — «Еспаньйол» — 2:2, 
«Барселона — «Депортіво» — 4:0 (Суарес, 29, 47; 
Пауліньйо, 41, 75).
 Лідери: «Барселона» — 42, «Атлетико» — 36, 
«Валенсія» — 34, «Реал Мадрид» (15 матчів) — 31, 
«Севілья» — 29, «Вільярреал» — 24.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 14.

Італія 
 У Серії А — знову зміна лідера: після першої у се-
зоні поразки міланського «Інтера» на перше місце зно-
ву вийшов «Наполі». Героєм «синьо-білих» став їх ка-
пітан Марек Гамшик: забивши гол у ворота «Торіно», 
словак зрівнявся з легендарним Дієго Марадоною у 
списку найкращих бомбардирів неаполітанців.
 Осічкою «Інтера» скористався і «Ювентус»: турин-
ці тричі відзначились у воротах «Болоньї».
 Кубок. 1/8 фіналу. Найцікавіші результати. 
«Лаціо» — «Чітаделла» — 4:1 (Іммобіле, 11, 87; Ан-
дерсон, 24; Камільяно, 36 (у свої ворота) — Бартоло-
меї, 41), «Мілан» — «Верона» — 3:0 (Сусо, 23; Ро-
маньйолі, 30; Кутроне, 55), «Фіорентина» — «Самп-
дорія» — 3:2 (Бабакар, 2; Верету, 59, 90 (обидва — 
пен.) — Баррето, 39; Г. Рамірес, 77 (пен.)), «Інтер» 

— «Порденоне» — 0:0 (по пен. 5:4).
 Серія А. 17-й тур. «Інтер» — «Удінезе» — 1:3 
(Ікарді, 16 — Ласанья, 14; Де Пауль, 60 (пен.); Барак, 
77), «Торіно» — «Наполі» — 1:3 (Белотті, 64 — Кулі-
балі, 4; Зелінскі, 25; Гамшик, 30), «Рома» — «Каль-
ярі» — 1:0, «Верона» — «Мілан» — 3:0, «Болонья» 
— «Ювентус» — 0:3 (П’янич, 27; Манджукич, 36; Ма-
туїді, 64), «Кротоне» — «К’єво» — 1:0, «Фіоренти-
на» — «Дженоа» — 0:0, «Сампдорія» — «Сассуо-
ло» — 0:1, «Беневенто» — «СПАЛ» — 1:2, «Аталан-
та» — «Лаціо» — 3:3.
 Лідери: «Наполі» — 42, «Ювентус» — 41, «Ін-
тер» — 40, «Рома» (16 матчів) — 38, «Лаціо» (16 мат-
чів) — 33, «Сампдорія» — 27.
 Бомбардир: Ікарді («Інтер») — 17.

Німеччина
 Після зміни тренера краще почали йти справи у 
дортмундської «Боруссії» — «бджоли» виграли вже 
2 матчі поспіль та суттєво покращили свої позиції у тур-
нірній таблиці (3-тє місце). У переможних поєдинках 
брав участь і Андрій Ярмоленко — українець відбігав 
повний матч із «Майнцом» та відіграв 73 хвилини з 
«Хоффенхаймом», але результативними діями не від-
значився.
 4 пункти у двох турах набрало «Шальке» Євге-
на Коноплянки — «кобальтові» мінімально обіграли 
«Аугсбург» та врятувалися від поразки у поєдинку з 
«Айнтрахтом». Український хавбек грав лише проти 
франкфуртців.
 Перша Бундесліга. 16-й тур. «Вольфсбург» — 
«РБ Лейпциг» — 1:1, «Майнц» — «Боруссія» (Д) — 
0:2 (Сократіс, 55; Кагава, 89; Ярмоленко («Б») — 90 
хв.), «Гамбург» — «Айнтрахт» — 1:2, «Фрайбург» 
— «Боруссія» (М) — 1:0, «Хоффенхайм» — «Штут-
гарт» — 1:0, «Байєр» — «Вердер» — 1:0, «Баварія» 
— «Кельн» — 1:0 (Левандовський, 60), «Шальке» 
— «Аугсбург» — 3:2 (Ді Санто, 45; Бургшталлер, 47; 

