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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,86 грн. 

1 € = 33,00 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

ЦВК Росії не 

допустила 

опозиціонера 

Навального до 

виборів
стор. 9 »

Путін сам собі обере суперників

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Життя 
без Фонду
Громадськість вважає ФДМУ 

зайвою структурою 

і просить Президента 

взагалі ліквідувати її
стор. 6 »

На Донбасі сьогодні 

вперше за два 

роки пройде 

масштабний обмін 

військовополоненими
стор. 2 »

Кава за 
Порошенка

Що хотіли довести 

учасники недільної 

акції на Майдані 

Незалежності
стор.4 »

Довга дорога додому



СЕРЕДА, 27 ГРУДНЯ 20172 ІнФорУМ
«Ми вітаємо чітке розуміння Сполученими Штатами російської гібридної 
війни та схвалення адміністрацією президента США продажу летальної 
оборонної зброї Україні, аби допомогти їй у протистоянні тривалій та 
підступній агресії РФ».

Євген Чолій
президент Світового конгресу українців

УКРАЇНА МОЛОДА

НА ВОЛЮ

Довга дорога 
додому
На Донбасі сьогодні вперше за два 
роки пройде масштабний обмін 
військовополоненими
Ірина КИРПА

 Координатор центру «Патріот» Олег Котенко підтвер-
див, що понад 300 людей перевозять великими групами до 
Маріуполя та Харкова, щоб завершити процес обміну вій-
ськовополоненими. 
 «Найбільш складний етап роботи — це підготовка юри-
дичних документів людей, які будуть передані у рамках 
обміну, — наголосив Олег Котенко. — Підготовка йде ша-
леними темпами, тому що хочуть встигнути до Нового 
року».
 За словами спецпредставника ОБСЄ в контактній групі 
по Україні Мартіна Сайдіка, офіційний Київ та представ-
ники ОРДЛО узгодили списки для здійснення обміну по-
лоненими за формулою «306 на 74». Саме такі умови обмі-
ну українських військовополонених на бойовиків «ДНР» 
лобіював кум Путіна Віктор Медведчук через президента 
Росії. Технічні деталі обміну військовополонених узгоди-
ли на одному із засідань Ради міністрів закордонних справ 
ОБСЄ голова МЗС України Павло Клімкін та його колега з 
Росії Сергій Лавров.
 «Відразу 74 українці, що перебувають у полоні на непід-
контрольних Україні територіях Донбасу, повернуться до-
дому за чотири дні до початку Нового 2018 року, — розпові-
ла на брифінгу перший віце-спікер Верховної Ради Ірина 
Геращенко. — У відповідь ми готові передати представни-
кам ОРДЛО 306 осіб, яких звинувачують у злочинах проти 
держави Україна, але там, де це дозволяє законодавство».
 За словами Ірини Геращенко, обмін військовополонени-
ми у грудні 2017 року стане першою хвилею та закладе міц-
ний фундамент для подальшої роботи зі звільнення всіх ге-
роїв України з російських в’язниць.
 «Ми готові докласти максимум зусиль, щоби витягну-
ти з буцегарень на окупованих територіях та з тюрем Росій-
ської Федерації всіх справжніх патріотів України, які не 
потрапили до першої хвилі, — додала Ірина Геращенко. — 
Процес тільки розпочався й на нас чекає ще досить склад-
ний етап важкої, але благородної місії». 
 Крім військовослужбовців ЗСУ, в російських тюрмах 
на цей час перебувають більше ста українців та представни-
ків кримськотатарського народу, обвинувачених за статтею 
«тероризм». Однак невідомо, чи потрапить хтось із політич-
них в’язнів до числа людей, яких готують до обміну. Адже 
списки в’язнів поки що залишаються найсуворішою війсь-
ковою таємницею.
 Під час наради у Президента Петра Порошенка очіль-
ник Служби безпеки України Василь Грицак озвучив ін-
формацію про те, що 170 громадян нашої країни отрима-
ли статус політичних в’язнів, які незаконно утримують-
ся в місцях позбавлення волі на території Росії. Це ті гро-
мадяни, чиї родичі або побратими звернулися до Служби 
безпеки України. Однак представники ОРДЛО прихову-
ють ці дані та готові визнати факт затримання лише 97 
патріотів України.
 Нагадаємо, що раніше родичі політв’язнів, які пере-
бувають у в’язницях Росії, написали лист до Петра Поро-
шенка з проханням надати їм інформацію про списки об-
міну. Та з’ясувалося, що ця інформація проходить під гри-
фом «Цілком таємно» та розголошенню не підлягає.
 Звіт міжнародних правозахисників зафіксував ін-
формацію про те, що з початку 2015 року російська вла-
да заареш тувала щонайменше 26 осіб за звинуваченням 
у причетності до ісламістського руху «Хізб ут-Тахрір». А 
ось раніше засуджений за цією резонансною справою 35-
річний Руслан Зейтуллаєв уже вчетверте оголосив голоду-
вання. Чоловіка засудили до 15 років колонії суворого ре-
жиму лише за те, що він тримав у себе вдома релігійну лі-
тературу та пару разів відвідав збори забороненої в Росії 
мусульманської організації.
 Вже більше року незаконно утримують у СІЗО Лефор-
тово (місто Москва) власного кореспондента Національно-
го інформагентства «Укрінформ» Романа Сущенка, затри-
маного за статтею «шпигунство». За словами його дружи-
ни, Роман потребує допомоги медиків...
 Четвертий місяць поспіль у СІЗО Краснодара незакон-
но утримують 19-річного інваліда дитинства Павла Гриба, 
якого в серпні поточного року викрали спецслужби Росії 
на території держави Білорусь.
 Найсумніше склалася доля режисера Олега Сенцова, 
який відбуває 20-річний термін за сфабрикованою проти 
нього справою про тероризм. Лише через рік йому дозво-
лили побачення з родиною. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Відтепер, не маючи біометрич-
ного паспорта, — зась їздити до 
України. Малоприємним «новов-
веденням» для громадян Росії став 
біометричний контроль, який за-
працював від сьогодні у тестовому 
режимі на кордоні між Україною 
та північною сусідкою — він здій-
снюватиметься мобільними ком-
плексами в місцях найбільшого 
трафіку.
 Напередодні Державна при-
кордонна служба України презен-
тувала систему фіксації біомет-
ричних даних іноземців та осіб без 
громадянства. За словами секрета-
ря РНБО Олександра Турчинова, 
такі нововведення значно поси-
лять ефективність контррозвіду-
вальних заходів.
 Нагадаємо, що 1 вересня цьо-

го року Президент України Петро 
Порошенко підписав указ і тим са-
мим надав чинності рішенню Ради 
нацбезпеки і оборони «Про поси-
лення контролю за в’їздом в Украї-
ну, виїздом з України іноземців та 
осіб без громадянства, дотриман-
ням ними правил перебування на 
території України», котре передба-
чає встановлення з 2018 року біо-
метричного контролю для в’їзду 
в країну та виїзду з неї іноземців, 
зокрема громадян РФ.
 Додамо, що біометричний пас-
порт — це документ, що дає пра-
во на виїзд за межі країни та в’їзд 
до іноземних держав. Біометрич-
ний паспорт відрізняється від зви-
чайного тим, що в ньому вбудова-
ний спеціальний мікропроцесор-
ний чип, який містить інформацію 
про його власника: двовимірну фо-
тографію, а також дані — прізви-

ще, ім’я, по-батькові, дату народ-
ження, номер паспорта, дату вида-
чі документа та закінчення термі-
ну дії.
 Про введення біометричних 
паспортів для громадян України 
було «попереджено» фактично ще 
в грудні 2012 року, коли набрав 
чинності Закон «Про Єдиний дер-
жавний демографічний реєстр», 
який передбачає впроваджен-
ня «біопаспортів» для українців. 
Згідно з цим Законом, в Україні 
було розпочато роботи з оформлен-
ня та видачі паспорта громадяни-
на України, що містить безконтак-
тний електронний носій з біомет-
ричними даними власника доку-
мента: в травні 2014 року Кабмін 
ухвалив постанову, якою передба-
чив запровадження біометричних 
закордонних паспортів в Україні 
з 1 січня 2015 року. ■

Іван БОЙКО

 Так зване «різдвяне» або «но-
ворічне» перемир’я так і не за-
працювало на лінії зіткнення на 
Донбасі. Незважаючи на домов-
леність сторін у Мінську припи-
нити вогонь від опівночі 23 груд-
ня, бойовики та російські окупан-
ти зробили це хіба що в перші го-
дини, для «картинки». 
 Адже вже чотири доби пос-
піль, відтоді як перемир’я нібито 
розпочалося, штаб АТО не припи-
няє повідомляти про чергові об-
стріли ворога, а відтак і про зрив 
домовленостей. 
 «Такі підступні дії російських 
найманців свідчать про зацікав-
леність у подальшому загострен-
ні конфлікту та демонструють не-
бажання дотримуватися режи-

му припинення вогню. Підрозді-
ли Збройних сил України в районі 
проведення АТО забезпечують ви-
конання всіх заходів щодо підтри-
мання режиму припинення вогню 
по всій лінії розмежування сторін 
та дотримуються Мінських домо-
вленостей», — лише констатують 
у штабі АТО.
  Винятком стало 25 грудня, в 
день Різдва за григоріанським ка-
лендарем, адже саме в понеділок во-
рожа зброя «мовчала» на всій лінії 
фронту, принаймні у світлу пору 
доби. Бо вже ввечері було обстріля-
но з мінометів калібру 120 мм пози-
ції ЗСУ в районі Павлополя на при-
морському напрямку.
  При цьому не підтвердила-
ся попередня інформація розвід-
ки про те, що 25 грудня бойовики 
ОРДО планують випробовувати ви-

бухові речовини на території нау-
ково-дослідного інституту з безпе-
ки робіт у гірничій промисловості 
в окупованій Макіївці.
 Наразі ЗСУ зазначають, що 
бойовики зменшили, але не при-
пинили обстрілювати позиції ук-
раїнських військових iз початком 
«різдвяного» перемир’я. ■

НА ФРОНТІ

Хитке «різдвяне» перемир’я 
Ворог зриває домовленості про припинення вогню на Донбасі на час 
новорічно-різдвяних свят

■

ДО РЕЧІ 

 Надання США дозволу на продаж Ук-
раїні оборонної летальної зброї дозво-
лить підвищити стабільність у Європі, 
заявляє президент Світового конгре-
су українців (СКУ) Євген Чолій. За його 
словами, українська діаспора схвалює 
позицію США та конкретні кроки Вашин-
гтона, направлені на допомогу Україні в 
захисті територіальної цілісності й тим 
самим на забезпечення миру та стабіль-
ності в Європі.

■

Фото з сайта iPress.ua.❙

ПРАВО НА В’ЇЗД

Вони дістають із широких штанів
Тестують біометричний контроль на кордоні між Україною та РФ

■
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Воля для 
адепта 
«ХНР»
На свободу випустили 
сепаратиста, який 
організовував у Харкові 
«руську весну»
Лариса САЛІМОНОВИЧ 

 Київський районний суд Харкова 
виніс вирок у справі координатора про-
російського руху «Південний Схід» 69-
річного Юрія Апухтіна ще кілька мі-
сяців тому, позбавивши волі на шiсть 
років. Йому інкримінували участь у 
масових погромах та заклики до на-
сильницького повалення чинної влади 
у розпалі «руської весни». Утім із цим 
рішенням не погодилася ні прокурату-
ра, ні сам підсудний, тому обидві сторо-
ни подали апеляцію. 
 Днями стало відомо, що суд другої 
інстанції став на бік проросійського ак-
тивіста, звільнивши його з-під варти. 
«Апухтіна визнали невинним за ч. 3 ст. 
109 (заклики до насильницького пова-
лення чинної влади), але інкримінува-
ли організацію масових заворушень з 
елементами насильства (ч. 1 ст. 294), 
що пов’язано з погромом міліцейського 
автобуса біля будівлі Харківської ОДА 
у квітні 2014 року, — повідомив адво-
кат засудженого Дмитро Тихоненков. 
— За цією статтею суд призначив Апух-
тіну шiсть років позбавлення волі, але 
водночас постановив, що він повністю 
відбув покарання, звільнивши негай-
но в залі суду».
 Стало також відомо про зняття аре-
шту з майна активіста, але він змуше-
ний буде сплатити 10 тисяч гривень су-
дових витрат. За неофіційною інфор-
мацією, ідейний поборник «Новоросії» 
встиг написати «наукову» працю під 
однойменною назвою, проте після СІЗО 
їхати до ОРДЛО не планує. Найвірогід-
ніше, він залишиться в Харкові й догля-
датиме хвору дружину. ■

■

НОВИНИ ПЛЮС 

Замахи на копів
 На вихідних сталися дві екстраординарні події, 
пов’язані з правоохоронцями. У Харкові підірвали ма-
шину екс-начальника главку Нацполіції області, на-
чальника відділу оперативних розробок у Східному 
регіоні Миколи Черемухіна. Вибух прогримів зранку 
— під машиною виявили ще три гранати, що не ви-
бухнули. «Швидше за все, заклали чотири гранати, 
що мали вибухнути під час руху автомобіля, але одна 
вибухнула передчасно», — повідомили в поліції.
 А в Дніпрі в 9-поверхівці стався вибух, у резуль-
таті якого постраждала співробітниця поліції: коли 
жінка вранці заходила в свою квартиру, спрацювала 
вибухівка, яка була закладена під дверима. Вибухо-
вою хвилею у всьому під’їзді вибило вікна, а жінку-
працівницю поліції з чисельними осколковими пора-
неннями забрала «швидка».

«Крисіна — за ґрати!»
 Днями одіозного Юрія Крисіна (якого звинува-
чували у нападі під час подій Майдану на журналіс-
та газети «Вєсті» В’ячеслава Веремія, після чого 
той помер від ран у лікарні 19 лютого 2014 року) — 
Шевченківський райсуд Києва під головуванням суд-
ді Олега Лінника визнав винним, але засудив... умов-
но. Суд тривав цілих три роки в закритому режимі: за 
цей час Крисін, перебуваючи на волі, примудрився 
скоїти ще два злочини.
 25 грудня  на столичному майдані Незалежності 
відбувся мітинг за участі правозахисників, громад-
ських діячів, «майданівців», політиків, які вимагали 
справедливого суду: акція проходила під промовис-
тим гаслом — «Вимагаємо правосуддя. Крисіна за 
ґрати!». Правозахисники переконані — без  зв’язків 
убивці в судовій владі таким м’яким вирок бути не 
міг. На вердикт столичного суду незабаром буде по-
дано апеляцію.

■

Людмила НІКІТЕНКО 
Черкаси 

 На черкаській дамбі, не-
подалік станції Панське, 
збудували оглядовий май-
данчик, з якого відкриваєть-
ся чудовий краєвид на Кре-
менчуцьке водосховище. Це 
проект дизайнерського бюро 
Dekart Studio.
 Як і обіцяв кілька міся-
ців тому на своїй сторінці у 
«Фейсбуці» заступник мініс-
тра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-ко-
мунального господарства Лев 
Парцхаладзе, анонсуючи це 
будівництво неподалік Чер-
кас, за щойно збудованою на 
дамбі аркою — прозора огоро-
жа, яка створює враження, 
що ти стоїш на воді. А великі 
червоні маки — це незвичай-
ні ліхтарі, які можуть стати 
найупізнаванішим символом 
черкаського регіону. 
 До речі, на оглядовому 
майданчику також встанови-
ли стелу з написом «I UA».
 Нова модна будова викли-
кала неоднозначну реакцію. 
Серед схвальних комен-

тарів чимало тих, хто вва-
жає, що така краса не варта 
9 мільйонів гривень, бо скла-
дається враження, що в на-
ших державних чиновників 
повністю відсутній зв’язок із 
реальністю і їм не було куди 
діти такі великі гроші, хіба 
що вкласти в цей оглядовий 
майданчик. Мовляв, кошти 
цуплять, не соромлячись. 
 За такі гроші, пишуть ко-
ристувачі, там повинна бути 
алея з сандалового дерева, 
лавки з такого ж червоного 
сандала, багатозорових труб 
на майданчику, цілодобове 
відеоспостереження, оздоб-
лення мармуровими елемен-
тами, букви з інкрустацією 
із сухозлітного золота та без-
платна «маршрутка» з до-
ставкою всіх бажаючих по-
милуватися краєвидами.
 Також люди просять 
будівничих озвучити еле-
менти конструкцій, які особ-
ливо «затягнуті» в калькуля-
ції. І підозрюють, що оглядо-
ва арка виготовлена з дешевої 
профільної труби. 
 А ще вони переконані, що 
за ті 9 мільйонів влада могла 

б вилікувати не одну дитину в 
Україні, якій часто по гривні 
збирають добрі люди.
  «Розробку ідеї робить 
бюро, що поняття не має про 
це місце розташування в на-
шому місті. Вибрали ділянку 
підвищеної дорожньо-транс-
портної небезпеки, а тут ще 
хтось буде приїжджати, фо-
тографуватися й розвертатися 
назад. Відсутність прибиран-
ня цього об’єкта перетворює 
його на типову убогу зупинку 
на трасі. З усіх територій із 
видом на Дніпро, яких у Чер-
касах є чимало, чомусь виби-
рають площу на дамбі, куди 
пішки неможливо добрати-
ся», — обурюється черкаща-
нин Святослав Шиятий.
 «Яка країна — такі й 
«проєкти». Одні воюють на 

сході, втрачають здоров’я і 
потім збирають по крихтах 
собі на лікування, а влад-
ні бариги «засвоюють» у той 
час державні кошти на свою 
користь і сушать мізки, яку 
б ще дурню вигадати, щоб по-
дерибанити бюджет. А біль-
шість натовпу це влаштовує 
— як результат «маємо те, 
що маємо». Частина країни 
— плаче, а інша скаче за дер-
жавні кошти», — додає ін-
ший житель Черкас Дмитро 
Шакін.
 Як наголошує у ФБ де-
путат Черкаської обласної 
ради Ярослав Нищик, будів-
ництво оглядовго майданчи-
ка — це ініціатива одного з 
міністрів, тож міську владу 
Черкас хоч і «є за що копа-
ти, але не за це». ■

НОВОБУД

Краєвид на мільйони
На дамбі спорудили дороговартісний 
оглядовий майданчик

■

ЗІРКОВИЙ ПРИКЛАД

Спортивна молодь — 
здорова нація
Соратники Олега Ляшка приїхали підтримати 
молодих спортсменів Харкова

■

Депутат фракції Олега Ляшка Денис Силантьєв поділився історією 
власного спортивного успіху з юними харківськими спортсменами.

❙
❙

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Днями в Харкові відбувся чемпіонат міста з 
плавання серед дитячих спортивних клубів. При-
вітати учасників змагань завітали народний депу-
тат України від Радикальної партії, відомий пла-
вець Денис Силантьєв та керівник секретаріату 
фракції РПЛ Олексій Кочармін. Політики вручи-
ли призи всім учасникам чемпіонату, а Денис Си-
лантьєв поділився досвідом власного спортивно-
го успіху та передав настанови від лідера партії — 
Олега Ляшка.
 «Коли ми не жаліємо себе і можемо терпіти 
труднощі, що супроводжують успіх, — ми може-
мо його досягти. Сьогодні наше завдання — відкри-
вати якомога більше сучасних спортивних комп-
лексів, адже спорт — запорука здорової та розви-
нутої нації. Радикальна партія послідовно доби-
вається збільшення державної підтримки спорту 
в Україні. Ми звільнили об’єкти спортивної інф-
раструктури від сплати земельного податку та по-
датку на нерухомість. Зараз ми боремося за те, щоб 
було прийнято законопроект, який спрощує про-
цедуру фінансування закладів спортивної інфра-
структури», — зазначив народний депутат. 
 Також політики провели лекцію для майбут-
ніх військових юристів у Національній юридич-
ній академії ім. Ярослава Мудрого. 
 Не залишилися без уваги і юні футболісти 
ДЮСШ «Восток». Денис Силантьєв та представни-
ки міської влади привітали спортсменів із закін-
ченням футбольного сезону та нагородили грамо-
тами і цінними подарунками. 
 Окрім того, радикали привітали з новорічни-
ми та різдвяними святами дітей школи-інтернату 
№14 та передали їм солодощі і слова підтримки від 
Олега Ляшка. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Цього року через Харківський облас-
ний центр зайнятості шукали роботу 85 
тисяч осiб. Четвертій частині з них пра-
цевлаштуватися не вдалося. Щоб по-
легшити бажаючим процес пошуку міс-

ця роботи, створили «Електронну чергу 
реєстрації безробітних». Тепер можна за-
писатися на прийом, не виходячи з дому, 
вибравши максимально зручний час. 
 Серед останніх нововведень центру є 
і «Студія дистанційних комунікацій», 
яку було створено завдяки перемозі в 

гранті на суму 130 тис. гривень, запро-
понованого міськрадою. 
 Як повідомила начальник відділу ін-
формації та зовнішніх зв’язків Іванна 
Назаренко, інтегрований ресурс із пошу-
ку роботи має за мету підвищити шан-
си молоді на ринку праці. На цій плат-
формі зосереджено сервіси для створен-
ня та монтажу відеокурсів, проведення 
вебінарів, надання відеоконсультацій. 
А найголовніше те, що на його базі мож-
на записати відеорезюме та онлайн-спів-
бесіду з роботодавцем, а також створити 
власний кабінет, розмістивши там ска-
ни своїх дипломів, сертифікатів, робіт. 
 Новим ресурсом можуть скористати-
ся жителі не лише Харківського, а й ін-
ших регіонів. ■

РИНОК ПРАЦІ

Електронна черга
У Харківському регіоні на одне вакантне місце — 
п’ять претендентів

■

Оглядовий майданчик біля Черкас, вартістю 9 мільйонів гривень.
Фото із ФБ.