Каліджурі, 83 (пен.) — Каюбі, 64; Грегоріч, 80 (пен.)), 
«Герта» — «Ганновер» — 3:1.
 17-й тур. «Боруссія» (М) — «Гамбург» — 3:1, 
«Айнтрахт» — «Шальке» — 2:2 (Йовіч, 2; Алле, 66 
— Емболо, 82; Налдо, 90; Коноплянка («Ш») — до 68 
хв.), «Аугсбург» — «Фрайбург» — 3:3, «Кельн» — 
«Вольфсбург» — 1:0, «Штутгарт» — «Баварія» — 
0:1 (Мюллер, 79), «Вердер» — «Майнц» — 2:2, «Бо-
руссія» (Д) — «Хоффенхайм» — 2:1 (Обамейянг, 63 
(пен.); Пулішич, 89 — Ют, 21; Ярмоленко («Б») — до 
73 хв.), «Ганновер» — «Байєр» — 4:4, «РБ Лейпциг» 
— «Герта» — 2:3.
 Лідери: «Баварія» — 41, «Шальке» — 30, «Бо-
руссія» (Д), «Байєр», «РБ Лейпциг», «Боруссія» (М) 
— 28.
 Бомбардир: Левандовський («Баварія») — 15.

Франція
 На фініші першого кола чемпіонату лідер — 
«ПСЖ» — продовжує зберігати 9-очковий відрив від 
найближчих переслідувачів — «Монако» й «Ліона». 
Чергову перемогу підопічним Емері забезпечили ре-
зультативні дії зіркового тріо Неймар—Кавані—Мбап-
пе. «Монегаски» без проблем розгромили «Сент-Еть-
єн», а «Ліон» у битві за третє місце був сильнішим за 
«Марсель».
 Ліга 1. 18-й тур. «Сент-Етьєн» — «Монако» — 
0:4 (Дж. Сідібе, 3; Лемар, 32; Фабіньйо, 53; Б. Кей-
та, 61), «Ренн» — «ПСЖ» — 1:4 (Мубеле, 53 — Ней-
мар, 4, 76; Мбаппе, 17; Кавані, 75), «Кан» — «Генгам» 
— 0:0, «Діжон» — «Лілль» — 3:0, «Монпельє» — 
«Мец» — 1:3, «Страсбур» — «Тулуза» — 2:1, «Труа» 
— «Ам’єн» — 1:0, «Нант» — «Анже» — 1:0, «Ніцца» 
— «Бордо» — 1:0, «Ліон — «Марсель» — 2:0 (Фекір, 
6; Маріано Діас, 51).
 Лідери: «ПСЖ» — 47, «Монако», «Ліон» — 38, 
«Марсель» — 35, «Нант» — 30, «Ніцца» — 26.
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 18. ■

Григорій ХАТА

 Отримавши наприкінці року 
головні персональні нагороди 
світового футболу, португалець 
Кріштіану Роналду яскраво 
довів цілковиту обґрунтованість 
вибору, зробленого «Франс Фут-
бол» та ФІФА, які нагородили 
півзахисника «Реалу» та збірної 
Португалії «Золотим м’ячем» та 
титулом «Найкращий футболіст 
планети» відповідно. Саме за-
вдяки майстерному удару Ро-
налду зі штрафного мадрид-
ський «Реал» удруге поспіль 
виграв клубний чемпіонат сві-
ту, ставши при цьому першою 
командою з 1993 року (тоді це 
був Міжконтинентальний ку-
бок), котрій удався такий тріум-
фальний «дуплет».
 Встановивши спочатку своє 
домінування в Старому світі, у 
статусі чинного переможця Ліги 
чемпіонів, «королівський» клуб 
прибув до ОАЕ захищати титул 
клубного чемпіона світу. У пів-
фіналі підопічні Зінедіна Зідана 
не без проблем переграли місце-
ву «Аль-Джазіру» (2:1), дозво-
ливши скромному опоненту на-
віть повести в рахунку. Утім 
у заключному поєдинку тур-
ніру, в котрому іспанському 
гранду протистояв бразильсь-
кий «Греміо», «вершкові» дія-
ли на межі концентрації. І не-
хай у поєдинку глядачі побачи-
ли лише один м’яч, перевага ко-
манди Зідана над найсильнішим 
колективом Південної Америки 
мала тотальний характер. За-
галом, за весь матч футболісти 
«Греміо» жодного разу не пот-
ривожили кіпера «Реалу» Кей-
лора Наваса.
 Натомість «вершковим» для 
перемоги вистачило й одного 
влучання по цілі: для цього в їх-
ньому складі є футбольний геній 
Роналду. Варто зауважити, що 
результативним ударом відзна-
чився Кріштіану й у півфіналі, 
коли зрівняв рахунок у матчі з 
найсильнішою командою ОАЕ. 
Зауважимо, що своє право зіг-
рати на клубному чемпіонаті 
світу «Аль-Джазіра» отримала 
як господар турніру, розпочав-
ши свій турнірний шлях, умов-

но кажучи, з дальніх підступів. 
У кваліфікаційному «плей-оф» 
чинний чемпіон ОАЕ здолав но-
возеландський «Окленд Сіті», 
після чого, так само мінімаль-
но (1:0), виграв чвертьфінал у 
японського клубу «Урава Ред 
Даймонд». Відзначилися го-
лом футболісти «Аль-Джазіри» 
й у наступній грі, але утримати 
мінімальну перевагу в протисто-
янні з майбутнім володарем чем-
піонського кубка — «Реалом» — 
не змогли.
 «Ми хотіли завоювати цей 
трофей і знали, що нам у фіналі 
протистоятиме хороша команда. 
«Реал» іще ніколи за рік не здо-
бував п’ять трофеїв. Зідан ска-
зав нам про це, і ми зарядили свої 
акумулятори, здобувши красиву 

перемогу», — сказав Роналду.
 Двічі відзначившись на клуб-
ному чемпіонаті світу-2017, пор-
тугалець у табелі кращих бом-

бардирів міжконтинентальних 
клубних баталій наздогнав ліде-
ра — бразильця Пеле, котрий у 
складі «Сантоса» свого часу за-

бив «європейцям» сім м’ячів. 
 «Вітаю «Реал» та його бра-
зильців із перемогою у клубно-
му чемпіонаті світу. Особливі ві-
тання Роналду, котрий став дру-
гим гравцем після мене, кому 
вдалося на міжконтинентально-
му рівні (клубний чемпіонат сві-
ту/міжконтинентальний кубок) 
відзначитися сім разів. Відмінна 
компанія!» — написав у своєму 
«Твіттері» Пеле. 
 Окремої уваги заслуго-
вує й «швидкострільний» тре-
нерський рекорд Зідана. За 23 
місяці, котрі він очолює «Реал», 
французький наставник здобув 
із клубом вісім трофеїв — подіб-
ної переможної активності до 
нього ніхто не демонстрував. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

КЛУБНИЙ «МУНДІАЛЬ»

П’ятірка для кращих
Захистивши на початку року титул найсильнішої команди Європи, 
наприкінці 2017-го «Реал» вдруге поспіль виграв клубний чемпіонат світу

■

ОВВА!

 В українському футболі незабаром 
розпочнеться тестування системи ві-
деоповторів, які в майбутньому мають 
стати регулярними помічниками ре-
фері. Як заявив президент ФФУ Анд-
рій Павелко, для початку роботу пере-
вірять на матчах підвищеної складності. 
«Ми звернулися до Міжнародної ради 
футбольних асоціацій (IFAB) із листом, 
в якому висловили бажання приєдна-
тися до програми тестування системи 
«Відео асистент рефері (VAR)», — ска-
зав Павелко. Аби система запрацювала 
в Україні, національна федерація має 
виконати ряд вимог, які стосуються не 
тільки якості трансляцій та кількості те-
левізійних камер, а й питання кваліфі-
кації арбітрів, які мають освоїти при-
нципи роботи відеосистеми.