❙
❙
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ВИБОРИ

Хто-хто 
для народу 
найкращий?
Аграрна партія заявляє, 
що перемогла на останніх 
виборах в об’єднаних 
громадах. У БПП 
та «Батьківщини» — свої 
рахунки
Наталія ЛЕБІДЬ

 Минулої неділі місцеві вибори, котрі 
тривають в Україні впродовж усього по-
точного року, відбулися у ще 51 об’єднаній 
територіальній громаді. Без порушень (а їх 
у МВС зафіксували 73), як і слід було чека-
ти, не обійшлося. 
 «Станом на 21.00 24 грудня до поліції 
надійшло 73 повідомлення про пору-
шення, відкрито 12 кримінальних прова-
джень», — йдеться у повідомленні МВС. 
Зазначається, що за ст. 160 Криміналь-
ного кодексу «Підкуп виборця, учасника 
референдуму» відкрито по одному прова-
дженню у Запорізькій, Івано-Франківсь-
кій, Миколаївській областях, 3 провад-
ження на Чернігівщині та 4 — на Полтав-
щині.
 Також у Черкаській та Полтавській об-
ластях поліцейські розпочали по одному 
кримінальному провадженню за ст. 158 
«Фальсифікація виборчих документів». 
Повідомляється, що на виборчу дільницю 
в селещі Лиманка Одеської області прибу-
ла слідчо-оперативна група, яка затрима-
ла трьох осіб. 
 При цьому, за інформацією партії 
«Батьківщина», середня явка ви борців 
становила 55%.
 Що стосується результатів виборів, то, 
за повідомленням УНІАН, Аграрна пар-
тія України стала одним із переможців се-
ред 42 партій, які брали участь у кампанії. 
Такі дані попереднього підрахунку голо-
сів, зробленого штабом партії.  Аграрна 
партія покращила свій результат порів-
няно з попередніми виборами в ОТГ, котрі 
відбулися 29 жовтня 2017 року, та отрима-
ла рівномірну підтримку в усіх регіонах. 
 Також її активно підтримали виборці 
у містах. Найбільшу підтримку — близь-
ко 30% голосів виборців — кандидати від 
Аграрної партії здобули, за попередніми 
даними, у Чернігівській, Київській, Во-
линській, Вінницькій, Одеській облас-
тях.
 Водночас партія «Блок Петра Поро-
шенка «Солідарність» стверджує, що її 
кандидати отримають більше половини 
посад голів окремих територіальних гро-
мад на виборах 24 грудня.  
 «За результатами попереднього підра-
хунку голосів, проведеного партійними 
штабами, понад 50 відсотків кандидатів 
на посади голів ОТГ, які лідирують за по-
передніми результатами, — висуванці, 
члени партії або кандидати, які йшли за 
підтримки партії «Блок Петра Порошен-
ка «Солідарність», — йдеться у повідом-
ленні партії.
 У БПП заявляють, що найбільшу під-
тримку отримали у Дніпропетровській, 
Львівській та Миколаївській областях.
 Дещо скромніший результат має 
«Батьківщина» Юлії Тимошенко. Її кан-
дидати стануть головами в чотирьох 
об’єднаних територіальних громадах, 
повідомляє прес-служба партії. «Вису-
ванці від «Батьківщини» отримують пе-
ремогу на виборах голів ОТГ у Рівненсь-
кій, Полтавській, Одеській та Черкаській 
областях», — йдеться у повідомленні.  ■

■

Волкер закликав зберігати 
санкції проти Росії
 Спецпредставник Державного де-
партаменту США щодо України Курт 
Волкер наголосив на важливості збері-
гання санкцій проти Росії. Про це він 
сказав в інтерв’ю італійському виданню 
La Stampa. «Дуже важливо, щоб санкції 
залишалися в силі, поки існують причи-
ни того, чому вони були введені. Вико-
нання мінських угод є ключовою умо-
вою, і санкції стимулюють Росію їх до-
тримуватися», — сказав він. Він також 
зазначив, що санкції мають бути збе-

режені і через анексію Криму. «Не ду-
маю, що Росія незабаром погодить-
ся повернути Крим, так що ми повинні 
мати довгострокову політику невизнан-
ня анексії і залишати в дії санкції», — 
заявив спецпредставник Держдепу.

Квасневський похвалив 
українських заробітчан
 Українці, які працюють на тери-
торії Польщі, важливі для поляків, ос-
кільки розвивають економіку цієї краї-
ни. Про це заявив п’ятий президент 
Польщі (з 1995 по 2005 рік) Олександр 

Квасневський.
 «Перше — вони допомагають 
нашій економіці. Вам треба знати, що 
після входження Польщі до ЄС понад 
2,5 млн. поляків поїхали працювати, 
насамперед, до Великої Британії, Ір-
ландії, Франції, і, звичайно, сьогод-
ні без наших українських друзів дуже 
важко розвивати будівництво. Це нор-
мально. Це, по-моєму, такий вільний 
ринок праці, де українці знаходять у 
Польщі хорошу роботу з кращою зар-
платою, ніж у себе. А для нашої еко-
номіки вони дуже важливі. Я думаю, 

що це буде продовжуватися», — за-
значив він.
 При цьому Квасневський підкрес-
лив відсутність культурного конфлік-
ту. «Треба сказати, що ми люди дуже 
схожі, мови схожі, це не створює жод-
них великих проблем. Є якийсь один 
або другий випадок, який комусь може 
не сподобатися, але, я думаю, що цей 
мільйон українців, який тут працює, 
який заробив гроші і допомагає своїм 
сім’ям в Україні, — це частина нор-
мальності ХХІ століття», — наголо-
сив екс-президент Польщі. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Наталія ЛЕБІДЬ

У передостанню неділю року, що минає, 
в центрі Києва, під стелою Незалеж-
ності на акцію зібралися... прихильники 
Президента Порошенка. Виявляється, 
є й такі. Їх, щоправда, було небагато, 
тож на масову акцію подія не тягнула. І 
все ж дехто на вулицю вийшов. Не так, 
можливо, за Порошенка, як проти Саа-
кашвілі, чиї походеньки містом, відвер-
то кажучи, останнім часом ганьблять 
і самого їхнього організатора, і навіть 
почасти всю країну. 

Гарний настрій та цукерки «Рошен»
 «З собою мати гарний настрій, 
каву у термосах, бутерброди та цукер-
ки «Рошен», — писали організатори 
акції, пародіюючи той заклик, з яко-
го чотири роки тому починався Євро-
майдан. Ініціатори «гарного настрою» 
та цукерок «Рошен» створили напере-
додні сторінку на «Фейсбуці», де відві-
дувачі могли «підписатися» на участь 
в акції. Втім тих, хто збирався йти, 
було не більше тисячі, в реалії ж лю-
бителів солодкого виявилося ще мен-
ше. 
 Цікаво, що в коментарях прийти 
на акцію запрошував, зокрема, по-
заштатний радник Президента Юрій 
Бірюков. На його думку, запланова-
не кавування в центрі столиці — це іс-
торія «не про Міхо», а про «тих, хто 
стоїть на Сході зараз або в будь-якої 
секунди готовий повернутися назад». 
Водночас інші учасники зазначали на 
сторінці, що акція організована «про-
ти гастролерів».
 У цілому мета заходу — «показа-
ти суспільству трохи іншу картин-
ку, ніж щотижневі політичні сутич-
ки та спроба штурму Жовтневого па-
лацу», акцентували організатори. 
Вони ж зазначали, що кавування на 
Хрещатику не переслідує політичних 
цілей, це, мовляв, буде просто друж-
нє спілкування між знайомими та не 
дуже людьми. Тому воно й минатиме 
без жодних політичних гасел та пра-
порів. 
 У підсумку випити кави на Хреща-
тику зібралось кілька сотень людей, 
кількість яких потім зменшилась до 
кількох десятків. Головним атрибу-
том тих, хто прийшов на акцію, було 
горнятко кави. «Ми дожилися до того, 
що з цукерок ми вже зробили якийсь 
політичний меседж. Головна мета тут 
— щоб люди поспілкувались без полі-
тики. Тому що у всіх нас ця політика 
вже у печінках сидить», — зазначив 
учасник АТО Олексій Петров, котрий 
й заанонсував акцію «Кава на Хреща-
тику» в соцмережах. 

І знову — «Банду геть!»
 Проте зовсім без політики не обійш-
лось. На акцію прийшла група, при-
близно десятьох людей, яка гучно во-
лала «Банду геть!». Тим часом пред-
ставники Нацкорпусу вивісили на сті-
нах ТЦ «Глобус» величезний плакат із 
написом «Мішу в Грузію, Пєтю в Га-
гаузію». Ті, хто їли цукерки та пили 
каву, не звернули на це особливої ува-
ги, назвавши бійців Нацкорпусу прово-
каторами.
 Але між любителями кави час від 
часу виникали словесні перепалки та 
дискусії про ситуацію у країні. Учасни-
ки твердили, що вони прийшли просто 
поспілкуватися, і ці збори «без політи-
ки», але при цьому суперечки розгора-
лися. Втім все обійшлося мирно — сло-
весні баталії, на щастя, не переросли у 
фізичні «вправи». 
 Тим часом «Каву на Хрещатику» 
іронічно прокоментував затятий опо-
нент Петра Порошенка Міхеїл Саака-
швілі. «У будь-який момент свого пре-
зидентства, в будь-якому селі Грузії, я 
збирав більше людей, не роздаючи цу-
керки й каву», — похвалився політик 
на своїй сторінці у Facebook. На дум-
ку Саакашвілі, Президентові України 
Петру Порошенку «час задуматися про 
свої перспективи».
 «Коли чинний Президент найбіль-
шої країни в Європі не може зібрати 
більше людей на свою підтримку, ніж 
сьогодні зібралося на головній площі 
країни, а, на його думку, це йому зараз 
найбільше і потрібно, йому пора серйоз-
но задуматися про свої найближчі перс-
пективи», — заявив Саакашвілі.

Слово — соціологам 
 А перспективи у Петра Порошен-
ка й справді не блискучі. Ще пару мі-
сяців тому чинний глава держави був 
лідером соцопитувань, але найсвіжіші 
рейтинги більше не виводять Порошен-
ка на перше місце. Так, група «Рей-
тинг» відсунула Порошенка на другу 

позицію, а «бронзу» віддала Святосла-
ву Вакарчуку. Пальму ж першості ніби 
тримає Юлія Тимошенко. 
 Якби вибори відбулися найближчої 
неділі, за лідера партії «Батьківщина» 
віддали б свої голоси 15,8% тих, хто 
планує голосувати та визначився з виб-
ором. При цьому Петра Порошенка го-
тові підтримати 13,8% виборців (тоб-
то на 2% менше). За лідера гурту «Оке-
ан Ельзи» Вакарчука проголосували б 
9,6%.
 При цьому в «антирейтингу» полі-
тиків лідирує саме Порошенко: за нього 
у жодному разі не проголосують 23,9% 
опитаних, які готові брати участь у ви-
борах. Найменше невдоволення викли-
кає Гриценко.
 У випадку другого туру виборів за 
участю Тимошенко й Порошенка  лі-
дерку «Батьківщини» підтримали б 
27% опитаних, а чинного Президента 
— 21% респондентів.
 Ще трохи цифр: 45% опитаних вва-
жають, що Порошенку потрібно дати 
допрацювати свій президентський тер-
мін і замінити його в результаті виб-
орів. А 38% виступають за негайне усу-
нення його з посади Президента. Лише 
5% однозначно висловлюються за пе-
реобрання Порошенка на наступну 
каденцію. 12% не визначилися з від-
повіддю у цьому питанні.
 Альтернативне опитування, прове-
дене Київським міжнародним інститу-
том соціології, так само виводить Ти-
мошенко на перше місце, а Порошенка 
— на друге. При цьому за Юлію готові 
віддати голос 7,9% виборців, за Петра 
— 6,5%, ще 4,9% — за Анатолія Гри-
ценка, 3,6% — за Юрія Бойка, 3,5% — 
за Олега Ляшка.
 При цьому Юлія Тимошенко здобу-
ває наразі своє перше місце, не докла-
даючи до цього жодних зусиль. Усе, що 
їй потрібно, — спостерігати за числен-
ними політичними прорахунками чин-
ного глави держави. Але це вже зовсім 
інша історія. ■

ЗІБРАЛИСЬ-ПОГОВОРИЛИ

Кава за Порошенка
Що хотіли довести 
учасники недільної акції 
на Майдані Незалежності

■

Порошенкові вказали напрям, у якому йому слід рухатися. Саакашвілі, до речі, теж.❙
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«Очікування від нових антикорупційних інституцій дуже перебільшені. 

Масштаби корупції настільки великі, що неможливо подолати це питання 
за один день чи рік».

Євген Єнін 
заступник Генпрокурора України

УКРАЇНА МОЛОДА

Чи мають право у школах брати кошти 
за навчання?
 Стаття 53 Конституції України та статті 3 та 4 Зако-
ну України «Про освіту» гарантують право громадян на 
доступність освіти та право на безоплатну освіту у ви-
падках і порядку, визначених Конституцією та закона-
ми України. 
 Держава гарантує усім громадянам України та ін-
шим особам, які перебувають в Україні на законних 
підставах, право на безоплатне здобуття повної за-
гальної середньої освіти відповідно до стандартів ос-
віти. Так само держава гарантує безоплатне забезпе-
чення підручниками (у тому числі електронними) й 
посібниками всіх здобувачів повної загальної серед-
ньої освіти та педагогічних працівників.

Хто має утримувати школу в нормальному стані?
 Утримання та розвиток матеріально-технічної 
бази — а це будівлі, споруди, земля, комунікації, об-
ладнання, транспортні засоби, службове житло та 
інші цінності — закладів загальної середньої освіти 
фінансуються за рахунок коштів засновників цих за-
кладів.

Чи може школа фінансуватися за рахунок батьків?
 Статтею 79 Закону України «Про освіту» визначе-
но, що джерелами фінансування суб’єктів освітньої 
діяльності відповідно до законодавства можуть бути: 
державний та місцевий бюджети, плата за надання ос-
вітніх та інших послуг відповідно до укладених дого-
ворів, плата за науково-дослідні роботи (послуги) та 
інші роботи, виконані на замовлення підприємств, 
установ, організацій, інших юридичних та фізичних 
осіб.
 Окрім того, заклади освіти можуть отримувати фі-
нансування за рахунок доходів від реалізації продук-
ції навчально-виробничих майстерень, підприємств, 
цехів і господарств, від надання в оренду приміщень, 
споруд чи обладнання. Так само школи можуть отри-
мувати гранти вітчизняних і міжнародних організа-
цій, дивіденди від цінних паперів, відсотки від депо-
зитів і розміщення коштів спеціального фонду на по-
точних рахунках банків державного сектору.
 Ще видами фінансування діяльності закладу ос-
віти законом встановлено добровільні внески у виг-
ляді коштів, матеріальних цінностей, нематеріаль-
них активів, одержаних від підприємств, установ, 
організацій, фізичних осіб; інші джерела, не заборо-
нені законодавством. Тобто, батьки мають право роби-
ти добровільні внески на потреби закладів загальної 
середньої освіти. При цьому заклади освіти, що отри-
мують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані 
оприлюднювати на своїх сайтах кошторис і фінансо-
вий звіт про надходження та використання всіх отри-
маних коштів, інформацію про перелік товарів, робіт 
і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазна-
ченням їхньої вартості, а також про кошти, отримані 
з інших джерел, не заборонених законодавством.

Чи можуть батьки контролювати ці витрати?
 Закон передбачає можливість здійснення громад-
ського контролю у сфері освіти суб’єктами громадсь-
кого нагляду, зокрема об’єднаннями здобувачів осві-
ти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, 
до яких вони делегують своїх представників.

Що робити, коли вимагають сплатити кошти?
 Враховуючи викладене, добровільні внески не мо-
жуть бути примусовими і вимірюватися фіксовани-
ми сумами. Вимагання коштів адміністрацією закла-
ду загальної середньої освіти, педагогічними праців-
никами є незаконним та передбачає кримінальну від-
повідальність, згідно з чинним законодавством. Якщо 
ви стали жертвою вимагання коштів — слід звернути-
ся із заявою до місцевого відділку поліції.

Куди звертатися, щоб отримати детальну 
консультацію? 
 Координаційний центр надання правової допомоги
Адреса: 04053, Україна, м. Київ, вул. Січових Стріль-
ців, 73, офіс 312.
Телефон: (044) 486-71-06.

КОНСУЛЬТАЦІЯ 

ВІД МІНІСТРА

■

■

Доброго дня. Ви часто їздите в регіони і, мабуть, 
добре розумієте, як ми тут живемо. Зарплати у 
нас невеликі, за все доводиться платити, а тут ще 
й постійні побори в школі — то на канцтовари, то 
на мийні засоби, то на ремонт. Скажіть, будь лас-
ка, наскільки вони законні й чи обов’язково їх спла-
чувати?

Стефанія Король

Відповідає міністр юстиції Павло Петренко:

Іван БОЙКО

 Україна готується отримати за-
хідне військове устаткування, од-
нак власна оборонна промисловість 
України залишається корумпова-
ною. До такого висновку прийшов 
журналіст Аскольд Крушельни-
цький під час дослідження теми 
статті для Foreign Policy. 
 Зокрема, звіт Національно-
го антикорупційного бюро Ук-
раїни (НАБУ), складений в 2017 
році, вказує, що в Укроборонп-
ромі здійснювались маніпуляції 
з контрактом на 39 мільйонів до-
ларів на постачання запчастин 
для «Антонова»  AN-32 міністерс-
тву оборони Іраку.
 «У документі йдеться про розслі-
дування НАБУ діяльності двох ви-
сокопосадовців Укрспецекспорту, 
підрозділу концерну, що займається 
експортом зброї, а також громадяни-
на Індії, який проживає в Києві і, за 
повідомленнями, переказав близь-
ко $6 млн. на банківський рахунок 
компанії Paramount General Trading 
з ОАЕ», — йдеться у статті.
 Компанія в ОАЕ мала надати за-
пчастини, однак, за даними слідс-
тва, компанія нічого не постачала і 
запчастини були надані з існуючих 
запасів Укроборонпрому.
 Відтак детективи НАБУ ствер-
джують, що «банківські рахунки 
було використано посадовцями 
Укрспецекспорту для проведен-
ня корупційних дій, пов’язаних 
із коштами кримінального похо-
дження», повідомляє видання.
 Звіт Антикорупційного бюро та-
кож засвідчує, що певні гроші з ра-
хунку Paramount General Trading 
переводились до інших компаній 
та на низку банківських рахун-
ків. Наприклад, 140 тисяч доларів 
виплати було переведено на раху-
нок у Wells Fargo банк, який нале-
жав компанії Aragon International 
Petroleum, кінцевим власни-
ком якого виступила донька одно-
го з керівників Укрспецекспорту, 
йдеться в документах, на які поси-
лається журналіст.
 У звіті також вказується, що ця 
донька мала інший рахунок у бан-
ку ABN AMRO в Нідерландах, на 

який було переведено 140 тисяч до-
ларів. Антикорупційне бюро підоз-
рює, що гроші переводились і на ра-
хунки іншої дочки керівника, яка 
є громадянкою США.
 У свою чергу, прес-служба Ук-
роборонпрому підкреслює, що ба-
гато чого зі звинувачень у корупції 
є частиною пропаганди в рамках 
гібридної війни Росії проти Ук-
раїни. Мовляв, «поліція та проку-
ратура розслідували контракт на 
постачання запчастин до Іраку, 
але компанії та посадовці не вия-
вили порушень».
 «Більшість із цих звинувачень 
— неправдиві», — підкреслив ще 
й представник адміністрації Пре-
зидента України в коментарі ви-
данню.
 Тоді як в інтерв’ю FP у Вашин-
гтоні заступник Генпрокурора Ук-
раїни Євген Єнін визнав, що бо-
ротьба з корупцією в Україні про-
сувається повільно, зазначивши, 

що реформи потребують часу. За 
його словами, «очікування від но-
вих антикорупційних інституцій 
дуже перебільшені», тоді як «мас-
штаби корупції настільки великі, 
що неможливо подолати це питан-
ня за один день, чи рік». 
 Пан Єнін наголосив, що необ-
хідно замінити тисячі людей у ко-
румпованій системі судочинства, 
включаючи суддів, однак не вар-
то звільняти 10 тисяч людей прос-
то заради шоу і намагатись швид-
ко замінити їх кваліфікованими 
співробітниками.
 На важливості боротьби з ко-
рупцією в Україні наголошував і 
держсекретар США Рекс Тіллер-
сон, який заявляв: «Для України 
немає сенсу боротися за своє тіло 
на Донбасі, якщо вона втрачає свою 
душу через корупцію. Антикоруп-
ційні інститути повинні підтриму-
ватися, фінансуватися і захищати-
ся». ■

Іван ПОВАЛЯЄВ

 Правоохоронці Київ ської об-
ласті закликають водіїв бути пиль-
ними під час негоди і не сідати за 
кермо в нетверезому стані під час 
свят. За їхніми даними, лише про-
тягом одного вихідного дня під час 
профілактичної роботи поліцейсь-
кі склали понад 130 адміністратив-
них протоколів за порушення пра-
вил дорожнього руху, в тому числі і 
за керування в нетверезому стані. 
 На жаль, не обійшлося без тра-
гічних випадків — на дорогах об-
ласті загинуло п’ятеро людей віком 
від 15 до 60 років. В основному при-
годи траплялися в темну пору доби 
— період обмеженої видимості.
 Так, в Обухівському районі без 
ознак життя поблизу дороги вия-
вили 15-річного підлітка. За слова-
ми фахівців, характер отриманих 
травм свідчить про те, що хлопець 
став жертвою ДТП. Наразі поліція 
вживає всі можливі заходи щодо 
встановлення особи та розшуку 
водія, який зник із місця пригоди.
 На Броварщині в ДТП постраж-
дали двоє — автомобіль на смерть 
збив чоловіка, який вів по узбіччю 
дороги інвалідний візок. 78-річну 
жінку, що була у візку, наразі ре-
анімують лікарі.
 А в Білоцерківському та 
Сквирському районах столичного 
регіону загинуло двоє пішоходів. 
Чоловіки переходили проїжджу 

частину в невстановленому місці. 
Від отриманих тілесних ушкод-
жень обидва померли одразу.
 Ще одна трагедія сталася на 
трасі Київ—Харків поблизу Бере-
зані — під колеса потрапив 52-річ-
ний водій бензовозу. В мить, коли 
киянка на своєму автомобілі не 
впоралася з керуванням, загиблий 
ремонтував вантажівку та перебу-
вав на смузі розгону.
 Вражаюче ДТП сталося у місті 
Вишневе: тут автомобіль з інозем-
ними номерами намагався втекти 
від патрульних і виїхав на тротуар, 
де збив жінку з дитячим візочком 
та 11-річну дівчинку. Наразі мати 
та її півторарічний малюк перебу-
вають у лікарні, школярка отрима-
ла тілесні ушкодження і також пе-
ребуває під пильним наглядом ме-

диків.
 Двох іноземців поліцейські за-
тримали. Ними виявилися грома-
дяни сусідньої держави, які вже 
неодноразово мали проблеми із за-
коном. Один із них на даний час 
перебуває під слідством за числен-
ні крадіжки барсеток. Результати 
медичної експертизи довели, що 
чоловіки на момент аварії були під 
впливом важких наркотиків.
 За всіма вищенаведеними фак-
тами поліція відкрила криміналь-
ні провадження. Проводяться досу-
дові розслідування.
 Поліцейські Київщини заклика-
ють і водіїв, і пішоходів неухильно 
дотримуватися правил дорожнього 
руху. Пам’ятайте, лише ваша від-
повідальність може зарадити чер-
говій трагедії. ■

ПИЛЬНУЙ!

Як не ожеледь, 
то оковита 
На автошляхах Київщини загинуло п’ятеро 
людей лише протягом доби

■

ОБОРУДКИ

Крила з корупцією
НАБУ розслідує маніпуляції з контрактами 
Укроборонпрому

■

Детективів НАБУ зацікавили маніпуляції з контрактом на постачання запчастин 
для «Антонова» AN-32.

❙
❙



Олег ГАНСЬКИЙ

 На офіційному сайті Президента 
України з’явилася петиція з прохан-
ням закрити і розформувати Фонд де-
ржавного майна. Автори аргументують 
свою позицію просто: сьогоднішній по-
рядок оренди діючого нерухомого май-
на не дозволяє залучати інвесторів на 
паритетних умовах у проектах склад-
ної оренди. І пояснюють: існує альтер-
нативний варіант розпоряджатися де-
ржавним майном. Це коли майно за-
кріплюватимуть за балансоутримува-
чем, а угоду з купівлі-продажу можна 
буде укласти впродовж 15 днів, маючи 
угоду з Державною аудиторською служ-
бою. Якщо балансоутримувач упродовж 
цього часу отримає збитки, то інша сто-
рона буде зобов’язана вжити заходи від-
повідно до чинного законодавства.
 Підприємці, які орендують держав-
не майно, масово скаржаться на склад-

ну бюрократичну процедуру та нама-
гання працівників Фонду нав’язувати 
непотрібні послуги. «Перед укладен-
ням угоди на 2018 рік нам повідоми-
ли: приїде оцінювач із Фонду і заново 
оцінить майно для підписання цього 
документа. Хоча ми орендуємо це при-
міщення вже упродовж десятиліть, 
вони добре знають його стан і більше 
цього: жодних намагань поліпшити 
стан будівлі з боку власника помічено 
не було, — розповідає один із бізнес-

менів на умовах анонімності. — Ціна 
за цю послугу виявилася немалень-
кою. А в чому ж роль ФДМУ в розпо-
рядженні державним майном? У тому, 
що з 2015 року в рази підвищена ціна 
за оренду?»
 І таких випадків можна нарахувати 
надзвичайно багато. А тому підприєм-
ці, що орендують держмайно, масово 
націлені з’їхати «з-під крила» Фонду. 
І якщо навіть не говорити про доволі 
дивну роль ФДМУ у приватизації, яка 

ніяк не може стартувати, то у справі з 
управлінням державним майном Фонд 
є надзвичайно малоефективним. Але, 
з точки зору ймовірної корупції, його 
потенціал показує напрочуд високі ре-
зультати. ■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

В останні дні старого 2017 року 
Стокгольмський арбітраж, як і 
обіцяв, оприлюднив остаточне 
рішення щодо зустрічних позовів 
українського НАК «Нафтогаз» та 
російського «Газпрому». Пере-
мога нашої держави у рішенні 
суддів виглядає незаперечно. У 
цьому ніхто особливо й не сумні-
вався, тим паче після оголошен-
ня проміжного рішення суддів у 
травні нинішнього року.
На жаль, перемога України не є 
стовідсотковою. Так, Київ, ви-
ходячи із цього рішення, мав 
би заплатити Москві близько 
двох мільярдів доларів боргу, а 
також ще плюс понад три міль-
ярди. Проте, схоже, здаватися 
без бою «Нафтогаз» не планує 
і, схоже, знає, як це зробити. 

Газові борги: антологія 
проблеми
 Газові українсько-російсь-
кі взаємини ніколи не були особ-
ливо простими, втім, за чутками, 
саме ця невизначеність і дозволя-
ла декому заробляти непогані, 
хоча й нечесні гроші, ставлячи 
перед загрозою цілу країну. Але 
у січні 2009 року сталася подія, 
яка остаточно загнала Україну у 
глухий кут: за ініціативи тодіш-
нього Прем’єр-міністра Юлії Ти-
мошенко був підписаний десяти-
річний контракт до кінця 2019 
року між двома суб’єктами гос-
подарювання: «Нафтогазом Ук-
раїни» і «Газпромом». Який пос-
тавив державу на межу і навіть 
трохи за межу виживання. 
 Отже, українська сторона 
мусила споживати гарантовану 
кількість російського природно-
го газу: спочатку 40, а потім 52 
млрд. кубометрів за рік. Якщо 
ж такого обсягу нам не потрібно, 
то вводився в дію принцип «тей-
корпей» — «качай або плати». За 
яким «Нафтогаз» був змушений 
оплачувати зайві обсяги палива. 
Ну а механізм утворення ціни на 
нього, як передбачали умови кон-
тракту, спричиняв до того, що газ 
для України чомусь виявлявся 
значно дорожчим за паливо для 
покупців із Західної Європи.
 Спочатку, особливо за часів 
правління команди Віктора Яну-
ковича, суперечливі питання із 
«російськими братами» намага-
лися вирішувати кулуарно, ціною 
політичних уступок: продовжу-
вали, наприклад, строки базуван-
ня у тоді ще українському Криму 
російського Чорноморського фло-
ту. Що, зрештою, і призвело до 
всім відомих результатів. 
 У червні 2014 року Україна 
нарешті подала на «Газпром» до 
суду: позов було адресовано до 
Стокгольмського арбітражу з ви-
могою скасувати дискримінацій-
ні положення так званого конт-
ракту Юлії Тимошенко. «Нафто-

газ» вимагав ретроактивної зміни 
ціни, повернення переплачених 
коштів за непереглянуті ціни на 
газ і ставку транзиту, скасуван-
ня заборони на перепродажу газу 
та, головне, скасування принци-
пу «качай або плати». «Газпром» 
подав зустрічний позов до «Наф-
тогазу», в якому вимагав запла-
тити штрафи за недобраний газ, 
відповідно до «тейкорпей». 
 Розгляд справи тривав по-
над три роки. Спочатку «Газ-
пром» заявив, що хоче отримати 
з «Нафтогазу» 4,5 млрд. доларів 
за вже проданий газ наприкінці 
2013-го та на початку 2014 року. 
Надалі ж сума російського позо-
ву зросла до 56 млрд. доларів, зі 
свого боку «Нафтогаз» також 
висунув вимогу в сумі кількох 
десятків мільярдів. 

Російський газ дешевший за 
реверсний?
 «Нафтогаз» при цьому свято 
вірив у нашу правоту і заявляв, 
що обов’язково переможе. Про-
міжне рішення арбітражу у трав-
ні нинішнього року підтверди-
ло, що українська державна ком-
панія таки мала рацію.
 В остаточному рішенні сток-
гольмських суддів, оприлюднено-

му днями, йдеться, що арбітраж 
повністю скасовує позовні вимоги 
«Газпрому» на 56 млрд. доларів, 
які стосуються положення «ка-
чай або плати». Причому це рі-
шення стосується періоду з 2009 
по 2017 рік. 
 Контракт, утім, як відомо, діє 
до 2019 року. І на період, що за-
лишився, вимога «тейкорпей» 
залишається, але вже у значно 
скромнішому масштабі. Міні-
мальні річні обсяги газу, що його 
Україна зобов’язана купити у 
«Газпрому», зменшені у десяте-
ро! Тобто із 52 млрд. кубометрів 
на рік до 5 млрд. При цьому міні-
мальний річний обсяг становить 
4 млрд. кубометрів.
 Іншими словами, починаю-
чи з нового 2018 року до кінця 
2019-го Україна мусить купити 
10 млрд. кубометрів російського 
газу. За нинішніми цінами на єв-
ропейських хабах за цей газ треба 
буде заплатити близько 2,5 млрд. 
доларів. Утім, якщо його вар-
тістьне буде вищою за європейсь-
кий реверсний, то говорити про 
якусь шкоду для нашої держави 
не буде жодних підстав. 
 Важливий момент: Сток-
гольмський арбітраж постановив, 
що Україна не змушена оплачува-

ти Москві за газ, який країна-оку-
пант поставляла до окупованих 
частин Донецької і Луганської 
областей. Всі подальші постав-
ки блакитного палива на ці тери-
торії для Києва також будуть без-
платними: аж до повної деокупа-
ції ОРДЛО. Ну а газ, який «Газп-
ром» постачає у ці «чорни діри», 
не буде враховуватися в обсязі 
щорічних поставок. 
 Головним моментом у рішен-
ні суддів, безсумнівно, став пере-
гляд вартості газу для України. 
«Нафтогаз» успішно відстояв пе-
регляд ціни у бік зниження — від-
повідно до ринкових умов. При-
чому ціну нам зменшили заднім 
числом: починаючи із другого 
кварталу 2014 року до моменту, 
коли ми взагалі перестали купу-
вати газ у «Газпрому». Ціну змен-
шили на 27%: із 485 до 352 до-
ларів за тисячу кубометрів. У та-
кий спосіб «Нафтогаз» заощадив 
за куплене у 2014-2015 роках па-
ливо близько 1,8 млрд. доларів.
 Скасували у Стокгольмі і за-
борону реекспорту російського 
газу, що його купує «Нафтогаз 
України». Відтак ми можемо — 
за потреби — продавати російсь-
кий газ у будь-яку іншу третю де-
ржаву. Якщо виникне такий ко-

мерційний інтерес.
 Експерти вважають найбіль-
шою перемогою юристів, що від-
стоювали інтереси «Нафтогазу», 
той факт, що їм удалося змусити 
«Газпром» дотримуватися при 
формуванні ціни котирувань на 
європейських хабах. Це дозво-
лило би «Нафтогазу» купувати 
газ на хабах за спотовими ціна-
ми мінус затрати на його транс-
портування. Отже, російський 
газ для українського споживача 
міг би стати дешевшим за так зва-
ний реверсний.
 Усього ж «Нафтогаз» оцінює, 
що позитивний ефект для де-
ржави внаслідок рішення Сток-
гольмського арбітражу станови-
тиме 75 млрд. доларів.

А трохи ми таки Москві винні
 «Газпром», трактуючи рішен-
ня суддів, звернув увагу, що до-
кумент вимагає від «Нафтогазу» 
погасити протерміновану забор-
гованість у сумі 2,019 млрд. до-
ларів. А також відсотки за про-
термінування, починаючи з дати 
оголошення вердикту до момен-
ту сплати, у сумі 0,003% за ко-
жен день протермінування.Та-
ким чином, як вважають у Мос-
кві, Україна мусить заплатити 
за період із 2011 по 2014 роки, 
адже арбітраж буцімто відмовив 
нашій державі у перегляді конт-
рактної ціни.
 Аналітики вважають, що у 
цьому випадку додаткове бор-
гове навантаження може бути 
доволі відчутним для нашої де-
ржави. Адже два мільярди до-
ларів — це приблизно стільки, 
скільки «Нафтогаз» отримує за 
транзит російського палива на-
шою територією. 
 Втім, є шанси, що нам вдасть-
ся уникнути цього платежу: «Наф-
тогаз», як було заявлено, готує ще 
один позов до «Газпрому» — з ви-
могою виплати компенсації за по-
рушення транзитної угоди. Сума 
позову — 16 млрд. доларів. До 
розв’язання трибуналом цієї су-
перечки НАК, за логікою, не оп-
лачуватиме і російську вимогу про 
два мільярди.
 Серед українських позовних 
вимог, які залишилися нереалі-
зованими, — ретроактивна змі-
на ціни, починаючи з 2011 року. 
Таким чином Київ сподівався от-
римати у вигляді неправомірної 
переплати 16 млрд. доларів. Ар-
бітраж натомість розповсюдив це 
правило лише на один квартал. 
 І, нарешті, за газ, отриманий 
нами у другому кварталі 2014 
року, Росії доведеться доплати-
ти. За цей період ми купили у 
«Газпрому» 7,8 млрд. кубомет-
рів блакитного палива і оплати-
ли за ціною 268 доларів за тися-
чу кубометрів, а арбітраж, як ві-
домо, поставив ціну 352 долари. 
Різницю, а це 650 млн. доларів, 
доведеться компенсувати. ■

СЕКТОР ГАЗУ

Стокгольмський прорив
Арбітраж скасував міфічний газовий борг України у 56 млрд. 
доларів, суттєво зменшив обсяги «бери або плати», затвердив 
нову ціну, дозволив реекспорт, натомість частина боргів перед 
Москвою залишається

■

Стокгольмські судді вирішили, що переважна більшість вимог «Газпрому» до України, — це більше фантазія, 
ніж господарські відносини.
Фото з сайта ukraine-live.com.

❙
❙
❙

Що насправді ховається за вивіскою
«ФДМУ»?
Фото з сайта prm.ua.

❙
❙
❙

РЕФОРМИ

Життя без Фонду
Громадськість вважає зайвою ФДМУ структурою 
і просить Президента взагалі ліквідувати її

■
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Оксана СИДОРЕНКО

 Українське законо-
давство в галузі безпеч-
ності та якості продуктів 
харчування продовжують 
адаптувати до європей-
ських стандартів. Наказ 
Мінагрополітики №157 
вводить у дію обов’язкові 
для всіх виробників вимо-
ги до продуктів iз шоко-
ладу та какао, що гаран-
тують споживачу поін-
формованість та високу 
якість продукту. За сло-
вами заступника Мініс-
тра аграрної політ-
ки Ольги Трофім-
цевої, Україна 
активізувала 
експорт шо-
коладу та ви-
робів з ньо-
го до країн 
ЄС. Лише за 
січень—жов-
тень поточного року про-
дажі його за кордон ви-
росли більш ніж на тре-
тину порівняно з 2016 
роком і досягли 25,3 
мільйона доларів США.
 Приведення у відповід-
ність якісного та кількіс-
ного складу, маркування, 
класифікації продуктів iз 
какао та шоколаду дозво-
лить продукції вітчизня-
ного кондитерського рин-
ку ефективніше конкуру-
вати з найкращими сві-
товими аналогами як на 
внутрішньому ринку, так 

і за кордоном. Наприклад, 
у темному шоколаді те-
пер обов’язково має бути 
не менше 35 відсотків ка-
као-продуктів у перера-
хунку на суху речовину, а 
в молочному — понад 25, 
та не менше 14 відсотків 
молочних продуктів. Бі-
лий шоколад має містити 
не менше 20 відсотків ка-
као-масла та понад 14 від-
сотків молочних продук-
тів. Чітко прописані й ви-
моги до шоколадних цуке-
рок та інших продуктів iз 
використанням шокола-

ду. В разі не-
відповідності 

продукту цим 
вимогам, він 
не зможе нази-
ватись «шоко-

лад» або «шоколадний». 
А матиме назву «солод-

кий батончик» або «гла-
зурована цукерка». Важ-
ливий комплексний під-
хід до управління безпеч-
ністю та якістю продуктів 
харчування. Тому цей на-
каз, як і наказ щодо вимог 
до меду, наприклад, буде 
ефективно імплементова-
ний разом iз положення-
ми Закону «Про держав-
ний контроль за дотри-
манням законодавства 
про харчові продукти, 
корми, побічні продукти 
тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя 
тварин». ■

Аукціони подвоїли ціну
 Найбільш активно земельні аук-
ціони проводилися в Одеській (194 зе-
мельні ділянки площею 4 736,9 га), 
Чернігівській (129 ділянок площею 4 
261,1 га) та у Херсонській (91 ділянка 
площею 5 131,9 га) областях. Стартову 
річну орендну плату за користування 
земельними ділянками було визначе-
но на рівні 7,67 відсотка від норматив-
ної грошової оцінки земель. І за резуль-
татами земельних торгів розмір оренд-
ної плати у середньому по Україні вда-
лося підвищити до 14,35 відсотка від 
нормативної грошової оцінки. Це май-
же 4 тисячі 400 гривень за гектар. Най-
вищі результати земельних торгів дали 
Тернопільський район Тернопільської 
області, Зіньківський район Полтавсь-
кої області й Тальнівський район Чер-
каської області.
 Минулоріч на земельних торгах 
реалізовано 1 тисячу 706 прав орен-
ди на земельні ділянки сільськогоспо-
дарського призначення державної влас-
ності загальною площею 42,6 тисячі 
гектарів. Тоді стартовий розмір річної 
орендної плати за продані на торгах зе-
мельні ділянки в середньому становив 
6,64 відсотка від нормативної грошової 
оцінки, за результатами торгів підняв-
ся до 10,22 відсотка.
 Факторами, що зумовили зростан-
ня орендної плати, стали підвищен-
ня стартової ціни лота (відповідно до 
Стратегії удосконалення управління в 
сфері використання та охорони земель 
сільськогосподарського призначення 
дер жавної власності та розпоряджен-
ня ними, затвердженої червневою пос-
тановою Кабміну №413), а також зрос-
тання конкуренції за ділянки. Якщо, 
за підсумками минулого року середня 
кількість учасників торгів — 2,3, то в 
нинішньому цей показник зріс до 3,1. 
Отже, надходження до бюджетів збіль-
шились до 102 мільйонів гривень проти 
95 мільйонів за підсумками 2016 року

Виділення землі військовим
 Учасникам АТО та родинам 
 загиблих воїнів протягом року нада-
но 76 613 дозволів на розроблення до-
кументації із землеустрою щодо відве-
дення земельних ділянок. Найбільше 
— на Київщині (7 тисяч 987), Харків-
щині (4 тисячі 95), Хмельниччині (4 
тисячі 17 дозволів). Учасникам АТО за 
цей період передано у власність 62 ти-
сячі 456 земельних ділянок. Найбіль-
ше — у Київській (8 тисяч 597), Пол-
тавській (4 тисячі 184), Хмельницькій 
(3 тисячі 890) областях.

Ведення кадастру
 Державні кадастрові реєстрато-
ри впродовж 2017 року зареєструва-
ли 1 мільйон 302 тисячі 758 земельних 
 ділянок та видали 1 мільйон 115 ти-
сяч 376 витягів із Державного земель-
ного кадастру про земельну ділянку. 
Для порівняння: у 2016 році в кадастрі 
було зареєстровано 982 тисяч 154 ді-
лянки та видано 1 мільйон 182 тисячі 
152 витяги про земельну ділянку. Під 
кінець року наповненість Державного 
земельного кадастру становить 73 від-

сотки від загальної площі земельних ді-
лянок. Не так багато, зважаючи, що на 
перше січня цей показник становив 70 
відсотків.
 Тим часом 6 грудня уряд ухвалив 
постанову, якою впроваджений взає-
мообмін інформацією між двома реєс-
трами — земельним кадастром та реєс-
тром майнових прав Мін’юсту, що доз-
воляє перевіряти інформацію в режимі 
он-лайн та блокувати реєстрацію под-
війних договорів оренди. Це потужний 
інструмент захисту бізнесу, а також ан-
тикорупційний захід і функціонал для 
виправлення помилок у ДЗК. Також у 
поточному році Державний земельний 
кадастр одним із перших у світі пере-
ведено на технологію Blockchain. Уп-
ровадження цієї технології забезпе-
чує надійну синхронізацію даних, що 
унеможливлює їх підміну в результаті 
зовнішнього втручання, а також надає 
можливість здійснювати суспільний 
контроль за системою.