■

ТАБЛО

 Клубний чемпіонат світу (ОАЕ). 
Фінал. «Реал» (Іспанія) — «Греміо» 
(Бразилія) — 1:0.
 Матч за третє місце. «Аль-
Джазіра» (ОАЕ) — «Пачука» (Мекси-
ка) — 1:4.
 Півфінали. «Аль-Джазіра» — 
«Реал» — 1:2, «Греміо» — «Пачука» 
— 1:0.
 Чвертьфінали. «Аль-Джазі-
ра» — «Урава» (Японія) — 1:0. «Па-
чука» — «Відад Касабланка» (Ма-
рокко) — 1:0. «Плей-оф». — «Аль-
Джазіра» — «Окленд Сіті» (Нова 
Зеландія) — 1:0.

■

Мадридський «Реал», загалом, утретє виграв титул клубного чемпіона планети.
Фото з сайта www.realmadrid.com.

❙
❙

Кріштіану Роналду зі штрафного
забиває переможний м’яч у ворота
бразильського «Греміо».
Фото з сайта fifa.com.

❙
❙
❙
❙
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«Прагнула показати Аріанні Ерріго, як змагаються шаблістки. Вона дуже 
сильна фехтувальниця. Неймовірна рапіристка. Але сьогодні була шабля».

Ольга Харлан
українська шаблістка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Попри свій далеко ще не 
ветеранський для спортивно-
го життя вік, 27-річну мико-
лаївку Ольгу Харлан уже мож-
на сміливо називати легендою 
олімпійського руху України. 
Здобувши у 18-річному віці в 
Пекіні олімпійське командне 
«золото», майстровита шабліс-
тка не відмовилася від повтор-
них спроб підкорення Олімпу. 
У «призах» завершивши й на-
ступні два олімпійські цикли, 
підопічна свого особистого на-
ставника Артема Скорохода з 
новими силами пішла на чет-
верте коло, в надії нарешті ви-
бороти індивідуальне «золото» 
літніх Ігор.
 У реєстрі «героїв спортивно-
го року» Національного олімпій-
ського комітету України Ольга 
Харлан займає чільну позицію, 
володіючи рекордною кількістю 
— (десятьма) — відзнаками кра-
щого спортсмена місяця.
 Серед перших за нагорода-
ми перебуває Харлан і в своєму 
професіональному господарс-
тві, де, приміром, днями вона 
виграла другий поспіль пред-
ставницький турнір світового 
рівня. Так, у листопаді в бель-
гійському Синт-Нікласі мико-
лаївська фехтувальниця стала 
переможницею етапу Кубка сві-
ту. Тепер же, минулого уїк-енду 
в мексиканському Канкуні, 
Харлан тріумфувала на етапі 
не менш значимого за рейтин-
гом турніру — Гран-прі.
 В обох випадках нашій зір-
ковій шаблістці довелося супер-
ничати з найсильнішими опо-
нентками. Зокрема, в Бельгії 
на шляху до першої сходинки 

п’єдесталу Ольга перемогла лі-
дера світового рейтингу — угор-
ку Анну Мортон та олімпійську 
чемпіонку Ріо-2016 Яну Єго-
рян. У Мексиці турнірні шля-

хи Харлан та Єгорян знову пе-
ретнулися в півфіналі, й знову 
сильнішою в цьому принципо-
вому україно-російському дво-
бої (нехай і з мінімальною пере-

вагою — 15:14) виявилася наша 
співвітчизниця. Перед цим у 
чвертьфіналі Оля здолала іншу 
володарку олімпійського «золо-
та» — переможницю Ігор-2012 

у Лондоні — Кім Чжи Єн з Пів-
денної Кореї (15:13). Загалом, 
посіяна на Гран-прі під другим 
рейтинговим номером, свою пе-
реможну ходу в Канкуні Хар-
лан розпочала з перемоги над 
іншою кореянкою Сеоной Ванг 
(15:12). Далі були успіхи в про-
тистояннях із росіянкою Оль-
гою Нікітіною (15:6) та китаян-
кою Ян Хенью (15:12).
 Подолавши потім «подвій-
ний бар’єр» з олімпійських 
чемпіонок, у фіналі Ольга зус-
трілася з добре знаною у фех-
тувальному світі Аріанною Ер-
ріго з Італії. Її послужний спи-
сок виглядає доволі вражаюче. 
Однак віце-чемпіонка Олімпіа-
ди в Лондоні-2012, дворазова 
чемпіонка світу та неодноразо-
ва призерка «мундіалів» склас-
ти гідної конкуренції Харлан у 
фіналі не змогла. «Прагнула по-
казати суперниці, як змагають-
ся шаблістки. Вона дуже силь-
на фехтувальниця. Неймовірна 
рапіристка. Але сьогодні була 
шабля», — так Харлан про-
коментувала свою переконли-
ву перемогу (15:6) над титуло-
ваною представницею світової 
рапіри, котра вирішила спро-
бувати себе в іншому змагаль-
ному виді. ■

Григорій ХАТА

 На відміну від першо-
го, дуже об’ємного за зма-
гальною програмою, ета-
пу Кубка світу-2017/2018 
в Остерсунді, всі наступні 
етапи турніру не вигляда-
ють настільки завантаже-
ними. Якщо у Швеції, від-
криваючи сезон, найсиль-
ніші біатлоністи планети 
змагалися більше тижня, 
то в подальшому — для 
реалізації своїх задумок 
— організаторам виста-
чатиме трьох, максимум 
чотирьох, днів.
 Французький Ансі 
в розкладі Кубка світу 
з’явився зовсім недавно. 
Після того як у місті вирі-
шили, що хочуть прийня-
ти в себе Олімпіаду-2018, 
до французьких Альп за-
вітав великий біатлон. І 
хоча, в підсумку, XXIII 
зимові Ігри пройдуть у пів-
деннокорейському Пхен-
чхані, від біатлонної ідеї 
французи не відмовилися.
 Спринт, гонка переслі-
дування, мас-старт — та-
кою є програма третьо-
го етапу КС-2017/2018 в 
Ансі. 

 Уперше з початку се-
зону, не маючи в розкладі 
етапу командних пере-
гонів, тренерський штаб 
збірної України у фран-
цузьких Альпах отримав 
можливість повної кон-
центрації на індивідуаль-
ному медальному потен-
ціалі жіночої команди. У 
час, коли синьо-жовта чо-
ловіча команда вирішила 
відмовитися від офіційних 
гонок в Ансі на користь іще 
одного тренувального збо-
ру, відправивши на Кубок 
світу резервістів, наша жі-
ноча збірна приїхала до 
Франції в бойовому складі 
й знову довела, що її учас-
ники сильні не тільки в ко-
лективній роботі.
 Якщо перші індивіду-
альні нагороди офіційного 
сезону, зробивши медаль-
ний «дубль» в Остерсунді, 
для української команди 
здобула Юлія Джима, то 
в Ансі на п’єдестал підня-
лася її колега по «золотій 
естафеті» Олімпіади-2014 
Віта Семеренко.
 Народивши в 2016 році 
сина, Вікторія не надто 
прагнула повертатися у 
біатлон. Утім умовляння 