Погодження проектів землеустрою 
 Упродовж року до територіальних 
органів Держгеокадастру надійшло 
на погодження за принципом ексте-
риторіальності 307 тисяч 796 проектів 
землеустрою щодо відведення земель-
них ділянок. За рік експерти опрацю-
вали 305 тисяч 739 проектів. Принцип 
екстериторіального погодження зем-
левпорядної документації стимулював 
скорочення термінів розгляду докумен-
тації в середньому до 5-7 робочих днів 
та скоротив практику повторних від-
мов. Зокрема, iз загальної кількості 
документацій, що надійшли до тери-
торіальних органів Держгеокадастру 
на погодження за принципом ексте-
риторіальності, на повторний розгляд 
було направлено лише 4,7 відсотка про-
ектів, а втретє направлявся лише 1 від-
соток від загальної кількості. Тоді як у 
минулому проекти могли місяцями ле-
жати без розгляду або неодноразово по-
вертатися з необґрунтованими відмова-
ми.

Електронні послуги
 В онлайн-формат переведені пос-
луги у сфері земельних відносин, які 
охоплювали рекордно високу кіль-
кість громадян. Реєстрація договорів 
оренди земель сільськогосподарсько-
го призначення дозволяє громадянам 
без черг, без контакту з чиновниками 
і зайвих витрат часу подати заяву на 
реєстрацію договору оренди всього за 
кілька хвилин, завантаживши його 
сканкопію та підписавши дані влас-
ним електронним цифровим підпи-
сом. Електронна реєстрація земель-
ної ділянки у статусі пілоту протягом 
року відпрацьовувалася в Чернігівсь-
кій області і з грудня розповсюджена 
на всю територію України. Новий фун-
кціонал дозволяє сертифікованим ін-
женерам-землевпорядникам подавати 
заявку на реєстрацію ділянки он-лайн, 
також уникаючи прямого контакту із 
надавачем послуги. 
 Щорічно в Державному зе мельному 
кадастрі реєструється близько 1 мільйо-
на ділянок. ■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на лютий

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на два місяці — 111 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 277 грн. 55 коп.,
до кінця року — 610 грн. 61 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на два місяці — 151 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 377 грн. 55 коп.,
до кінця року — 830 грн. 61 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на два місяці — 40 грн. 26 коп.,
до кінця півріччя — 100 грн. 65 коп.,
до кінця року — 221 грн. 43 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-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна 
зробити найближчим часом — до 5 сiчня в селах i 
райцентрах, до 10 сiчня — в обласних центрах та 
в Києвi, i ви отримуватимете газету з лютого.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях 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 традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

ПЕРЕДПЛАТА-2018■

ПІДСУМКИ

Земля 
дорожчає
Державна служба з питань геодезії 
оприлюднила підсумки року
Оксана СОВА

Територіальні органи Держгеокадастру на земельних торгах реалізували 1 тисячу 
565 прав оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення де-
ржавної власності. Загальна площа переданих в оренду ділянок становить 37,3 
тисячі гектарів.

■ ЯКІСТЬ

Удосконалити 
шоколадку
З 1 січня вступають у силу нові 
стандарти виробів з какао та шоколаду

■

Човен, охоронців повен
 Із нового року рибоохоронні патрульні слід-
куватимуть за порядком на українських водоймах 
на нових човнах: 37 сучасних човнів закуплено для 
територіальних управлінь рибоохоронного патру-
ля. Вже сьогодні, 27 грудня, техніку, придбану че-
рез систему Prozorro на 40 мільйонів гривень, пе-
редадуть на місця. «Човни вироблено в Україні. 
Вони мають різні технічні характеристики та по-
тужність двигуна від 15 до 250 кінських сил, що 
надасть можливість ефективно працювати на різ-
них водоймах — від малих річок до великих водо-
сховищ за будь-яких погодних умов», — наголо-
сив керівник Держрибагентства Андрій Кравчен-
ко. Наявність сучасної техніки дозволить вивес-
ти роботу на якісно інший рівень. З його слів, за 
11 місяців нинішнього року органи рибоохорони 
провели 18 тисяч 544 рибоохоронних рейдів, ви-
явили 31 тисячу 617 порушень. Сума збитків, за-
вданих рибному господарству за цей час, склала 
89,1 мільйона гривень, що втричі більше, порів-

няно з показниками попереднього року (31,1 млн. 
грн). Зараз патрульні отримали все необхідне для 
того, щоб сфокусуватися на виявленні значних по-
рушень правил рибальства. У державному бюд-
жеті вперше за останні десять років у достат ньому 
обсязі виділено кошти на паливно-мастильні ма-
теріали для рибоохоронного патруля в усіх регіо-
нах України — 27 мільйонів гривень.

Корея запрошує квітникарів
 З 27 квітня по 13 травня 2018 року в півден-
нокорейському місті Коян відбудеться Міжна-
родна виставка квітів International Horticulture 
Goyang Korea 2018. Як інформує Посольство Ук-
раїни в Республіці Корея, участь у виставці в 2018 
році братиме близько трьохсот компаній із трид-
цяти країн. Організатори пропонують для учас-
ників з України пільгові умови участі, включа-
ючи безкоштовний стенд, оплату авіаперельоту 
для одного учасника, послуги перекладача, мит-
не обслуговування. ■

НОВИНИ ПЛЮС■
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Василь БОГДАН, 
експерт з питань безпеки, 
генерал-лейтенант, публіцист

Очікуючи на різдвяні і новорічні свята, ук-
раїнська громада підсумовує рік, що від-
ходить в історію. Напевне, для кожного з 
нас він був різним і назагал не виправдав 
багатьох очікувань, що декларувала чин-
на влада. Проте з упевненістю є підста-
ви констатувати, що в умовах російської 
збройної агресії і внутрішнього спротиву 
«п’ятої колони» стратегічним досягнен-
ням є те, що держава і нація вистояли і 
витримали випробування на міцність. 

Не допустити сповзання країни 
в незворотню кризу
 Отже, офіційний Київ посилив до себе 
довіру з боку світової спільноти та зберіг 
і забезпечив необхідну підтримку проук-
раїнської коаліції західних партнерів. Пе-
реконливим свідченням зазначеного є ос-
таннє рішення США, Канади, Литви, Єв-
ропейського Союзу, ООН та НАТО щодо 
політико-дипломатичної, фінансової і 
військово-технічної підтримки України, 
формату миротворчої місії ООН на тимча-
сово окупованих територіях Донбасу та 
пролонгації і посилення санкцій проти 
Кремля. Вже очевидно, навіть і для крем-
лівського узурпатора Путіна, що Захід не 
дозволить йому розшматувати і знищити 
Україну як незалежну державу.
 Щоб зберегти таку позитивну тенден-
цію для досягнення переможного миру та 
відновлення суверенітету і територіальної 
цілісності країни в міжнародно визнаних 
кордонах, українці зобов’язані вирішити 
низку невідкладних завдань. При цьому 
мають враховувати ту обставину, що як 
би світ не втомився від бурхливих подій 
у глобальному вимірі, Україні необхідно 
рішуче, послідовно і наступально досяга-
ти поставленої мети. Щоб твердо і заслу-
жено посісти своє місце під сонцем.
 Першочерговим надважливої ваги 
завданням владних інституцій та гро-
мадянського суспільства є недопущен-
ня сповзання країни в умовах війни у 
суспільно-політичну кризу. З цією ме-
тою максимального обмеження потребує 
вплив оліґархату на політичний процес 
та ухвалення стратегічних управлінсь-
ких рішень у державі. Особливо що сто-
сується детінізації та демонополізації 
економіки і фінансово-банківської систе-
ми країни. Перспективи подальшого зу-
божіння населення та наростаючого роз-
шарування суспільства вимагають від 
НБУ та уряду внесення коректив у прак-
тику банківських операцій, що вимива-
ють із держави в офшорні гавані мільяр-
дні кошти. На законодавчому рівні має 
бути відпрацьована така податкова сис-
тема, яка заохочуватиме вітчизняних та 
іноземних виробників і банкірів інвесту-
вати в розвиток української економіки. 
 Максимально належить мінімізува-
ти макроекономічні ризики щодо мож-
ливого призупинення програм для Ук-
раїни МВФ, Світового банку, Європей-
ського банку розвитку і реконструкції. 
Ключовим чинником подальшої модер-
нізації бюджетоутворюючих галузей еко-
номіки повинна стати всеохоплююча і ре-
алістична імплементація Угоди про асо-
ціацію між Україною та Європейським 
Союзом. При цьому для припинення від-
току з України кваліфікованих кадрів, 
у стислі терміни має бути переглянута і 
належним чином скоригована Державна 
програма зі створення необхідної кіль-
кості робочих місць та стимулюючих пре-
ференцій для підприємств і компаній різ-
ної форми власності. Із огляду на низку 
прикрих прорахунків вимагають зако-
нодавчого врегулювання фундаменталь-
ні засади кадрової політики держави, що 
унеможливлять в подальшому синдром 
блудного сина грузинського народу Мі-
хеїла Саакашвілі.
 Для поглиблення адміністративної 
реформи у контексті децентралізації, з 
метою вдосконалення координації дій та 
оперативного вирішення ухвалених рі-
шень між центром і регіонами, назріла 
необхідність на законодавчому рівні ви-
рішити питання про утворення в Києві 
представництв областей, АР Крим та Се-
вастополя. Подальшому посиленню де-
мократичного цивільного контролю за 
діяльністю місцевих та центральних ор-

ганів виконавчої влади, воєнної органі-
зації та правоохоронних органів України 
сприяло б розширення мережі та повно-
важень громадських рад, а також утво-
рення загальнонаціональної громадської 
ради.
 Предметом особливої уваги гілок вла-
ди має залишатися гуманітарна сфера. 
Процеси подальшої українізації, відрод-
ження ідентичності, національної історії 
і культури та українського православ’я 
отримали б суттєве прискорення при ух-
валенні національної гуманітарної стра-
тегії. В такому документі унормуванню 
підлягало б визнання української мови 
як мови міжнаціонального спілкування 
громадян України. Чітко визначити па-
раметри подолання демографічної кризи, 
в результаті якої стрімко скорочується 

народжуваність та відбувається старін-
ня нації. Все це створює небезпечні дисп-
ропорції у сфері виробництва, розподілу 
та споживання матеріальних благ.

Відкинути амбітні інтереси 
і дріб’язкові образи
 Незайве вкотре наголосити на загрозі  
національній безпеці країні, яку несе в 
собі масштабна корупція і непотизм (фа-
воритизм, кумівство) в Україні. Особливо 
на тлі останніх резонансних скандалів, 
в які втягнуто Генпрокуратуру, СБУ, 
НАБУ, САП і НАЗК. Громадянське сус-
пільство України та провідні міжнарод-
ні інституції і країни-донори одностайно 
кваліфікували ці події як намагання ке-
рованих переляканим олігархатом пар-
ламентських політичних сил підірва-
ти та поставити під контроль діяльність 
таких небезпроблемних антикорупцій-
них органів, як НАБУ і САП. Це засвід-
чує, як глибоко проникли метастази ко-
рупції у тіло молодої Української держа-
ви, відсутність належної координації дій 
між правоохоронними органами та не-
належне законодавче унормування їх-
ніх повноважень, функцій і компетен-
ції у справі протидії такому небезпеч-
ному соціальному злу. Саме зазначене є 
предметом законодавчого врегулювання 
Верховною Радою України, а не переби-
рання на себе невластивих функцій у ца-
рині призначення та звільнення керів-
них кадрів НАБУ і САП та контролю за 
оперативно-розшуковою діяльністю та-
ких органів. Законодавцям не завадило 
б узяти на озброєння досвід партнерської 
Канади, де хабарництво кваліфікується 
як державна зрада і відповідним чином 
карається. 

 Правоохоронні органи зобов’язані де-
монструвати не ефектну, а ефективну ро-
боту. Суспільство не цікавить статистика 
порушених кримінальних проваджень. 
Адже свого часу прем’єр-міністр Вели-
кобританії Дізраелі стверджував, що 
«є три види брехні: брехня, безсоромна 
брехня і статистика». Нація обґрунтова-
но очікує на справедливі судові вироки за 
вчинені злочини проти держави й особи, 
а також повідомлення щодо конфіскова-
них у дохід держави коштів і майна ко-
рупціонерів. Значною мірою таку якість 
роботи можуть забезпечити антикоруп-
ційні суди, зі створенням яких держава 
забарилася. Без кардинального покра-
щення роботи гілок влади у боротьбі з ко-
рупцією, особливо в частині максималь-
ної мінімізації політизації цього проце-

су, Україна постійно нестиме не лише імі-
джеві та репутаційні втрати, а й, головне, 
віддалятиме на невизначену перспективу 
євроатлантичні інтеграційні сподівання. 
В такому випадку нація не погодиться ут-
римувати подібну імпотентну владу, що 
влаштовує лише корумповане олігархіч-
но-кланове середовище.
 Особливе застереження до партій Ре-
волюції гідності, що у свій час підписали 
коаліційну угоду, яка відображала пози-
цію мас Майдану, а потім через вузько-
партійні інтереси, цинічно прагматич-
ні особисті амбіції та снобістські образи 
розпочали війну між собою по різні боки 
барикад. При цьому і гасла Майдану, і 
обіцянки турботи про народ революціо-
нери почали використовувати лише з по-
пулістською і маніпулятивною метою для 
отримання одноосібної влади у країні. До-
свід революцій інших країн засвідчує, що 
Україна не є піонером у цій справі. За ок-
ремими винятками, постреволюційне ко-
лективне керівництво, як правило, дрей-
фувало в статус домінату (влада одного). 
Але в ситуації, коли контрреволюція на-
магається отримати реванш при допо-
мозі російської інтервенції і терористич-
них бандформувань, всі амбітні інтереси 
і дріб’язкові образи потрібно відкинути 
і твердо зосередитися на мобілізації на-
ції і країни на достойну відсіч російсько-
му агресору і керованим Кремлем внут-
рішнім колаборантам. Задля такої по-
чесної мети доречно було б усім демок-
ратичним національно-патріотичним 
партіям і громадським рухам ухвалити 
відповідного змісту Національний пакт 
примирення. Зайве говорити, якою не-
приємною несподіванкою такий консен-
сус буде для режиму Путіна. 

ОРДЛО — це те ж саме ІДІЛ
 Несприйняття й обурення викли-
кали нещодавні публічні пікіровки 
між головою Комітету з питань нацбез-
пеки ВРУ Пашинським, директором 
«Укроборон прому» Романовим та Кабі-
нетом Міністрів навколо нібито провалу 
оборонного замовлення на 2017 рік. Кож-
на зі сторін озвучила свою аргументацію. 
Але головною причиною такого стану ре-
чей Романов назвав відсутність належно-
го фінансування відповідних програм і га-
лузей оборонно-промислового комплексу 
урядом. Очевидно, така важлива пробле-
ма належним чином кимось із державних 
органів досліджується. Але той факт, що 
питання було актуалізоване лише напри-
кінці року, свідчить не лише про відсут-
ність належного контролю за виділенням 
і використанням необхідних коштів для 
виробництва озброєння і військової тех-
ніки ЗС України, а й про критичні прора-
хунки при плануванні таких бюджетних 
витрат. Очільником держави, РНБО та 
Рахунковою палатою повинні бути вжиті 
жорсткі адресні заходи з приведення до 
тями всіх суб’єктів, так чи інакше від-
повідальних або дотичних до забезпечен-
ня обороноздатності країни. Враховуючи 
збереження загрози масштабної збройної 
операції Росії проти України, уряд пови-
нен залучити більше секторів економіки 
до військового виробництва. Настав та-
кож час, щоб Миколаївський суднобуді-
вельний завод, корпорація ім. Антонова 
та потужності харківських підприємств 
авіабудування за особисті кошти олігар-
хів Ахметова, Коломойського, Боголюбо-
ва, Пінчука, Фірташа, Медведчука, Гри-
горишина, вже, напевне, мільярдерів Ко-
ноненка, Грановського, Адамовського та 
інших виробляли сучасні вітчизняні кор-
вети, есмінці, винищувачі, штурмовики 
та бомбардувальники. Яскравим при-
кладом таких вчинків є патріотичні ак-
ції визначних громадян та трудових ко-
лективів колишнього СРСР під час Дру-
гої світової війни. Не може бути сумнівів 
у тому, що основний тягар переозброєння 
українського війська відповідно до стан-
дартів НАТО несе держава. 
 У міжнародному вимірі українсь-
ка сторона поряд із напрацьованою до-
рожньою картою заходів деокупації та 
реінтеграції окупованої частини Донба-
су і Криму повинна докладати аргумен-
тованих зусиль, щоб переконати парт-
нерів, особливо підписантів Будапешт-
ського меморандуму, врешті застосува-
ти до Росії стратегію примушування до 
миру. Тому що тактика Кремля «виска-
кувати» з усіх форматів врегулюван-
ня, ухилення від виконання взятих на 
себе зобов’язань та збереження за собою 
анексованого Криму і донецького про-
текторату, бажаних результатів Україні 
та світу не принесе. Беручи до уваги, що 
ОРДЛО — це теж саме ІДІЛ із відповід-
ними загрозами безпеці тепер уже євро-
пейському континенту, в рамках такої 
стратегії можливе створення і міжна-
родної військової коаліції для ліквіда-
ції цих терористичних формувань. Адже 
Путін визнає лише аргумент сили. І пар-
тнери в інтересах європейської та гло-
бальної безпеки зобов’язані її відповід-
ним чином продемонструвати. Інакше, 
враховуючи Будапештський «кидок» 
України, є реальна загроза руйнації 
надважливого Договору про нерозпов-
сюдження ядерної зброї. Неотримання 
Україною у критичний момент обіця-
ної гарантії суттєво підриває довіру до 
такої угоди інших країн світу, що зму-
шені будуть формувати свою ядерну сис-
тему стримування потенційного агресо-
ра (прикладом слугують поки що КНДР 
та Іран). А це не лише ескалація ядерної 
гонки озброєнь, а й пряма небезпека іс-
нуванню земної цивілізації. На такий 
сценарій перебігу подій ні Україна, ні 
людство точно не розраховують. ■

БЕЗПЕКА

Війна на два фронти 
Безпека світу починається з України

■

Стримуючи зовнішнього ворога, не варто забувати про внутрішнього. 
Фото з сайта espreso.tv.

❙
❙

Враховуючи Будапештський «кидок» України, є реальна загроза руйнації 
надважливого Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. 
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Ігор ВІТОВИЧ

 Головне розвідувальне управління Росії 
після подій на Майдані в 2014 році запус-
тило в Україні кампанію дискредитації но-
вої влади. Для цього, як стверджує «Вашин-
гтон Пост» у номері за 25 грудня з посилан-
ням на секретну доповідь ГРУ, було створено 
значну кількість фейкових акаунтів у соцме-
режах «Фейсбук» та «ВКонтакте». Операція 
російської спецслужби, як пише газета, пере-
дувала тій, яку Москва згодом реалізовувала 
в 2016 році у США.
 За даними видання, метою кампанії було 
вплинути на ключових осіб, що ухвалюють 
рішення, а також на «широку громадсь-
кість». Власники акаунтів мали представля-
ти простих людей зі всієї України, які розча-
рувалися в протестах опозиції.
 Видання стверджує, що для проведення 
операції ГРУ створило понад 30 українських 
груп у соціальних мережах. Оперативники під 
виглядом пересічних українських громадян 
залишали коментарі, провокуючи «обурення 

проросійських мешканців України». Демонс-
трантів на Майдані в цих повідомленнях нази-
вали «фашистами» і «нацистами». 27 лютого 
після захоплення будівлі Верховної Ради Кри-
му ГРУ створило чотири групи, щоб спонука-
ти жителів півострова виступити за відокрем-
лення від України, пише газета.
 Щоб збільшити популярність фейкових 
спільнот, ГРУ купувало рекламу у «Фейс-
буці». Таким чином, тільки 27 лютого 2014 
року було отримано близько 200 тисяч пере-
глядів, випливає з доповіді ГРУ, на яку поси-
лається «Вашингтон Пост». Один і той самий 
контент публікувався в різних групах кіль-
кох соцмереж.
 Якщо розглядати цю інформацію з точки 
зору національної безпеки, то російські соцме-
режі (ті ж таки «Однокласнікі» та «ВКонтак-
тє») слід було заборонити одразу після Майда-
ну. Українська влада занадто довго зволіка-
ла з цим. Та й зараз немає жодної гарантії, що 
спецслужби Кремля не ведуть свою підривну 
діяльність усередині України за допомогою 
«мишки» та клавіатури. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Отримати насолоду, адреналін та 
неймовірні враження одночасно мож-
на під час звичайної пішої прогулянки 
найдовшим у світі і найвищим над по-
верхнею землі скляним мостом. Мину-
лої неділі цю грандіозну споруду урочис-
то відкрили в Китаї, повідомляє агенція 
«Сіньхуа». Міст вагою близько 70 тонн 
споруджено в мальовничій місцевості 
поблизу міста Шидзячжуан у провінції 
Хебей за 230 кілометрів на південний 
схід від Пекіна.
 Довжина мосту становить 488 мет-
рів, ширина — два метри. Він висить 
над ущелиною завглибшки 2018 метрів. 
Міст збудований з 1077 прозорих скля-
них панелей товщиною чотири санти-
метри.
 Уже в день відкриття спорудою про-
гулялись сотні туристів. Янг Шаобо, 
представник будівельної компанії Bailu 
Group, яка зводила споруду, розповів: 
«Наш міст зі скляною підлогою може 

витримати до трьох тисяч людей, але 
для гарантування безпеки всіх туристів 
ми не пускаємо на нього більше 600 осіб 
одночасно». 
 Перші сміливці, які наважилися про-
гулятись мостом, розповідають, що вра-
ження — неймовірні. Це суміш страху 
та захвату. Страху не лише з огляду на 
те, що бачиш прірву під ногами, але та-
кож з огляду на те, що ближче до сере-
дини небесний міст розхитується. Пред-
ставники місцевої туристичної компанії 
Hebei Group, яка обслуговує споруду, по-
яснили, що розхитування мосту перед-
бачено спеціально, щоб підвищити го-
строту відчуттів у відвідувачів. 
 У Китаї вже збудовано кілька скля-
них мостів. Так, у серпні минулого року 
в Національному парку в провінції Ху-
нань відкрився скляний міст довжиною 
430 метрів і шириною шість метрів. Він 
проліг на висоті 300 метрів над китай-
ським Великим Каньйоном, який пере-
буває під охороною ЮНЕСКО. Міст міг 
приймати 800 відвідувачів одночасно з 

обмеженням вісім тисяч впродовж доби. 
Щоправда, цей міст наводив страх на 
відвідувачів недовго. Через 13 днів після 
відкриття його закрили з огляду на «ша-
лений попит» серед відвідувачів. Тому 
цей розроблений ізраїльським архітек-
тором Хаймом Дотаном міст і тепер за-
критий для відвідин, а використовуєть-
ся лише для записів показів моди та ін-
ших шоу. 
 Утім американська телемережа 

Сі-Ен-Ен повідомляла з посиланням 
на свої джерела, що міст закрили для 
відвідувачів не лише з огляду на шале-
ний попит, а тому, що в його централь-
ній частині утворилася тріщина. Відві-
дувачі, які на той момент перебували на 
ньому, змушені були втікати у страшен-
ній паніці. Офіційні представники На-
ціонального парку натомість заявили, 
що тріщина не становила жодної загро-
зи для туристів. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Центральна виборча комісія 
Росії у понеділок, 25 грудня, від-
хилила заявку на реєстрацію опо-
зиціонера Олексія Навального 
кандидатом у президенти. Мовляв, 
той має судимість, а отже, не має 
пасивного виборчого права, пові-
домляє Бі-Бі-Сі. Навальний у від-
повідь заявив, що закличе до бой-
коту виборів. 
 Член ЦВК, колишній суддя 
Конституційного суду Борис Еб-
зеєв зачитав на засіданні ЦВК ін-
формацію із МВС про вирок На-
вальному у так званій справі «Кі-
ровлісу» від 8 лютого 2017 року, 
заявивши, що Навальний не може 
бути кандидатом упродовж 10 
років. Ебзеєв заочно посперечався 
з Навальним, який раніше ствер-
джував, що його покарання умов-
не, а тому заборона на участь у ви-
борах його не стосується: в Конс-
титуції сказано, що брати участь 
у виборах не може тільки людина, 
що перебуває у місцях позбавлен-
ня волі.
 На думку Ебзеєва, заборона на 
участь у виборах є не просто закон-
ною, а й повністю відповідає Конс-
титуції. Причому з цими комента-
рями він виступив ще до відмови 
Навальному — так він прокомен-
тував заборону на реєстрацію ін-
шого самовисуванця, Олега Лурьє, 
який також має непогашену су-
димість.
 Голова ЦВК Елла Памфілова 
додала, що всі інші документи у 
Навального в порядку, але в ході 
розгляду питання обвинуватила 
Навального в «оболванюванні» мо-
лоді.
 Сам опозиціонер у своєму 
виступі сказав, що він постій-
но намагається зробити так, щоб 
більше людей прийшли на вибо-
ри і повірили в їхню легітимність. 
Але після оголошення рішен-
ня ЦВК російський опозиційний 
політик закликав бойкотувати 

президентські вибори в РФ 2018 
року. «Ми оголошуємо страйк 
виборців. Процедура, в якій нам 
пропонують узяти участь, не є ви-
борами. В ній беруть участь лише 
Путін і ті кандидати, яких він осо-
бисто обрав», — заявив Наваль-
ний у своєму зверненні, розміще-
ному на його сайті. Навальний та-
кож збирається оскаржувати рі-
шення ЦВК. 
 Відмову у понеділок також от-
римали два кандидати від непарла-
ментських партій: Наталія Лісіци-
на від партії «Рот Фронт» і Олена 
Семерикова від партії «Жіночий 
діалог». Бізнесмена Сергія По-
лонського також не допустили до 
виборів через зарубіжні рахунки і 
недостатню кількість членів групи 
виборців.
 Нагадаємо, про намір обира-
тися на новий президентський 
термін заявив чинний президент 
РФ Володимир Путін. Про вису-
нення своїх кандидатур оголоси-
ли також лідер партії «Яблуко» 
Григорій Явлінський, телеведуча 
Ксенія Собчак, голова Лібераль-
но-демократичної партії Росії Во-
лодимир Жириновський. У них 
під час реєтрації не виникло жод-
них проблем, оскільки жоден із 
цих кандидатів не може бути ре-
альним конкурентом чинному 
президенту. ■

У В’єтнамі людей рятують від тайфуна
 Тропічний шторм Тембін, що лютував на Філіппі-
нах, наближається до В’єтнаму. Через це в регіоні де-
льти ріки Меконг на південному заході країни, вже ева-
куювали сотні тисяч людей, повідомляє агенція «Асо-
шіейтед Пресс». В інших регіонах влада також готуєть-
ся евакуювати загалом близько 1,2 мільйона людей. 
Національний комітет з питань ліквідації наслідків ка-
тастрофи країни повідомив, що більше 70 тис. людей 
вже вивезли з низинних регіонів. Стихія, яка прийшла 
з Південно-Китайського моря, вже вбила 240 осіб, 75 
тисяч залишились без домівок на Філіппінах. 100 лю-
дей досі розшукують. На острові Мінданао зруйновані 
або заблоковані через зсуви ґрунту дороги і мости. У 
В’єтнамі збираються закривати нафтові вишки, а риба-
цьким човнам забороняють виходити в море. 

Каталонія: перемогли прихильники 
незалежності
 Король Іспанії Філіпе VI у своєму традиційному різд-
вяному зверненні до народу закликав політичні партії Ката-
лонії дотримуватись принципів правової держави. Це була 
його реакція на сумарну перемогу на дострокових виборах 
до парламенту Каталонії 21 грудня прибічників самостій-
ності регіону. На виборах сумарну більшість голосів отри-
мали три партії: «Разом за Каталонію» колишнього керів-
ника регіону Карлеса Пучдемона, «Республіканські ліві Ка-

талонії» на чолі з колишнім заступником Пучдемона Оріо-
лом Жункерасом та «Народний союз». Разом вони набрали 
70 з 135 парламентських місць. Хоча абсолютну більшість 
голосів на виборах здобула центристська партія «Грома-
дяни», яка виборола 36 мандатів, але всі разом прибічни-
ки єдності Каталонії з Іспанією набрали лише 57 мандатів. 
Ще вісім мандатів здобули так звані «нейтральні» партії. 
Парламент Каталонії розпочне свою роботу в новому складі 
23 січня 2018 року. 

«Брекзит» може стати моделлю співпраці 
для ЄС і України
 Міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель 
запропонував використовувати майбутню угоду ЄС з Ве-
ликобританією щодо «Брекзиту» як нову модель відносин 
з іншими країнами, зокрема Україною та Туреччиною. Про 
це він сказав в інтерв’ю виданням медіа-групи Funke, оп-
рилюдненому у вівторок, 26 грудня. «Якщо нам вдасть-
ся досягти розумної угоди з Великою Британією, яка ре-
гулює відносини з Європою після «Брекзиту», це може 
стати моделлю для інших країн: України, а також Туреч-
чини», — сказав Ґабріель. Дипломат наголосив, що він 
не може уявити собі членства України чи Туреччини в ЄС 
найближ чими роками. «Тому мусимо розмірковувати 
про альтернативні форми тісної співпраці», — сказав він 
і припустив, що Брюссель може спробувати «нову, тісні-
шу форму митного союзу» з Туреччиною. ■

ЕКСТРИМ 

Над прірвою на склі
У Китаї відкрили найдовший у світі прозорий міст

■

Від бажаючих прогулятися небесним мостом немає відбою.❙

ДЕЗІНФОРМАЦІЯ

Досить «ГРУзити»
Росія в 2014 році запустила кампанію 
з дискредитації влади України

■ ТОТАЛІТАРИЗМ

Путін сам собі обере 
суперників
ЦВК Росії не допустила опозиціонера 
Навального до виборів

■

Олексій Навальний. ❙

НОВИНИ ПЛЮС■



Сергій ЛЯХ
Кам’янське, Дніпропетровська область

 Шановна редакціє «Украї-
ни молодої», незабаром Новий 
рік, тому вітаю зі святом і щиро 
бажаю всім міцного здоров’я, 
довгих щасливих літ життя, 
творчих успіхів на благо нашої 
багатостраждальної неньки Ук-
раїни!
 Ваша газета мені дуже подо-
бається. Спасибі, що Ви є!
 Із початком військової аг-
ресії путінської Росії проти 
України у лютому 2014 р. ак-
тивізувалися в нашій країні 
антиукраїнські, проросійськи 
налаштовані сили. Варто нага-
дати, що і в Криму, і в Донецькій 
та Луганській областях влада в 
той час належала «регіоналам» 
і комуністам. Значну частину 
цих протилежних за ідеологією 
політичних сил об’єднувала 
прихована ненависть до всього 
українського. Згадаймо бодай 
виступ депутата-«регіонала» 
Родіона Мірошника у 2012 р. на 
сесії Луганської облради, який 
у шовіністичному пориві за-
явив, що «люди, які навчають-
ся українською, — це недора-
са». Подібних прикладів можна 
навести чимало. Тому не дивно, 
що, отримавши сигнал із Мос-
кви, і «регіонали», і комуністи 
Криму, Донеччини, Луганщи-
ни активно підтримали агре-
сивні плани Кремля. У той час 
більшість членів центральних 
органів КПУ і ПР та народні де-
путати України від цих політ-
сил зайняли очікувальну пози-
цію. Коли ж українські війська 
на Донбасі дали гідну відсіч мос-
ковським окупантам, а путінсь-
кий план «Новоросія» в інших 
областях України зазнав кра-
ху, комуністи й «регіонали» на 
словах почали підтримувати су-
веренітет і територіальну ціліс-
ність України. Щоправда, вони 
так і не спромоглися рішуче за-
судити віроломну військову аг-
ресію Росії. Навіть виключити 

зі своїх лав депутатів-сепара-
тистів і зрадників України вони 
не вважали за доцільне...
 Українська влада абсолютно 
справедливо заборонила діяль-
ність компартії, щоправда, не 
притягнула до кримінальної 
відповідальності керманича 
КПУ Петра Симоненка та його 
компанію зрадників. А ось ПР 
добросердна влада чомусь по-
жаліла. Зрозумівши свою без-
перспективність на українсь-
ких теренах, ПР розкололася 
на декілька уламків. Найбіль-
ший із них — «Опозиційний 
блок»  та «За життя» продовжу-
ють свою антиукраїнську рито-
рику і, маніпулюючи фактами, 
активно в засобах масової інфор-
мації вішають локшину на вуха 
довірливих громадян. Учораш-
ні «регіонали» займаються пус-
топорожнім критиканством 
нинішньої влади, бо не надають 
жодних конкретних пропозицій 
щодо реального подолання еко-
номічних проблем. Яскраві при-
клади тому — емоційні, але суто 
популістські виступи нардепа 
Вадима Рабіновича, до речі, осо-
би з кримінальним минулим. До 
того ж чимало демагогів-«регіо-
налів» уже встигли проявити 
себе з гіршого боку, перебува-
ючи при владі за часів «царю-
вання» Віктора Януковича. Не-
зважаючи на це, представники 
«Опоблоку» та «За життя» від-
верто спекулюють економічни-
ми негараздами, більша части-
на яких є наслідком розв’язаної 
Росією спочатку економічної 
війни проти України (згадаймо 
бодай блокаду українських то-
варів), а потім і воєнної агресії.
 Я не збираюся бути адвока-

том нинішньої влади в Україні 
— гріхів у неї забагато, але це ок-
рема тема для серйозного аналі-
зу. Нині ж мова про таке ганеб-
не явище, як державна зрада. 
За своєю суттю, «Опоблок» та 
«За життя» є жорсткою опози-
цією не лише до теперішньої 
влади, скільки, насамперед, до 
Української держави. Зокрема, 
нардепи Юрій Бойко, Євген Му-
раєв, Вадим Рабінович, Олек-
сандр Вілкул, Вадим Новинсь-
кий, Нестор Шуфрич, Михайло 
Добкін та інші колишні «регіо-
нали» нині з екранів телевізорів 
б’ють себе в груди, самоназива-
ючись представниками «партії 
миру» і «носіями добра». Ці так 
звані добродії постійно ймену-
ють провладні партії та демок-
ратичну, патріотичну опозицію 
«партіями війни» та уникають 
критики на адресу імперської 
Росії з її агресивною політикою 
по відношенню до України.
 Щодо український «партій 
війни», то такі серйозні звину-
вачення варті того, щоб у них 
належним чином розібратися. 
На моє глибоке переконання, 
обґрунтоване численними фак-
тами, «партій війни» в Україні 
взагалі немає. Адже жодна полі-
тична партія в нашій країні не 
виступає з агресивними закли-
ками чи звинуваченнями по від-
ношенню до будь-якої іншої де-
ржави. Навпаки, всі українські 
партії висловлюються за мирне, 
добросусідське вирішення всіх 
існуючих проблем, за налаго-
дження дружніх, взаємовигід-
них відносин з усіма країнами. 
А ось партії захисників Украї-
ни, які рішуче виступають про-
ти агресивної політики Росії, 

відстоюючи незалежність і тери-
торіальну цілісність рідної краї-
ни, у нас є і їх багато. Це саме ті 
партії, які «Опоблок» і «За жит-
тя» цинічно та абсолютно без-
підставно називають «партіями 
війни».
 А чого ж хочуть «партії 
миру», які так велично себе йме-
нують? За що вони борються? 
Можливо, це пацифісти? Але ж 
пацифісти рішуче виступають 
проти будь-яких воєн, жорс-
тко, безжалісно критикують аг-
ресорів. А ви чули коли-небудь із 
вуст членів «Опоблоку» чи партії 
«За життя» бодай якісь критич-
ні зауваження на адресу Росії, 
що розв’язала гібридну війну 
проти України? Отже, на роль 
пацифістів ці політсили явно не 
тягнуть. Говорячи про «мир за 
будь-яку ціну», вони фактично 
виступають за виконання всіх 
політичних та економічних за-
баганок Кремля, за капітуляцію 
України, яка призведе до жах-
ливих наслідків для всього ук-
раїнського народу. Про таких 
горе-політиків, запроданців ще 
Тарас Шевченко писав: «Раби, 
подножки, грязь Москви...»
 Колишні «регіонали» стра-
шенно піклуються про якісь 
вигадані «утиски» російсько-
мовних, не помічаючи, в якому 
жалюгідному стані перебуває 
українська мова, та всіляко про-
тидіючи її повноцінному відрод-
женню. 
 Більшість лідерів «Опобло-
ку» є віруючими Української 
православної церкви Московсь-
кого патріархату. І в цьому не 
було б нічого поганого, якби 
УПЦ МП не була де-факто росій-
ською церквою в Україні, котра 

під прикриттям віри проводить 
затяту антиукраїнську політи-
ку. Не дарма ЗМІ критикують 
УПЦ МП за чітко виражену 
антиукраїнську позицію, якої 
вона притримуються впродовж 
усієї російсько-української вій-
ни. Зокрема, митрополит Онуф-
рій публічно не підтримує вша-
нування пам’яті загиблих у зоні 
АТО українських вояків, нази-
ває донецьких та луганських се-
паратистів «ополченцями» та 
цинічно заявляє, що Голодомор 
1932-33 рр. український народ 
«заслужив». Також він активно 
співпрацює з колишніми члена-
ми ПР, зокрема з нардепом Ва-
димом Новинським, разом вони 
беруть участь в офіційних за-
ходах. Так, учасники хресної 
ходи УПЦ МП 27 липня 2016 р. 
у Києві йшли з російськими ім-
перськими прапорами та геор-
гіївськими стрічками. Серед 
учасників цього цинічного ан-
тиукраїнського дійства були, 
крім Новинського, Ю. Бойко, 
Н. Шуфрич, О. Вілкул та багато 
інших «опозиціонерів». До речі, 
організатори та учасники цьо-
го антиукраїнського шабашу 
брутально порушили цілу низ-
ку статей Конституції Украї-
ни. Чому ж жодного з них так 
і не притягнуто до відповідаль-
ності? Адже безкарність за оче-
видні злочини — заохочення до 
нових антидержавних дій. Дав-
но вже настав час правоохорон-
ним органам використати силу 
праведного Закону! Ще римсь-
кий політичний діяч Марк Ци-
церон чітко артикулював: «Ми 
маємо стати рабами законів, 
щоб бути вільними». Актуаль-
ний цей вислів і нині. ■

Побудь, мій Боже, отут, зі мною,
У цьому полі, у розпал бою. 
Серед руїни і серед краху 
Не дай пізнати глибини страху. 
Не дай упасти в зневіру й розпач 
І побратимам розбігтись врозтіч. 
Побудь, мій Боже, отут, між нами, 
Душею батька, сльозою мами, 
Сестри любов’ю, брата плечима, 
Чеканням милої, її очима. 
Побудь мій Боже, отут, зі мною, 
Посеред світу, посеред болю.
ПРИСПІВ:
Храни від смерті, від кулі вражої. 
Будь мені, Боже вартою, стражею. 

Я тіло й душу тобі офірую. 
Побудь, мій Боже, зі мною! 
Вірую!
Побудь зі мною, тут, незникомо, 
Коли немає звісток із дому, 
Коли чекання спалює в попіл 
В серце і душу входить неспокій, 
Коли в набоях сиріє порох, 
Коли в обличчя сміється ворог. 
Побудь, мій Боже, отут, між нами, 
Душею батька, сльозою мами, 
Сестри любов’ю, брата плечима, 
Чеканням милої, її очима. 
Побудь мій Боже, отут, зі мною, 
Посеред світу, посеред болю.

Новий святковий день, «дарований» українцям Верховною Радою, а саме католицьке Різдво, тобто Різдво, яке святкує 
весь світ (окрім кількох країн, церковне керівництво яких підпорядковане Московському патріархату), цього року пройшов 
хоч і з дощами, але з піднесеним настроєм — адже на всіх головних майданах України вже стоять прикрашені ялинки, а 
деякі ще й із 3D-гірляндами. Уже традиційно в Івано-Франківську різдвяну красуню запалюють від Вифлеємського вогню, 
і роблять це, зазвичай, пластуни.

ГЛАС НАРОДУ

«Ми маємо стати рабами законів...»,
або Хто не з нами — той проти нас

■

ПОЛІТПАРНАС

Молитва 
Дзвінка ТОРОХТУШКО (Любов БУРАК)
Тернопіль

 «Ця молитва була розміщена на одному з блокпос-
тів ЗСУ і торкала серця навіть найстійкіших атеїстів», 
— написав Роман Давиденко на своїй сторінці у «Фей-
сбук». На тернопільському сайті читаємо інформацію: 
«Відкриємо секрет — TaRuta з Борисом Севастьяновим 
уперше виконають нову, актуальну, сильну пісню на 
слова тернополянки Дзвінки Торохтушко «Молитва»! 
Дописувалися слова пісні, до речі, на плечі у відомого 
тернопільського кіборга-режисера з позивним «Боге-
ма». А для аранжування цього шедевра звукорежисери 
використали аж 21 доріжку альтів та скрипок» (згадана 
подія відбулася півтора року тому в Тернополі. — Ред.).  
 Уже другий рік цей вірш, молитва, пісня крокує Ук-
раїною, викликаючи душевний трепет, сльози, біль, 
а ще — надію, бо «Вірую» — одна з найпоширеніших 
православних молитов, а ще — найобнадійливіша...