президента Федерації біат-
лону Володимира Брин-
зака, котрий хотів, аби на 
Іграх-2018 наша жіноча 
команда виступила най-
сильнішим складом, та, 
як відзначає сама спорт-
сменка, наполегливі пе-
реконання її наставника 
Григорія Шамрая зробили 
свою справу.
 «Повертатися в біатлон 
було тривожно, адже чітко 
розуміла, що конкуренція 
тут дуже потужна. Проте 
Григорій Шамрай повірив 
у мене, а я — в нього», — 
наголосила Віта Семерен-
ко. Її спринтерська гон-
ка в Ансі вийшла такою ж 
стрімкою, як і самі перего-
ни. Чітка робота на стріль-
бищі, відмінний хід тра-
сою — й Вікторія зробила 
в гонці те, що не вдалося її 
сестрі-близнючці Валі. До 
певного часу  результат Ва-
лентини Семеренко, зафік-
сований одразу після дру-
гої стрільби, перебував у 
призовій трійці. Однак, не 
витримавши швидкісний 
темп лідерів, вона випала з 
«призів». Натомість її сест-
ра продемонструвала знач-
но кращу бігову роботу, за 

що, в підсумку, й отрима-
ла спринтерську «брон-
зу». При цьому стрімкі-
ше за всіх 7,5 км дистан-
ції пролетіла ветеран сві-
тового біатлону, дворазова 
олімпійська чемпіонка зі 
Словаччини — 33-річна 
Анастасія Кузьміна, ви-
передивши на 33 секунди 
ходом найсильнішу біат-
лоністку минулого КС — 
молоду німкеню Лауру 
Дальмайєр. 
 Усі шанси повторно під-
нятися на п’єдестал мала 
Вікторія Семеренко й у гон-
ці переслідування, проте, 
перебуваючи до останньо-
го вогневого рубежу в групі 
лідерів, Віта провалила за-
ключну стійку й, відпра-
вивши одразу три патрони 
в «молоко», дісталася фіні-
шу лише восьмою. 
 А в мас-старті знову на-
гадала про себе Юлія Джи-
ма. Якби не один прикрий 
промах, вочевидь, фіні-
шувала б киянка значно 
вище, ніж на сьомій по-
зиції. А так її відставання 
від переможниці — госпо-
дарки Жюстін Бреза (один 
промах) — на фініші скла-
ло 30,7 сек.

 Відзначимо, що краще 
за всіх у Ансі в нашій ре-
зервній чоловічій збірній 

проявив себе Руслан Тка-
ленко: 60-й — у спринті, 
56-й — у «персьюті». ■

ФЕХТУВАННЯ

Це шабля, Аріанно!
Іменита українська шаблістка подолала «подвійний бар’єр» з олімпійських чемпіонок 
і виграла Гран-прі в Мексиці

■

Уміло варіюючи «дистанцією» в поєдинку з шаблісткою-«початківцем» Ерріго, Ольга Харлан переконливо 
виграла Гран-прі у Канкуні.
Фото з сайта www.nffu.org.ua.

❙
❙
❙

БІАТЛОН

Є віра — будуть медалі
Повернувшись після народження сина у великі перегони, Вікторія 
Семеренко на третьому етапі КС здобула спринтерську «бронзу»

■

«Бронзове» повернення Вікторії Семеренко.
Фото з сайта biathlon.com.ua.

❙
❙

Плавання
 На чемпіонаті Європи, що проходив на «короткій воді» в Копенгагені, 
успішними виступами відзначилися лідери української збірної. Михайло Ро-
манчук став володарем «золота» на 1500 м. «Срібло» в активі Дарини Зеві-
ної — на 200 м на спині та Андрія Говорова — на 50 м батерфляєм. ■

ХРОНІКА■
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 — Про що це більше години го-
ворив у цеху наш начальник?
 — Про економію робочого часу.

* * *
 Начальник відділу зустрічає 
свого співробітника на вулиці й зди-
вовано запитує:
 — Що це означає? Щойно мені 
зателефонував ваш брат і сказав, що 
вас поклали в лікарню.
 — Дурень. Адже він повинен 
був зателефонувати завтра.

* * *
 — Софочко, і що показало УЗД?
 — Воно показало, шо таки буде 
весілля.

* * *

 Учителька:
 — Сподіваюся, Вовочко, я не 
побачу, як ти сьогодні списуєш кон-
трольну?
 — Я теж на це сподіваюся.

* * *
 Запитує Вовочка в аптеці:
 — У вас є знеболювальне?
 — А що в тебе болить?
 — Поки що нічого, але мій тато 
на батькiвськi збори пішов.

* * *
 — Усе, досить дурницями зай-
матися, треба гроші заробляти, — 
пробурмотів чарівник, розфарбову-
ючи свою чарівну паличку в чорно-
білі смужки.

По горизонталі.
 3. «За лісом, за пралісом золота 
... сходить» (народна загадка). 7. Ве-
ликий приватний будинок із земель-
ною ділянкою, в яких люблять сели-
тися наші можновладці. 8. Місце, де 
річка впадає в море чи вливається в 
більшу річку. 9. Колишня партія Ві-
талія Кличка. 11. Столиця Еквадору. 
12. Великий човен із кількома вес-
лами. 13. Світильник на стіні. 14. 
Хабар, окрема плата за послугу. 15. 
Святий, який приносить дітям пода-
рунки (а часом і різочки). 18. Цер-
ковне прокляття, яке російська цер-
ква оголосила гетьману Мазепі. 20. 
Підземний житель, який ледь не став 
чоловіком Дюймовочки. 21. Туман, 
марево, ранковий серпанок. 22. Пе-
ріодичне друковане видання у виг-
ляді брошури чи книги. 24. Косме-
тичний засіб для шкіри чи начинка 
для тістечок. 25. Вічнозелене дере-
во, яким у Стародавній Греції при-
крашали голову переможцям. 26. 
Старший син Кайдаша, герой повісті 
Івана Нечуя-Левицького «Кайдаше-
ва сім’я». 27. Столиця Австрії, звід-
ки в Україну прибув Віфлеємський 
вогонь. 28. Сицилійський вулкан.
По вертикалі:
 1. Герой роману Даніеля Дефо, 
який 28 років прожив на безлюдному 
острові. 2. Лінива людина, білоруч-
ка. 3. Помічник і зброєносець у коза-
ка. 4. Індійське місто, що згадується 

в одному з оповідань Артура Конан 
Дойля про пригоди Шерлока Холм-
са. 5. В Стародавній Греції — жрець, 
який провіщав майбутнє. 6. Біблій-
ний пророк, який вивів єврейський 
народ з Єгипту. 10. Техніка малюнку, 
в якій виконані всі дитячі розмальов-
ки. 16. Знаменитий східний вчений, 
філософ і лікар. 17. Схожа на кубло 
рослина-паразит, що росте на гілках 
дерев. 18. Дуже гостра грузинська 
приправа. 19. Російський крейсер, 
який залпом по Зимовому палацу 
дав сигнал для атаки більшовиків 
на Тимчасовий уряд. 20. Білий па-
пуга з чубчиком. 21. М’ята, перетер-
та або зопріла солома. 23. Колючий 
вазон із м’ясистим листям, що має 
лікувальні властивості, столітник.

Кросворд №149 
від 13 грудня
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 Герої суперпопулярного ук-
раїнського мультсеріалу про 
пригоди козаків, Тур, Око і Грай, 
схоже, можуть піти на пенсію. 
Принаймні, як стверджує портал 
«Детектор. Медіа», нещодавно 
призначений генеральний про-

дюсер — директор «Украніма-
фільму» Дмитро Лісенбарт за-
явив, що він не планує братися 
за просування нових серій цьо-
го фільму, оскільки його не за-
довольняє формат і якість, і по-
радив авторам «дуже серйозно 
переглянути сценарну частину, 
художню, режисерську». 