■
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Чи то кальмари?
 Одна з найпростіших  
бюджетних закусок, яку 
дехто може переплутати 
зі стравою з кальмара, — 
цибулеві кільця у клярі. Якщо 
хтось вважає, що вона — 
лише до пива, як світлих, 
так і темних сортів, — не 
вірте. Напою цього прак-
тично не вживаю. А коли 
вперше скуштувала піс-
ні кільця — сподобалися. 
Незважаючи на простоту 
приготування, створення 
великої порції вимагає  
терпіння — при смажен-
ні на сковороді доведеть-
ся зробити з десяток за-
вантажень, бо одночасно 
на поверхню навіть вели-
кої сковорідки вміщаєть-
ся лише 10-12 середнього 
розміру колечок.
 Для смаження найкра-
ще підійде якісна рафіно-
вана дезодорована олія. 
Інгредієнти : 3-5 середніх 
цибулин (краще вибира-
ти середні); для кляру — 
2-3 яйця, 2-3 столові лож-
ки борошна, столова лож-
ка води і 0,5 чайної ложки 
соняшникової олії, за сма-
ком сіль, перець, спеції. 
 Очищаємо цибу-
лю, нарізаємо кільця-
ми завширшки приблиз-
но 0,5-0,7 см, після чого 
роз’єднуємо на окремі 
кільця. Їх відразу можна 
трохи присолити. Кляр 
готуємо в досить глибокій 
і широкій посудині, його 
консистенція має бути як 
рідка сметана. Далі опус-
каємо кожне колечко в 
кляр і відразу кладемо на 
заздалегідь розігріту ско-
ворідку з олією, якої має 
бути немало. Обсмажуємо 
до золотавої скоринки з 
обох боків і викладаємо на 
паперовий рушник, щоб 
видалити надлишки олії.
 На стіл можна подава-
ти колечка з зеленню, ли-
моном, соусом, овочами. 
Саме те буде майонезно-
часниковий або сметанно-
часниковий соус. Для його 
приготування слід вида-
вити часник у нежирний 
майонез або середню по 
густоті сметану, додати за 
бажанням зелень і спеції. 
 Кисло-солодкий соус 
також чудово відтінятиме 
смак цибулевих кілець. 
Для його приготування 
треба дуже дрібно наріза-
ти цибулю, часник і тро-
хи імбиру, обсмажити це 
все протягом пари хвилин 
на розігрітій олії. У каст-
рульці змішати по дві сто-
лові ложки соєвого соусу 
і сухого білого вина, одну 
столову ложку яблучного 
оцту, півсклянки фрукто-
вого соку, трохи кетчупу 
і коричневого цукру. Піс-
ля цього додати в отрима-
ну суміш овочі і довести до 
кипіння. Окремо розчини-
ти столову ложку крохма-
лю у воді і повільно вли-
ти в каструлю, помішую-
чи. Трохи проварити соус 
і процідити (при бажан-
ні). Зрозуміло, інгредієн-
ти можна варіювати.
 Прикрасити  святко-
вий стіл може паштет із 
курячої печінки. Інгредієн-

ти цієї закуски на вели-
ку компанію (усе можна 
переполовинити, як міні-
мум): печінка куряча — 
1 кг, цибуля ріпчаста — 
250 г, масло вершкове — 
100 г, вершки 33% жир-
ності — 100 г, яйця — 3 
шт., олія — 2 ст. л., сіль, 
цукор і чорний перець — 
за смаком.
 Вершкове масло тре-
ба залишити на пару го-
дин для розм’якшення 
при кімнатній темпера-
турі. Яйця звари круто, 
остуди, очисти. Печінку 
добре промити у холодній 
воді і просушити. Ріпчас-
ту цибулю почисти, нарі-
зати кубиками й спасеру-
вати до м’якості (хто лю-
бить, можна обсмажити 
до золотистого кольору). 
Додати до цибулі печін-
ку й обсмажувати разом 
до повного випаровуван-
ня рідини. Посолити, по-
перчити і трохи присма-
чити цукром. 
 Перекласти вміст ско-
ворідки у блендер чи про-
пустити через м’ясорубку. 
Додати розм’якшене вер-
шкове масло, яйця, вер-
шки — і разом гомогені-
зувати, подрібнити все до 
однорідної маси. Перек-
ласти її ще в каструлю і 
прогріти. За потреби дода-
ти спеції за смаком. Зняти 
з вогню, охолодити. 
 Пісні голубці — для гур-
манів і тих, хто нама-
гається на свята не пере-
їдати. Готують їх за тією 
ж схемою, що і скоромні. 
Спочатку з капустини ви-
різати тверду серединку, 
потім качан занурювати 
на пару хвилин у киплячу 
підсолену воду і почерго-
во оббирати зм’яклі лис-
точки. Товсту їх частину 
акуратно повідрізати.
 Моркву натерти на ве-
ликій тертці, покришити 
ріпчасту цибулю — спа-
серувати на олії. Окре-
мо відварити до напівго-
товності у підсоленій воді 
півсклянки добре проми-
того рису. Змішати пер-
ше і друге, якщо треба, 
ще присмачити сілю і пер-
цем, можна додати под-
рібнену петрушку. Дореч-
ним доповненням до цього 
можуть стати підсмажені 
печериці або попередньо 
розмочені сушені гри-
би. Начинкою наповнити 
листя, тугенько його за-
гортаючи.
 Залишилося скласти 
голубці у чавунну кастру-
лю або глибоку сковорід-
ку. Дно краще вислати 
дрібним капустяним лис-
тям, що залишилося, — 
щоб страва не підгоріла. 
Між цією «подушкою» 
можна помістити лавро-
ве листя, чорний перець 
горошком, духмяний пе-
рець. Залити маринадом 
(можна просто поєднати 
воду з томатним кетчу-
пом; або ще спасерувати 
моркву кружальцями чи 
соломкою з цибулею). Піс-
ля закипання маринаду, 
вогонь робимо мінімаль-
ним, накриваємо криш-
кою і тушкуємо до готов-

ності. Пісні голубці мож-
на подавати як гарячу, так 
і як холодну закуску. 

Хай буде ріг достатку
 Святковим може бути 
салат із варених курячих сер-
дець, квашених огірків і мари-
нованої червоної цибулі. Сер-
ця відварити, воду посо-
лити, додати перчик го-
рошком і лавровий лист. 
Цибульку порізану зали-
ти таким маринадом: на 
одну велику цибулину — 
100 мл води, столова лож-
ка цукру, трохи солі і дві 
столові ложки оцту — 
дати постояти в холодиль-
нику півгодини. Заправи-
ти усе олією, можна дода-
ти гірчицю в зернах. Сит-
но і виходить недорого.
 Салат із яловичої печінки. 
Потрібно: яловича печін-
ка — 400 г, яйця — 3 шту-
ки, морква, солодкий пе-
рець (для прикрашання, 
можна замінити солоним 
огірком), цибуля — по 1 
шт., часник — 1 зубчик, 
майонез — за смаком. 
 В окремих каструлях 
відваріть яйця, моркву і 
печінку. Потім охолодіть 
їх. Заздалегідь відкладіть 
одне яйце для прикраси. 
Інші два яйця потріть на 
крупній тертці. Потім на 
ній же натріть моркву і пе-
чінку. Поріжте дрібно ци-
булю, а часник пропустіть 
через часникодавку. Отри-
мані інгредієнти складіть в 
одну ємність і ретельно пе-
ремішайте. Потім поріжте 
відкладене яйце на дольки 
і покладіть його поверх са-
лату. Перець почистіть від 
насіння, поріжте тонкими 
смужками і покладіть між 
яєчними шматочками.
 Салат у формі рогу достат-
ку можна зробити з філе 
курки (індички). Цьо-
го інгредієнта потрібно 
200 г, а ще: картопля — 
3 штуки, одне зелене яб-

луко, 100 г моркви по-ко-
рейськи, 200 г твердого 
сиру, ріпчаста цибулина, 
оцет, цукор, олія, майо-
нез, сіль.
 Відваріть яйця і кар-
топлю. На сковороді 
розігрійте олію і покладіть 
туди порізане м’ясо та об-
смажте його до готов-
ності. Потім наріжте ци-
булю півкільцями і за-
лийте маринадом. Для 
його приготування беріть 
2 столові ложки оцту, 1 
чайну ложку цукру і тро-
хи солі. Маринуватися 
цибуля буде 30-40 хви-
лин. Почистіть яйця від 
шкаралупи і потріть на 
дрібній тертці. Потріть 
на тертці (можна круп-
ній) сир, яблуко і картоп-
лю. Всі ці підготовлені ін-
гредієнти розкладіть по 
окремих ємкостях. На 
таріль викладіть м’ясо 
у формі рогу, промаж те 
майонезом. Наступний 
шар зробіть із цибулі і яб-
лука. Так само перемас-
тіть соусом. Далі яйця і 
знову майонез. Потім — 
шар корейської моркви 
і потертої картоплі, зма-
щуємо майонезом. Зверху 
посипаємо тертим сиром.
 Особисто мій фаворит 
у цю пору — пекінська 
капуста, нарізати її треба 
тонко; найтовстішу час-
тину, що біля основи, у са-
лати не використовую (до-
даю у супи і навіть борщ, 
до білокачанної родички). 
Отже, салат із пекінської ка-
пусти. Потрібно: капуста 
пекінська — 300 г, помі-
дор — 2 шт., ковбаса (чи 
куряча грудка) копчена 
— 100 г, яйця варені — 2 
шт., кукурудза 100 г, кріп 
(петрушка чи цибуля-по-
рей), оливкова олія або 
майонез для заправки, 
сіль і перець за смаком, 
сухарики з 4 шматочків 
батона (або готові мага-

зинні, маленький паке-
тик). Капусту вимити, об-
сушити, порізати. Помідо-
ри, яйця (подовж навпіл, 
а потім соломкою), ковба-
су (м’ясо), зелень поріза-
ти. Додати кукурудзу. Пе-
ремішати всі інгредієнти, 
крім сухариків, посоли-
ти, поперчити, заправити 
майонезом. Перед пода-
чею посипати сухариками 
і перемішати. Такий салат 
дуже смачний і легкий, а 
найголовніше, 10 хвилин 
— і у вас готова смачна 
страва. 
 Якщо додасте замість 
м’ясного інгредієнта — 
коктейль морепродуктів 
(150-200 г), можна не до-
давати ні помідорів, ні ку-
курудзи. Але заправляй-
те обов’язково спеціаль-
ним майонезним соусом 
для морепродуктів. Та-
кий, на перший погляд, 
простий салат, серед гос-
тей завжди користується 
неабияким попитом. 
 Або. Салат із пекінської 
капусти з вареною куркою. Ін-
гредієнти: пекінська ка-
пуста — 300 г, філе — 1 
шт., солоний огірок — 1 
шт. яйце — 3 шт., ріпчаста 
цибуля або пучок зеленої, 
сіль, перець, олія (майо-
нез). Куряче філе краще 
відварити, додавши морк-
ву, ріпчасту цибулю і лав-
ровий листок. Пекінську 
капусту шаткуємо. Ци-
булю дрібно кришимо. 
Огірок нарізаємо солом-
кою. Зварене філе охолод-
жуємо і нарізаємо брусоч-
ками. Зварені яйця розрі-
заємо навпіл і на смужки. 
Все викладаємо в салат-
ник, перемішуємо, соли-
мо і перчимо. Заправляє-
мо.

Щоб і не «важке», 
і смачне
 Гаряча страва на свят-
ковому столі обов’язкова, 
але для її споживання ли-
шається усе менше мож-
ливостей в організму. То 
чим би таким спокусити: 
смачненьким, оригіналь-
ним і не надто «важким»?
 Можна побалувати 
себе й інших картопляними 
паличками з сиром — для ко-
гось вони слугуватимуть 
гарніром до смаженого 
чи тушкованого м’яса, а 
комусь будуть повноцін-

ною стравою, якщо дода-
ти найпростіший вітамін-
ний салат із капусти.
 Для приготування па-
личок треба взяти середні 
варені картоплини (5 шт.), 
яйця (2 шт.), паніруваль-
ні сухарі (100 г), твердий 
сир (100 г), борошно (2-3 
ст. л.). Спочатку картоп-
лю відварюємо в мунди-
рі, чистимо, натираємо на 
крупній тертці. Додаємо 
яйця, спеції, сіль і ретель-
но перемішуємо. Додаємо 
ще просіяне борошно, пе-
ремішуємо — й основа для 
картопляних паличок го-
това.
 Сир нарізаємо «брусоч-
ками». Вологими руками 
формуємо картопляні па-
лички, в середину кладемо 
сир, обвалюємо в паніру-
вальних сухарях і обсма-
жуємо з 4 боків на олії до 
утворення золотистої ско-
ринки.
 Небагато знайдеться 
тих, кому не до вподоби 
курятина у сметані. На ви бір 
беремо гомілки, стегна, 
крильця чи розрізані нав-
піл четвертинки — близь-
ко 1 кг. Добре миємо, обсу-
шуємо, солимо-перчимо й 
легко обсмажуємо. Викла-
дати бажано у товстостін-
ну посудину. Готуємо ово-
чево-смаковий додаток: 
ріжемо кільцями почи-
щені 2-3 морквини і 2 ріп-
часті цибулі, пасеруємо на 
сковорідці. Додаємо до ку-
рятини. 
 Далі змішуємо 150 мл 
сметани з чашкою води, 
заливаємо сумішшю ку-
рятину, доводимо до ки-
піння. Накриваємо криш-
кою і на повільному вогні 
варимо 30 хвилин.
 Беремо ще трохи води, 
сметани, розмішуємо, роз-
чиняємо в суміші 1 столо-
ву ложку борошна і 1 чай-
ну ложку солі, додаємо до 
курятини. Ще тушкуємо 
10-15 хвилин. Перед тим, 
як вимкнути вогонь, до-
даємо те, що кому смакує 
найбільше: подрібнену 
петрушку, кілька подріб-
нених зубчиків часнику, 
гірчицю по-французьки, 
цедру апельсина (полови-
ну чайної ложки). 
 Таку курятину можна 
подавати з відвареними 
картоплею чи рисом.
 Смачного! ■

РЕЦЕПТИ

Дешево, але не сердито
Святковий стіл може бути вишуканим, навіть якщо він бюджетний

■

Сирні картопляні палички.
Фото з сайтів foodnetwork.com, xpert.com.ua.

❙
❙

Цибулеві кільця — не лише до пива. ❙

Пекінська капуста — основа для багатьох салатів.❙

Тетяна МІЩЕНКО

Череда святкових застіль стартувала цьогоріч раніше, 
ніж зазвичай. Тому із записників дістаємо перевірені 
часом рецепти, які не надто обтяжуватимуть не лише 
гаманці, а й організм кожного. Бо щоб пережити свята, 
треба мати міцне здоров’я! 
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Наші предки — сонцепоклонни-
ки-хлібороби, жили у гармонії 
з природою, розуміли свою за-
лежність від неї. Тож їхній спосіб 
мислення і ритм життя визна-
чався Сонцем і природними 
циклами. Вони створили косміч-
но-природний і одночасно свят-
ково-трудовий календар, в яко-
му були закріплені їхні основні 
світоглядні засади, їхнє розумін-
ня сенсу життя, визначальні свя-
та та обрядовість. Фундаментом 
їхнього життя був Звичай. 
Основними святами українців з 
давніх-давен були чотири: зи-
мове і літнє сонцестояння та 
весняне і осіннє рівнодення. Ці 
вшанування головного небесно-
го світила, без якого немає жит-
тя на Землі, підкреслювали, що 
людина — частина Всесвіту. 

Із днем народження, Сонце!
 Народний календар сонцепок-
лонників, який сягає глибини ти-
сячоліть, називають Колом Сва-
рожим. 
 Коляду, або Різдво (народжен-
ня) Сонця святкували після зимо-
вого сонцестояння (зазвичай 21-
22 грудня і ще впродовж кiлькох 
днів), коли день починає зростати. 
Тому пояснювати прадавні свята 
досить просто, вони не прив’язані 
до жодної релігії, а тісно переплі-
таються з природою, і були філо-
софією життя наших пращурів. 
 Від Коляди (від слова «коло») 
до Коляди крутиться Коло Сваро-
же — завершується коло обрядів 
і починається все спочатку. І так 
без кінця-краю. Вірогідно, що 
слово «календар» походить від 
«колодар». 
 Основою давнього календаря є 
астрономічні дані, а головні свята 
визначаються положенням Сон-
ця. Саме в період Різдва Сонця по-
чинали співати колядки, які піс-
ля запровадження християнства 
переінакшили, як і віковічні зви-
чаї та обряди. Зокрема, всім відо-
ма колядка «Ой, радуйся, Земле», 
продовжувалася словами «ясен 
Світ народився» або «новий день 
народився».
 Колядки розповідали про со-
творення Світу. За давнім народ-
ним світоглядом, віддзеркаленим 
у колядках наших пращурів, ці 
три календарні дні є відправними 
точками в часі народження тріа-
ди світил: Сонця, Місяця, зорі 
(зірок, дощику):
 Ой там за горою та за 
кам’яною,
 Щедрий вечір!
 Ой там виходило та три това-
риші.
 Що перший товариш — ясне 
Сонце,
 А другий товариш — ясен Мі-
сяць.
 А третій товариш — дрібен до-
щик.
 Місяць уособлює родючість і 
врожайність, саме його фази виз-
начають приливи і відливи вод на 
Землі. Місяць — це світло, що йде 
від Творця. Ось чому в колядках 
він символізує Дідуха — пред-
ка, господаря. Сонце — джере-
ло енергії на землі. Воно годує та 
обігріває нас, забезпечує добро-
бут у родині. Зоря (зірки, дощик) 
уособлюють галактичний про-
стір, безмежні простори Сварги, 
де закладається інформація на 
майбутнє. А майбутнє належить 
дітям (продовження роду).
 Ясен Місяць — пан господар,
 Красне Сонце — жона його,
 Дрібні зірки — його діти.
 Саме за рухом зірок і планет 
астрологи пророкують майбутнє: 
а вода (дрібен дощик), як відомо, 
є носієм інформації.
 У час зимового сонцестоян-
ня народжується молоде сонячне 
світло, воно щодня прибуває й по-

борює темряву. Відбувається за-
кінчення Корочуна — найтемні-
шої частини року. За давніми об-
рядами, у вогонь вкидали хмиз, 
суху траву і загадували бажання, 
аби згоріли всі негаразди, хворо-
би, злидні.
 Ще на початку ХХ століття в 
українських селах на Різдво ста-
вили не ялинку, а Дідух — сніп 
жита. Згодом почали робити ді-
духи з інших зернових, з яких 
випікали хліб, з додаванням за-
пашних трав. Дідух — це сим-
вол урожаю, добробуту, багатс-
тва, безсмертного предка, зачи-
нателя роду, духовного життя 
українців. Дідух встановлювали 
на покуті — найпочеснішому міс-
ці у хаті. На столі ставили дванад-
цять (або тринадцять, оскільки у 
прадавні часи було 13 місяців) 
страв. Серед традиційних страв 
обов’язково були кутя, коровай 
(калач), узвар, вареники... 
 Стародавні свята і вірування 
забуваються або спотворюються. 
Свого часу в силу як об’єктивних 
(перехід на інше літочислення), 
так і інших відомих причин най-
важливіші свята були зсунуті в 
часі — а це призводить до повної 
втрати магічної дії свята і перери-
ває зв’язок минулого, сучасного і 
майбутнього народу. 

Чужі звичаї знищують наші 
знання
 Першими новорічну ялин-
ку придумали гуни: у них був бог 
Йерлу, котрий у найперший день 
року приходив на землю. У цей 
день потрібно було ставити в бу-
динку ялинку, яку вони вважали 
священним деревом. Цю тради-
цію, якій уже більше 5 000 років, 
гуни принесли в Європу.
 Перші вбрані різдвяні ялин-
ки з’явилися на території сучас-
ної Франції, в Ельзасі; як ствер-
джують історики, це відбулося в 
1605 році. Літопис свідчить: «На 
Різдво в тутешніх будинках вста-
новлюють ялинки, а на їх гілки ві-
шають троянди з кольорового па-
перу, яблука, печиво, шматочки 

цукру і мішуру». Така традиція 
поширилась за ініціативи ватаж-
ка Реформації Мартіна Лютера, 
який закликав до реформування 
тодішньої багатої церковної сис-
теми і до простоти обрядів.
 Поступово така традиція по-
ширилася по всій Німеччині, а 
потім — і по всій Європі. Про-
те ялинки з’являлися спочатку 
тільки в будинках багатих дво-
рян і купців.
 Різноманітними іграшками 
прикрашали в середньовічній 
Німеччині не тільки ялинки, а 
й сосни, гілки вишневих дерев і 
буків.
 Перша скляна ялинкова куля 
була видута в Тюрінгії (Саксонія) 

у XVI столітті. У Скандинавії при-
думали вішати на ялинку при-
краси у вигляді сніжинок, зірок 
та фігурок.
 Промислове виробництво 
ялинкових іграшок почало-
ся тільки в середині минулого 
століття — тут же, в Саксонії. Ми-
тецькі майстри видували іграшки 
зі скла, вирізали з картону дзві-
ночки, сердечка, фігурки птахів 
і звірів, які потім розфарбовували 
яскравими кольорами.
 Спочатку вічнозелені красуні 
з’явилися в імператорських па-
лацах Франції, Німеччини, Ан-
глії, Норвегії, Данії і Росії. Над-
банням же простого люду ялин-
ка стала лише в другій половині 
XIX століття. У 1882 році аме-
риканець Е.Джонсон запропону-
вав підсвічувати ялинку елект-
рикою. А 1895 року теж амери-
канець Р. Морріс сконструював 
першу електричну гірлянду, яка 
замінила на ялинці свічки, через 
які часто ставались пожежі.
 До Росії та України, зокре-
ма, новорічні звичаї привіз Пет-
ро I. Вирішив підлаштуватися 
під моду тогочасного «євросою-
зу» і примусив усю Російську ім-

перію не лише вчитись стригти 
бороди, вживати тютюн, святку-
вати Новий рік саме 1 січня, а й 
скоротив слов’янський Календар 
на 5200 років: із його волі відлік 
часу змінився з 6900 року від со-
творення Миру в зірковому храмі 
(тобто не створення світу взагалі, 
а підписання акта перемир’я у ве-
ликій давній війні між народами 
білої Раси та Китаєм) на 1700 рік 
від Різдва Христового!
 У 30-ті роки XIX століття но-
ворічні ялинки ставили тільки в 
будинках петербурзьких німців, 
але вже наприкінці того ж сторіч-
чя вони стали головною прикра-
сою і міських, і сільських будин-
ків. Ну а вже у XX столітті ошат-

на ялинка була незмінним атри-
бутом зимових свят.
 Стосовно долі ялинок, тут та-
кож варто замислитись: скільки 
тисяч дерев вирубується щороку 
заради кількатижневої розваги... 
Адже від посадки до заготівлі но-
ворічної ялинки проходить міні-
мум вiсiм років, а щоб вирости-
ти дерево заввишки 3 метри, пот-
рібно 10-15 років! Можна обме-
житись і великими гілками, а ще 
краще — встановлювати нашого 
обрядового Дідуха!