 Йдеться про три нові 13-
хвилинні серії продовження 
пригод нерозлучної трійці під 
назвою «Козаки. Навколо сві-
ту». Цей проект став перемож-
цем Четвертого конкурсного 
відбору Держкіно, отримавши 
державну підтримку розміром 
3 млн. 157 тис. грн., що стано-

вило 55,5% від загальної вар-
тості виробництва. А от наступ-
на заявка на ще десять серій 
цього мультфільму підтримки 
в Держкіно не знайшла.
 Вперше анімаційні герої 
— козаки Тур, Грай і Око — 
з’явилися на екранах у 1967 
році. Їх створили режисер Во-
лодимир Дахно і художник-
постановник Едуард Кирич на 
студії «Київнаукфільм». Філь-
ми були без звуку, але колорит 
і гумор фільмів яскраво пере-
давала музика Ігоря Поклада. 
Нині ж нові часи вимагають 
нової форми і змісту, які тре-
ба шукати. Бо таки шкода про-
щатися з улюбленцями стількох 
поколінь. ■

Аліса КВАЧ

 Шалений успіх кіноверсії діснеївської казки «Красуня і чудовисько» з Еммою Вот-
сон у головній ролі давали підстави сподіватися, що актриса очолить цьогоріч-
ний список журналу Forbes найприбутковіших акторів. Для цього були всі під-
стави: світові касові збори кіноказки перевищили 1,1 мільярда доларів, що 
дозволило фільму студії Walt Disney увійти до двадцятки найбільш касових 
кінопроектів. 
 Утім, цього разу Емма Вотсон, гонорари якої з кожним успішним фільмом 
лише зростають, у списку Forbes посіла лише друге місце — кожен витраче-
ний на неї долар приніс кіностудії в 70 разів більше. А очолив рейтинг найпри-
бутковіших голлівудських акторів зірка фільмів «Місія нездійсненна: Плем’я 
ізгоїв», «Перший месник: Протистояння», «Прибуття» та «Вітряна ріка» Дже-
ремі Реннер. Кожен долар його гонорару приніс $93,8 касових зборів.
 На третьому місці опинилася актриса Скарлетт Йоханссон. Кожен виплаче-
ний їй долар приносить виробникам фільмів $66,5. За нею у списку йдуть Емі 
Адамс ($46,1 прибутку за кожен долар) і Кріс Претт ($34,4). Цікаво, що Реннер, 
Йоханссон і Претт — зірки «кіновсесвіту» Marvel — серії фільмів про супер-
героїв, заснованій на популярних в Америці коміксах компанії Marvel. До речі, 
у 2016 році перше місце у списку найприбутковіших акторів посідав ще один 
їхній колега Кріс Еванс — виконавець ролі супергероя Капітана Америки.
 А от антирейтинг Forbes найбільше переоцінених голлівудських акторів 
2017 року очолив колишній номінант на премію «Оскар» Марк Волберг, який 
цього року знявся у трьох фільмах: «Трансформери: Останній лицар», «Тат-
ків дім-2» та «Всі гроші світу». Однак кожен укладений у нього долар при-
ніс творцям фільмів лише $4,4 прибутку. Чи то гонорари були зависокими, 
чи фільми — такими собі. ■

НАШІ ЛЕГЕНДИ

Прощавайте, «Козаки»?
«Укранімафільм» відмовляється продюсувати 
відомий мультсеріал

■

Красуня і месник 
Соколине Око
Рейтинг найприбутковіших голлівудських 
акторів очолив Джеремі Реннер

Джеремі 
Реннер.

❙
❙

НАЙ-НАЙ-НАЙ■

20 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. На дорогах 
ожеледиця. Вiтер захiдний, 3-8 м/с. Температура вночi -
5...-7, удень -2...-4.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий 
снiг. Славське: вночi -7...-9, удень -3...-5. Яремче: вночi 
-6...-8, удень -3...-5. Мiжгiр’я: вночi -5...-7, удень -1...-3. 
Рахiв: уночi -5...-7, удень 0...-2.

18 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— 9 см, Стрий — 11 см, Славське — 18 см, Плай — 
51 см, Мiжгiр’я — 10 см, Рахiв — немає, Долина — 15 
см, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — 2 см, Ко-
ломия — немає, Пожежевська — 61 см.
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