Прадавні традиції приховані 
у легендах
 Окрім того, за прадавніми пе-
реказами, хвойні дерева — то тіла 
українців, які є оберегами рідної 
землі. 
 Легенда розповідає, що ту-
рецьке військо захопило в полон 
тисячі полонених, які навіки по-
кидали Україну. Вони з остра-
хом думали, що попереду — чу-
жина і неволя. Остання зупинка, 
остання ніч залишилася в отчо-
му краї... Та на ранок, коли тур-
ки знову хотіли сформувати вал-
ку полонених, щоб іти далі, поло-
нені не рушили з місця: ніби ноги 

повростали у землю, ніби міцне 
коріння тримало їх. Ворогам не 
допомогли ні стріли, ні шаблі. 
Тіла полонених стали тверді, як 
деревина, а віти-руки вкрилися 
густими голками. Турків охопив 
містичний жах, вони, втратив-
ши розум, повернулися до свого 
краю.
 А на березі моря стояв диво-
вижний ліс: дівчата стали сумни-
ми ялинками з печально опуще-
ними гілками донизу, молоди-
ці стали соснами, гордо задерши 
верховіття, юнаки стали ялівця-
ми, сховавши свою силу в цілющу 
рослину, а зрілі чоловіки підня-
лися могутніми кедрами, обняв-
ши своїм корінням землю. Так 
вони й залишилися вічно на рід-
ній землі.
 Прилітали птахи і брали на-
сіння і розносили його: по всій 
Україні виросли гаї з вічнозеле-
ними запашними деревами. Де 
виростали такі дерева, легше жи-
лося українцям, які набиралися 
сили і здоров’я, а вороги зав жди 
боялися заходити у хвойні ліси. 
І не дивно: саме у ніч перед Різ-
двом, коли народжувалося нове 
Сонце, на вершечки дерев, як го-
ворить легенда, опускалися зорі. 
Дерева (як символ пращурів) 
оживали і входили у кожну хату, 
наповнювали людей силою, сна-
гою і незнищенною любов’ю до 
рідної землі. Дивовижні пісні лу-
нали по всій Україні, добро і щас-
тя, злагода і воля панували у на-
шому краї.
 Дізналися вороги про диво-
вижні дерева-обереги. Найбільшу 
силу людині давали кедри. Тому 
стали нищити, вирубувати ці де-
рева, вивозити їх iз рідної землі. І 
сьогодні цих цілющих дерев май-
же не залишилося. Знайшли чу-
жинці, як знищити й інші хвой-
ні дерева, які єднають багато по-
колінь, бережуть міцність роду. 
Володар сусіднього краю підступ-
но і хитро вирішив знищити хвой-
ні дерева. Він видав указ якраз на-
передодні Святого вечора рубати 
їх і заносити до хати, прикраша-
ти деревця і ще й веселитися...
 Люди почали забувати свої 
чарівні пісні, стали зникати тра-
диції. Адже на зрубане дерево не 
опускалися зорі, не передавали їм 
свою силу і пісні...
 Та, як відомо, невмируще не 
можна знищити. З кожним ро-
ком усе частіше дзвенять коляд-
ки-щедрівки, відроджується 
чарівний спів, народні пісні і каз-
ки доносять до нас нашу прадав-
ню історію. Окрім усякого дива, 
хвойні дерева дарують нам ліки, 
їжу, тепло, здоров’я духу.
 Тож недаремно в народі гово-
рять: доки буде вічно зеленіти хоч 
одна ялинка, доти невмирущою 
буде наша Україна. 
 То перед тим, як рубати дерев-
це, краще добре подумати...
 Приємно відзначити, що 
відродження обрядів та звичаїв 
шириться Україною, що в бага-
тьох українських родинах зно-
ву встановлюють саме Дідуха за-
мість ялинки на Різдво, до Ново-
го року. У музеях проводять майс-
тер-класи з виготовлення Дідуха. 
Усе більше українців вивчають 
національну символіку. Бо, як ще 
писав Конфуцій, символи і знаки 
правлять світом. Тож вивчаймо і 
поширюймо своє, рідне! ■

ТРАДИЦІЇ

Дідух замість ялинки
Основними святами українців iз давніх-давен були чотири: зимове і літнє сонцестояння 
та весняне й осіннє рівнодення

■

Дідух — оберіг роду і народу.❙

Символи і знаки правлять світом.



13УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 27 ГРУДНЯ 2017КУЛЬТУРА

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Якщо вас звільняють із роботи — 
чи привід це опускати руки і піддавати-
ся песимістичним настроям? Звичайно, 
ні. Бо така ситуація — додаткова мож-
ливість стати успішнішим і знайти своє 
покликання у житті. Саме про це нова 
американська стрічка «Найвеличніший 
шоумен», яка виходить у прокат в Ук-
раїні. 
 Режисер Майкл Грейсі розповідає 
глядчам на основі реальних подій про 
Фінеаса Тейлора Барнума, який з ди-
тинства й упродовж життя мріяв зали-
шити свій слід в історії людства, а не 
просто безславно канути в Лету. Але 
він не міг знайти свою нішу, своє при-
значення. Усе, чим Фінеас займався до 
певного часу, — абсолютно не приноси-
ло йому радості. Коли увесь світ повер-
нувся до головного героя стрічки спи-
ною, Фінеас не опускає руки, а вирушає 
за своєю мрією. 
 У Фінеаса є кохана дружина і дві 
прекрасні доньки, у яких фонтанують 
фантазії: леви, слони, гігантські люди 
на одній арені. І Барнум готовий ство-
рити найбільше шоу, яке ніхто собі на-
віть уявити не міг. Адже люди люблять 
усе незвичайне. Зрозуміло, в реаліза-
цію мрії треба робити вкладення. Чо-
ловік готовий віддати все для втілен-
ня задуманого і зібрати найнеймовірні-
ших людей, із яких усе життя тільки й 
сміються. 
 Навіть якщо весь світ проти — його 
можна змінити тільки будучи не таки-
ми, як усі. І Фінеас створює неймовірну 
виставу-сенсацію, грандіозне дійство, 

що ознаменувало народження світово-
го шоу-бізу.
 У центрі сюжету «Найвеличнішо-
го шоумена» — життя американсько-
го антрепренера Фінеаса Тейлора Бар-
нума, який організував один із найпо-
пулярніших цирків XIX століття, який 
об’їздив із гастролями всю Америку. 
Його музей, де експонувалися найбез-
глуздіші, на перший погляд, речі, був 
найбільш відвідуваним у країні. Врешті-
решт, життєві принципи Фінеаса Тейло-
ра Барнума, що зробили його популяр-
ним і успішним, стали класичними в су-
часному світі.
 Ролі виконали актори Хью Джекмен, 
Елліс Рубін, Зак Ефрон, Мішель Віль-
ямс, Скайлар Данн, Ребекка Фергюсон, 
Зендая. В одному з інтерв’ю виконавець 
головної ролі сказав, що мріяв про цю 
роль із 2009 року. До зйомок стрічки 
приступили у листопаді 2016 року. Пе-
ред цим актори тривалий час вчили і ре-
петирували пісні своїх героїв, бо стрічка 
— мюзикл. ■

Анастасія САМЧЕНКО

 Нова комедія-фентезі «Джуман-
джі. Поклик джунглів», яка вийшла на 
великі екрани в Україні цього тижня, — 
іронічна історія від студії Sony про за-
хоплення підлітків комп’ютерними ігра-
ми і гаджетами. Через не зовсім зраз-
кову  поведінку, яка  проявляється то 
зайвим філософствуванням із вчи-
телями, то просто «лажовим»  вико-
нанням домашніх завдань, — четверо 
старшокласників опинилися у кабінеті 
директора школи. У ситуативній ком-
панії зібралися: красуня, що ні хвили-
ни не може жити без мобільного теле-
фона, селфі і соціальних мереж; при-
нципова розумниця і ботан із раніше  
другом дитинства, який перетворив-
ся на пихату зірку футбольної коман-
ди, що не прагне до знань. Четвірку 
відправили у захаращений підвал роз-
бирати старі папери, від’єднувати бук-
вально найменше кожне металеве кріп-
лення зошитів. Серед мотлоху підлітки 
побачили й відеоприставку. Включили 
— ввімкнулася комп’ютерна гра «Джу-
манджі».
 Режисер Джейк Каздан постарав-
ся, щоб його картина мало чим нага-
дувала про «Джуманджі» 1995 року 
Джо Джонстона з Робіном Уїльямсом 
у головній ролі.  Мало що перегукуєть-
ся з першою екранізацією за мотива-
ми однойменної книги сучасного аме-
риканського прозаїка Кріса Ван Оллс-
бурга. Зрозуміло, спільні однойменна 
гра і джунглі Джуманджі  десь в Ін-
донезії.  Ще перегукується прийом ча-
сових переміщень героїв. У «Джуман-
джі-1» згадуються 1869 і 1969 роки, а 
в основному події відбуваються у 1995-
му; головний герой — Ален Переш зник 
26 років тому під час гри з подружкою 
Сарою. Він переміщується у сучасність 
1995 року, де вже іншим дітям потрап-
ляє гра, яка перетворює життя у містеч-
ку на фільм жахів.
 Оригінальна назва цьогоріч-
ної  прем’єри  Jumanji: Welcome to the 
Jungle — «Джуманджі. Ласкаво про-

симо у джунглі». І дії відбуваються, ок-
рім початку і кінця,   на просторах дикої 
природи. Туди раптом телепортували-
ся з підвалу  четверо  підлітків, ставши 
зовсім іншими. Ботан Спенсер пере-
творюється у м’язистого силача, який 
часто включає «режим мачо». Високо-
го зросту накачаний Фридж стає дива-
куватим коротуном із рюкзаком за пле-
чима. Красуня Беттані перероджується  
на товстуватого професора. А в  реалі 
сором’язлива Марта  навчиться бути 
спокусницею. До речі, знімали  аф-
риканські джунглі на Гаваях. Там зус-
трінеться четвірці й Ален Переш, який 
зник із будинку у Брентфорді підлітком, 
коли «зависав» у комп’ютерних іграх.
 У кожного з героїв-підлітків у роз-
віртуаленій Джуманджі виявилося по 
три життя. Із наближенням останнього 
не кожен відразу позбавляється стра-
ху зникнути назавжди, хоча вижива-
ють усі. Команда виконує місію поря-
тунку, відшукавши чарівний камінь, 
який, урешті-решт, потрапляє на пот-
рібне місце, оминувши злодіїв із най-

головнішим Джоном Хардіном (Боббі 
Каннавале), розлючених носорогів й 
інших підступних звірів.
 Фільм нагадує комп’ютерний 
квест, сучасний іронічний атракціон із 
пригодницьким духом та азартом — 
не без моралі. Творці підводять гляда-
чів до висновку, що яскравіше реаль-
не життя. Хоча у «Джуманджі. Поклик 
джунглів» видаються трохи притяг-
нутим за вуха останні кадри про пе-
редріздвяну зустріч у реальності усіх 
головних учасників гри, — на відміну 
від плавного переходу до неї у стрічці 
«Джуманджі» 1995 року.
 У пригодницькій картині — яскра-
вий акторський склад: Двейн Джонсон  
(«Форсаж-8», «Рятувальники Малі-
бу»), Кевін Харт («Півтора шпигуна», 
«Шалений патруль»), Карен Гіллан 
(«Вартові галактики», «Вартові галак-
тики-2»), Міссі Пайл («Краще не бу-
ває», «Чарлі і шоколадна фабрика», 
«У пошуках Галактики»), дворазовий 
номінант на премію «Золотий глобус» 
(2004, 2013) Джек Блек. ■

Валентина САМЧЕНКО

 У Національному ху-
дожньому музеї у рамках 
нещодавно презентовано-
го проекту «Місто ХА» 27 
грудня відбудеться зуст-
річ із письменником Сер-
гієм Жаданом. Один із 
найвідоміших мешкан-
ців Харкова так розпові-
дає про своє місто: «В одне 
вікно бачу будівлю, де 
працював Ландау, в друге 
— будівлю Політехнічно-
го університету, де висту-
пав Маяковський, у тре-
тьому вікні у мене Літе-
ратурний музей, де я сво-
го часу жив і працював, 
а в четвертому — Буди-
нок письменників 1920-
х років, де відбувалось 
усе літературне життя. Я 
 завжди хотів тут жити, я 
дуже люблю це місце, для 
мене, мабуть, тут точка 
рівноваги».
 Куратори виставково-
го проекту-дослідження 
«Місто ХА», який пред-
ставляють у Києві, — Те-
тяна Тумасян, незмін-
на директорка Харківсь-
кої муніципальної гале-
реї, і художник Сергій 
Братков. Вони показують 
у трьох залах головного 
мистецького музею краї-
ни роботи 26 харківських 
художників за останні 
100 років — від ідеологіч-
но забарвленої класики 
авангарду Василя Єрмі-
лова, робіт Бориса Коса-
рева, Марії Синякової до 
наймолодшого покоління 
мистців Івана Світлично-
го, Аліни Клейтман, Ар-
тема Волокітіна. До речі, 

на відкритті виставки 15 
грудня у НХМУ був, мож-
на вважати, «зліт» хар-
ківських художників: Бо-
рис Михайлов прилетів із 
Берліна, Сергій Братков 
— із Москви, Артем Во-
локітін, Роман Пятков-
ка, Павло Маков приїха-
ли з Харкова. 
 Не можна не погодити-
ся зі словами Сергій Жа-
дана з каталогу до вистав-
ки: «Творчі кола Харко-
ва нагадують іноді кола 
пекла Данте — в них ба-
гато спільного, проте за-
звичай вони не перетина-
ються. В силу, скажімо 
так, цехової замкнутості 
й міської розкомунікова-
ності. Це відрізняє Хар-
ків від, приміром, Львова 
чи Франківська — кожен 
творчий цех живе тут за 
своїми правилами та по-
няттями, виходячи на-
самперед із власних пріо-
ритетів та темперамен-
ту». Можна ще додати про 
орієнтацію багатьох мит-
ців на Російську імперію, 
яка і до нині залишає слід 

у менталітеті харків’ян.
 Головними героями 
виставки стали: Держ-
пром, художники-аван-
гардисти початку ХХ 
століття — саме уроджен-
ці Харкова, представники 
нон-конформізму, Хар-
ківська школа фотографії, 
«спадкоємці авангарду» і 
діячі актуального мистец-
тва Харкова. Недарем-
но організатори вистав-
ки, яку представляють із 
уточненням «100 років 
авангарду», пояснюють: 
«Куратори використову-
ють термін «авангард» 
у найширшому розумін-
ні, не локалізуючи його в 
рамках історичного аван-
гарду початку ХХ століт-
тя. У фокус їхньої уваги 
потрапляє експеримен-
тальне мистецтво, яке ви-
ходить за рамки класичної 
естетики і використовує 
оригінальні, новаторські 
способи вираження». 
 Бо лише на схемі, яку 
влучно назвали генеало-
гічним деревом Харко-
ва, позначені 270 митців 

різних жанрів і напрям-
ків, які залишили поміт-
ний слід в історії Хар-
кова — міста не лише іс-
торії Російської імперії й 
УРСР, а й українського. 
Серед них, зокрема, всес-
вітньо визнані авангар-
дисти Анатоль Петриць-
кий та Вадим Меллер. Ін-
фографіка «Генеалогія 
харківського авангарду» 
— витвір художньої уяви 
Марії Волчонок та Гамле-
та Зіньківського за участі 
Павла Макова — справді 
найповніше наочно про-
стежує шлях столітньо-
го розвитку харківської 
культури за трьома ос-
новними векторами: Час, 
Події, Люди.

 Куратори виставки 
«Місто ХА» показують, 
що авангардна естетика 
початку ХХ століття іде-
ально відповідала духу 
Харкова — потужного 
промислового міста, яке 
з 1919 до 1934 року було 
адміністративною і куль-
турною столицею УРСР, 
в експозиції не згадуючи 
про те, що першою столи-
цею радянської республі-
ки його зробили, щоб поз-
бутися духу незалежності 
УНР і пасткою для прогре-
сивних українців, які ста-
нуть когортою Розстріля-
ного Відродження. 
 Утім бачимо лише об-
рану частину митців-но-
ваторів, які порушували 

правила, вступали в по-
леміку з традицією, ви-
ходили за межі усталених 
форм, жанрів та напря-
мів. Новаторський про-
рив, здійснений конструк-
тивістами у 1920—1930-
х роках, продовжився у 
1960—1970-х в андеграун-
ді, де паралельно розвива-
лися модерністські й кон-
цептуалістські практики, 
— констатують куратори. 
Найпомітнішим явищем 
стала знаменита Харківсь-
ка школа фотографії. 
 «Місто ХА» — це справ-
ді особистісний погляд ку-
раторів на зріз культури 
міста Харкова, що нама-
гається відобразити клю-
чові мистецькі елементи: 
знак, текст і слово. Пока-
зано частково як у творах 
харківських митців слово 
стає важливою компози-
ційною складовою,  — зок-
рема, у творах Віталія Ку-
ликова, Павла Макова чи 
Гамлета Зіньківського. 
 На виставці представ-
лені роботи з колекцій На-
ціонального художнього 
музею України, Арт-фон-
ду Ігоря Воронова, галереї 
VOVATANYA (Харків), 
приватних колекцій Бо-
риса і Тетяни Гриньових, 
Олександра Бланка, із ро-
динних колекцій худож-
ників — Ірини Бахчанян, 
Віри Бондаренко, Ірини 
Олександрової-Куликової. 
Доповнює виставку дуже 
насичена просвітниць ко-
лекційна програма і кіно-
покази. Зокрема, запла-
новано перегляд докумен-
тальної стрічки «Будинок 
«Слово». ■

АРТ-ПРОСТІР

Місто ХА
Художньо-мистецьку виставку 
про Харків доповнюють виступ 
Сергія Жадана і показ стрічки 
про будинок «Слово»

■

Сергій Братков. Дежпром. 1996 р.❙

ТАКЕ КІНО

Стати чарівником
Історія про крах, 
який стає неймовірним успіхом

■

Хью Джекмен зіграв головну роль 
у фільмі «Найвеличніший шоумен».
Фото з сайта ufd.ua. 

❙
❙
❙

ПРОКАТНИЙ СТАН

Прожити три життя
Як віртуальний світ стає реальністю у 
новому фільмі про гру «Джуманджі»

■

Четвірка підлітків, які стали персонажами комп’ютерної гри.
Фото з сайта bhfilms.com.ua.

❙
❙
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Григорій ХАТА

 Пауза в національному футбольно-
му господарстві переорієнтувала його 
учасників та організаторів на кабінетні 
справи, котрих після завершення пер-
шої частини ЧУ накопичилося чимало. 
З останніх рішень, прийнятих у стінах 
головного футбольного органу країни, — 
«Будинку футболу» — актуальною є пос-
танова КДК ФФУ про догравання пере-
рваного через негоду поєдинку прем’єр-
ліги між «Карпатами» та «Олімпіком». 
Члени комітету вирішили, що матч, 
який на початку другого тайму перервав 
потужний снігопад, має відбутися в лю-
тому, хоча в таборі «олімпійців» наполя-
гали на необхідності розставити крапки 
над «і» в поточному році, інакше — ви-
магатимуть для господарів того зірвано-
го поєдинку технічної поразки.
 Інший матч поточної елітної пер-
шості, який після свого скасування та-
кож перейшов з ігрової в юридичну пло-
щину, — скандальний поєдинок сьомо-
го туру «Маріуполь» — «Динамо». Не 
з’явившись на гру до Маріуполя, дина-
мівці отримали від КДК ФФУ техніч-
ну поразку. І хоча на внутрішній арені 
питання юридичного характеру, котрі 
стосувалися «маріупольгейту», вже 
вирішено, по суті, справа залишаєть-
ся незавершеною, адже після програ-
ної апеляції шукати правди юристи сто-
личного клубу вирушили до Лозанни, 
куди надіслали всі обхідні документи 
з проханням якнайшвидше розгляну-
ти справу. Щоправда, прагнення пред-
ставників «Динамо» за пришвидшеною 
процедурою розібрати в Спортивному 
арбітражі «маріупольську справу» на-
штовхнулися на спротив національної 
федерації, де вирішили не «гнати ко-
ней».
 Зауважимо, що паралельно з «маріу-
польгейтом» у Лозанні розглядати-
муть ще одну резонансну справу, тіс-
но пов’язану з футболом. Її фігурант — 
скомпрометований допінговим сканда-
лом російський віце-прем’єр-міністр, 
президент Російського футбольного со-
юзу, голова комітету з підготовки РФ до 
домашнього ЧС-2018 з футболу Віталій 
Мутко, котрому Міжнародний олімпій-
ський комітет довічно заборонив відві-
дувати Олімпійські ігри.
 Не погодившись із рішенням МОКу, 
котрий прямо звинуватив Мутка в коор-
динації допінгової програми на держав-
ному рівні в Росії i, як покарання, від-
сторонив його від олімпійської сім’ї, 
російський чиновник звернувся з апеля-
цією до Спортивного арбітражного суду 
в Лозанні. Водночас Мутко попросив ви-
конком Російського футбольного союзу 

призупинити його роботу (на шість міся-
ців) на посту голови цього органу. 
 Після того, як з’явилася інформація 
про те, що ФІФА — за підтримки МОКу 
— може взятися за допінг у російському 
футболі, персона Мутка на чолі РФС ста-
ла відверто «слабким місцем» майбутніх 
господарів ЧС-2018. Наразі вже малой-
мовірно, що у Росії можуть відібрати 
«мундіаль». Проте  у разі, якщо ФІФА 

віднайде факти масового застосування 
допінгу російськими футболістами, на-
явність на чолі російського футболу лю-
дини з обтяженим допінговим «мину-
лим» може серйозно вплинути на перс-
пективи участі господарської команди 
в самому турнірі. Аби після відсторо-
нення своїх «зимовиків» від участі в Іг-
рах-2018 не наражатися на ще один істо-
ричний прецедент iз дискваліфікацією, 

в Кремлі, схоже, вирішили не дратува-
ти футбольний світ прізвищем людини, 
котру Всесвітня антидопінгова агенція 
вже давно пов’язала з державною систе-
мою допінгу в Росії, що мала місце в пе-
ріод 2012-2015 років. «ФІФА дякує пану 
Мутку за відповідальний крок», — так 
прокоментували останнє рішення чи-
новника в Міжнародній футбольній асо-
ціації. ■

Англія
 Другий тиждень поспіль отримав ігро-
ву практику в «Ман. Сіті» українець Олек-
сандр Зінченко — цього разу 21-річний ви-
хованець «Шахтаря» відіграв усі 120 хвилин 
матчу Кубка ліги проти «Лестера», який «го-
родяни» виграли в серії пенальті.
 Граючи в АПЛ основним складом, пі-
допічні Гвардіоли не відчули проблем у 
поєдинку з «Борнмутом» — дубль в активі 
найкращого бомбардира «синіх» Серхіо 
Агуеро.
 Ще одним героєм тижня став шведсь-
кий нападник «МЮ» Златан Ібрагімович, 
який забив перший гол після тривалої паузи 
через травму. Щоправда, м’яч Ібри не допо-
міг «манкуніанцям» вийти до півфіналу Куб-
ка ліги — підопічні Моуріньйо несподівано 
програли нижчоліговому «Брістолю».
 Кубок ліги. 1/4 фіналу. «Лестер» — 
«Манчестер Сіті» — 1:1 (по пен. 3:4; Варді, 
90+7 (пен.) — Бернарду Сілва, 26; Зінчен-
ко («МС») — 120 хв.), «Арсенал» — «Вест 
Хем» — 1:0 (Велбек, 42), «Челсі» — «Борн-
мут» — 2:1 (Вілліан, 13; Мората, 90+1 — Го-
слінг, 90), «Брістоль Сіті» — «Манчестер 
Юнайтед» — 2:1 (Дж. Браян, 51; К. Сміт, 
90+3 — Ібрагімович, 58).
 Прем’єр-ліга. 19-й тур. «Арсенал» — 
«Ліверпуль» — 3:3 (А. Санчес, 53; Г. Джа-
ка, 56; Озіл, 58 — Коутіньйо, 26; Салах, 52; 
Фірміно, 71), «Евертон» — «Челсі» — 0:0, 

«Брайтон» — «Уотфорд» — 1:0, «Ман-
честер Сіті» — «Борнмут» — 4:0 (Агуеро, 
27, 79; Р. Стерлінг, 53; Даніло, 85), «Саут-
гемптон» — «Хаддерсфілд» — 1:1, «Сток 
Сіті» — «Вест Бромвіч» — 3:1, «Суонсі» 
— «Крістал Пелас» — 1:1, «Вест Хем» — 
«Ньюкасл» — 2:3, «Бернлі» — «Тоттен-
хем» — 0:3 (Г. Кейн, 7 (пен.), 69, 79), «Лес-
тер» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2 
(Варді, 27; Магуайр, 90+4 — Мата, 40, 60).
 Лідери: «Манчестер Сіті» — 55, «Ман-
честер Юнайтед» — 42, «Челсі» — 39, «Лі-
верпуль» — 35, «Тоттенхем», «Арсенал» — 
34.
 Бомбардири: Г. Кейн («Тоттенхем»), 
Салах («Ліверпуль») — 15.

Іспанія
 Центральним матчем туру та й, напевно, 
всього іспанського чемпіонату, стало «ель-
класико» між мадридським «Реалом» та 
каталонською «Барселоною». У протисто-
янні двох бомбардирів — Мессі і Роналду 
— спритнішим був аргентинець: «Малюк» 
відзначився голом з пенальті та результатив-
ною передачею. 
 Після розгрому «галактікос», які, до 
слова, нещодавно стали клубними чемпіо-
нами світу, «Барса» випереджає головного 
конкурента на 14 балів.
 Прімера. 17-й тур. «Леванте» — «Ле-
ганес» — 0:0, «Хетафе» — «Лас-Паль-
мас» — 2:0, «Реал Сосьєдад» — «Севі-
лья» — 3:1, «Ейбар» — «Жирона» — 4:1, 

«Алавес» — «Малага» — 1:0, «Бетіс» — 
«Атлетик» — 0:2, «Еспаньйол» — «Ат-
летико» — 1:0 (Серхіо Гарсія, 88), «Реал 
Мадрид» — «Барселона» — 0:3 (Суарес, 
54; Мессі, 64 (пен.); А. Відаль, 90+3), «Ва-
ленсія» — «Вільярреал» — 0:1 (Бакка, 24), 
«Депортіво» — «Сельта» — 1:3.
 Лідери: «Барселона» — 45, «Атлети-
ко» — 36, «Валенсія» — 34, «Реал Мад-
рид» (16 матчів) — 31, «Севілья» — 29, 
«Вільярреал» — 27.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 
15.

Італія
 Від дуету лідерів — «Наполі» і «Ювен-
туса» — після двох поспіль поразок відстав 
міланський «Інтер»: минулого уїк-енду «чор-
но-сині» сенсаційно програли «Сассуоло». 
 Натомість синхронно перемогли туринці 
і неаполітанці: «стара синьйора» у принци-
повому дербі здолала суперника «Шахтаря» 
у «плей-оф» ЛЧ — «Рому», а підопічні Ма-
уріціо Саррі завдяки голу капітана Гамшика 
вирвали перемогу в «Сампдорії».
 Кубок. 1/8 фіналу. Найцікавіші ре-
зультати. «Ювентус» — «Дженоа» — 2:0 
(Дібала, 42; Ігуаїн, 76), «Рома» — «Торіно» 
— 1:2 (Шик, 85 — Де Сільвестрі, 39; Еде-
ра, 73), «Аталанта» — «Сассуоло» — 2:1 
(Корнеліус, 16; Толой, 33 — Толой, 74 (у 
свої ворота), «Наполі» — «Удінезе» — 1:0 
(Л. Інсіньє, 71).
 Серія А. 18-й тур. «К’єво» — «Бо-

лонья» — 2:3, «Кальярі» — «Фіоренти-
на» — 0:1, «Лаціо» — «Кротоне» — 4:0, 
«Дженоа» — «Беневенто» — 1:0, «На-
полі» — «Сампдорія» — 3:2 (Аллан Лу-
рейро, 16; Л. Інсіньє, 33; Гамшик, 39 — 
Рамірес, 2; Квальярелла, 27), «Сассуо-
ло» — «Інтер» — 1:0 (Фальчінеллі, 34), 
«СПАЛ» — «Торіно» — 2:2, «Удінезе» — 
«Верона» — 4:0, «Мілан» — «Аталанта» 
— 0:2, «Ювентус» — «Рома» — 1:0 (Бе-
натіа, 18).
 Лідери: «Наполі» — 45, «Ювентус» 
— 44, «Інтер» — 40, «Рома» (17 матчів) 
— 38, «Лаціо» (17 матчів) — 36, «Самп-
дорія» (17 матчів) — 27.
 Бомбардир: Ікарді («Інтер») — 17.

Німеччина
 В останньому перед Новим роком іг-
ровому тижні серед українських легіонерів 
час на полі отримав лише хавбек дортмунд-
ської «Боруссії» Андрій Ярмоленко. Екс-ка-
пітан «Динамо» відбігав повний кубковий 
матч проти «Баварії» та записав до свого ак-
тиву результативний удар, але «бджоли» міні-
мально поступились мюнхенцям.
 «Шальке» без допомоги Євгена Ко-
ноплянки мінімально обіграли «Кельн», а 
«Байєр» без травмованого Владлена Юр-
ченка здобув путівку в чвертьфінал у бо-
ротьбі з «Боруссією» з Менхенгладбаха.
 Кубок. 1/8 фіналу. «Майнц» — 
«Штутгарт» — 3:1, «Нюрнберг» — 
«Вольфсбург» — 0:2, «Баварія» — «Бо-

руссія» (Д) — 2:1 (Боатенг, 12; Мюллер, 40 
— Ярмоленко, 77; Ярмоленко («Б») — 90 
хв., гол), «Хайденхайм» — «Айнтрахт» — 
1:2, «Вердер» — «Фрайбург» — 3:2, «Бо-
руссія» (М) — «Байєр» — 0:1 (Бейлі, 71), 
«Падерборн» — «Інгольштадт» — 1:0, 
«Шальке» — «Кельн» — 1:0 (Меєр, 63).

Франція
 Перед різдвяною паузою лідер Ліги 1 
— «ПСЖ» — здобув чергову перемогу: па-
рижани вдома були сильнішими за «Кан». У 
найближчих переслідувачів — «Монако» й 
«Ліона» — підопічні Емері виграють 9 пунк-
тів. «Монегаски» минулого тижня «на класі» 
здолали «Ренн», а «Ліон» обіграв «Тулу-
зу». 
 Ліга 1. 19-й тур. «Ам’єн» — «Нант» 
— 0:1, «Анже» — «Діжон» — 2:1, «Бор-
до» — «Монпельє» — 0:2, «Генгам» — 
«Сент-Етьєн» — 2:1, «Лілль» — «Ніцца» 
— 1:1, «Марсель» — «Труа» — 3:1, «Мец» 
— «Страсбур» — 3:0, «Монако» — «Ренн» 
— 2:1 (Фалькао, 20; Б. Кейта, 81 — Хазрі, 
59 (пен.)), «ПСЖ» — «Кан» — 3:1 (Кавані, 
21; Мбаппе, 57; Юрі Берчіче, 81 — Сантіні, 
90 (пен.)), «Тулуза» — «Ліон» — 1:2 (Гра-
дель, 90+5 (пен.) — Фекір, 24 (пен.); Рафа-
ел, 90+3).
 Лідери: «ПСЖ» — 50, «Монако», 
«Ліон» — 41, «Марсель» — 38, «Нант» 
— 33, «Ніцца» — 27.
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 19. 
■

УЇК-ЕНД ФУТБОЛЬНОЇ ЄВРОПИ■
Олексій ПАВЛИШ

На думку Катерини Монзуль, 3 грудня можливості завершити поєдинок «Карпат» та «Олімпіка» на засніженому полі стадіону «Україна» не було.
Фото УНІАН.

❙
❙

ПРАВИЛА ГРИ

Падав сніг на поріг
Скомпрометований допінговим скандалом керівник російського футболу взяв 
«самовідвід»

■
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«Звісно, своїм виступом на ЧУ-2017 я незадоволений, але свою місію 

я виконав. Ставши чемпіоном України, тепер зможу поїхати на омріяні 
Олімпійські ігри».

Ярослав Паніот
український фігурист-одиночник

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Попри те, що перше олімпій-
ське «золото» для незалежної 
України виборола фігуристка 
Оксана Баюл, представники фі-
гурного катання до числа тих, 
на кого наша держава покладає 
медальні надії в Пхенчхані, де 
9 лютого стартує XXIII зимова 
Олімпіада, нині не входять.
 За словами керівника відді-
лу зимових видів спорту Мініс-
терства молоді та спорту Даніля 
Амірханова, основну фінансову 
підтримку напередодні головно-
го старту чотириріччя від держа-
ви отримали біатлоністи, адже 
саме вони останнім часом де-
монструють найкращі результа-
ти поміж українських «зимови-
ків». На підготовку вітчизняних 
олімпійців до Ігор-2018 держава 
виділила 120 мільйонів гривень. 
І одразу половину цієї суми від-
дали біатлоністам, яких разом 
із фристайлістом Олександром 
Абраменком спортивні функ-
ціонери розглядають як основ-
ну ударну (медальну) силу на 
майбутній Олімпіаді. Загалом, 
вирішуючи питання фінансової 
підтримки вітчизняних олім-
пійців, чиновники «спортивно-
го» міністерства розділили їх 
на три групи: елітну, провідну 
та перспективну.
 Загалом, подібного роду 
якісну градацію можна застосу-
вати до будь-якого виду спорту, 
й наше фігурне катання в цьо-
му плані не виняток. І хоча на-
шій танцювальній парі в складі 
Олександра Назарова та Макси-
ма Нікітіна навряд чи вдасться 
претендувати на призові місця 
в Пхенчхані, їхні результати на 
останніх міжнародних стартах 
яскраво демонструють  прина-
лежність до еліти вітчизняного 
фігурного катання.
 Так, посівши на весняному 
ЧС-2017 в Гельсінкі 15-те міс-
це, харківська пара — єдина з 
українських фігуристів — отри-
мала пряму перепустку на Ігри-
2018. На початку грудня вихо-
ванці Ігоря Шпільбанда та Га-
лини Чурилової перемогли на 
турнірі «Санта Клаус» у Буда-
пешті, а днями — на чемпіонаті 
України — підтвердили статус 
найсильнішого танцювального 

дуету нашої країни, з величез-
ною перевагою (більше 40 балів) 
випередивши своїх земляків — 
Попову/Белікова.
 Візитною карткою Назаро-
вої та Нікітіна, котрі після кіль-
кох років тренувань у Моск-
ві під керівництвом Олександ-
ра Жуліна тепер займаються в 
школі Шпільбанда в США, став 
танок за мотивами «Піратів Ка-
рибського моря». «Раді своєму 
вдалому виступу, хоча є момен-
ти, над якими треба працювати. 
Але ми постійно удосконалює-
мо свої програми і робимо це із 

задоволенням», — відзначили 
у своєму коментарі прес-служ-
бі Федерації фігурного катання 
України чемпіони країни серед 
танцювальних пар.
 Окрім вітчизняних майстрів 
танців на льоду, виступлять у 
Пхенчхані також і наші одиноч-
ники, хоча олімпійські ліцензії 
дісталися їм значно важче, ніж 
Назаровій та Нікітіну. Своє пра-
во поїхати на Олімпіаду-2018 ук-
раїнські «сольники» вибороли в 
останній момент — на заключно-
му в кваліфікаційній серії тур-
нірі, що відбувся в Німеччині.

 У вересні на «Небельхорн 
Трофі» Україну представляли 
Ярослав Паніот та Анна Хни-
ченкова. Вони ж, за рішенням 
тренерської ради, поїдуть і до 
Пхенчхана, хоча, з огляду на не-
іменний характер ліцензій від-
правити на Ігри можуть і небез-
посередніх їхніх здобувачів.
 У випадку з Хниченковою 
саме так могло й статися, якби 
новоспечена чемпіонка країни 
Анастасія Архипова мала до-
статньо «вікового стажу» для 
участі в Олімпіаді. Проте до 
17 років, які, власне, й слугу-

ють перепусткою для виходу на 
олімпійський лід, 13-річній На-
сті ще потрібно дорости. Водно-
час у змагальному плані вона 
вже серйозно переросла свою 
більш досвідчену візаві Хни-
ченкову, котра на цьогорічно-
му ЧУ не змогла захистити чем-
піонський титул, програвши, в 
підсумку, юній киянці 40 балів. 
«Це був найгірший мій прокат. 
Причина одна — я не впорала-
ся зі своїм емоційним станом», 
— сказала 23-річна фігуристка 
з Дніпра, котра в останні роки 
вважалася лідером вітчизняно-
го фігурного катання серед жі-
нок.
 На останній чемпіонат світу 
разом із Хниченковою до Гель-
сінкі Україна відправляла Іва-
на Павлова — чемпіона країни 
2015 та 2016 років. Але, опинив-
шись у процесі зміни тренера 
(після роботи з Дмитром Шкід-
ченком Іван повернувся до спів-
праці з Мариною Амірхановою), 
Павлов поступився лідерством у 
вітчизняному чоловічому катан-
ні своєму головному конкурен-
ту Ярославу Паніоту. Прокати 
обох фігуристів на ЧУ-2017 іде-
альними аж ніяк не назвеш. Без 
помилок і падінь не обійшлося. 
Однак, у підсумку, менше «мі-
нусів» назбирав Паніот: «Звіс-
но, своїм виступом  не задоволе-
ний, але свою місію я виконав. 
Ставши чемпіоном України, те-
пер зможу поїхати на омріяні 
Олімпійські ігри».
 Щодо змагань спортивних 
пар, то, на відміну від попе-
реднього олімпійського циклу, 
коли за право виступити в Сочі 
відчайдушно боролися одразу 
дві пари, сьогодні до Пхенчхана 
відправити просто нікого. Уже 
не перший рік Україна продов-
жує відчувати гострий дефіцит 
у спортивних парах. Як резуль-
тат, на цьогорічному ЧУ зма-
галися лише два дуети, один з 
яких (через, по суті, дитячий, 
11-річний, вік партнерки) — 
поза конкурсом. А титул чем-
піонів дістався дуету юніорів 
— Артем Даренський/Софія 
Нестерова, котрий лише зовсім 
нещодавно розпочав свій суміс-
ний шлях під керівництвом 
Лілії Батутіної. ■

Григорій ХАТА

 Урочистостей, які відбуваються у 
спорті з нагоди завершення спортивно-
го року, чимало, проте найбільш рейтин-
говими з них вважалися всеукраїнська 
церемонія «Людина року», де назива-
ли кращого з кращих у різних номіна-
ціях, зокрема, й спортивній, та святко-
вий фестиваль НОК України під назвою 
«Герої спортивного року», на якому від-
бувалася роздача так званих спортивних 
«оскарів».
 У нинішньому році про існування 
власного іміджевого проекту голосно 
заявило й Міністерство молоді та спор-
ту, провівши наприкінці 2017-го в Холі 
чемпіонів НСК «Олімпійський» урочис-
ту церемонію вшанування найкращих 
атлетів і тренерів, спортивних діячів — 
«Спортивне сузір’я»-2017.

 За кількістю та якістю номінацій 
дана подія мала серйозну схожість на 
проект Національного олімпійсько-
го комітету. Проте, з огляду на знач-
но ширший спектр господарств, якими 
опікується «спортивне» міністерство, 
відзначали чиновники не тільки пред-
ставників олімпійських, а й не олімпій-
ських та паралімпійських видів спор-
ту.
 Зокрема, в номінації «Чемпіон 2017 
року» перемогли «олімпійці» Ольга 
Харлан та Олександр Хижняк, які в 
2017 році перемогли на світових пер-
шостях із фехтування та боксу відповід-
но. Серед неолімпійських дисциплін 
найбільше уваги привернули тріумфи 
сумоїстки Світлани Тросюк та майстра 
тайського боксу Сергія Куляби на Всес-
вітніх іграх у Вроцлаві.
 А поміж спортсменів з інвалідніс-

тю міністерської відзнаки удостоїлися 
Іван Сівак, який став чемпіоном світу 
зі спортивних танців на візках, та дво-
разова переможниця Дефлімпійських 
ігор із карате Інна Візір.
 Не залишилося поза увагою спортив-
них функціонерів здобуте Юлією Лев-
ченко сенсаційне «срібло» чемпіонату 
світу з легкої атлетики. Як і перша в іс-
торії чотириразова чемпіонка Всесвіт-
ніх ігор — майстер пауерліфтингу Ла-
риса Соловйова, юна стрибунка у висоту 
стала переможницею в номінації «Сві-
тове визнання». 
 «Моменти радості принесли перемо-
ги наших спортсменів. Велика подяка 
вам за ці перемоги! Від уряду ми буде-
мо робити все, щоб фінансування, ор-
ганізаційна підтримка для спорту і фі-
зичної культури збільшувались, були 
збільшені стипендії і виплати трене-

рам і спортсменам, і ці виплати були 
відчутні, щоб, не зважаючи на складні 
обставини, ви відчували підтримку рід-
ної країни», — пообіцяв на урочистос-
тях віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Ки-
риленко. ■

ФІГУРНЕ КАТАННЯ

Перші та перспективні
За підсумками національної першості сформувалася делегація на 
Олімпійські ігри-2018

■

Найсильніший танцювальний дует України — Олександра Назарова та Максим Нікітін.
Фото з сайта ufsf.com.ua.

❙
❙

Титулованій Ользі Харлан не звикати 
до різного роду нагород та визнань. 
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

ВИЗНАННЯ

Зіркові все обличчя
Наприкінці року «спортивне» міністерство назвало найкращих спортсменів 
в олімпійських, неолімпійських та паралімпійських дисциплінах

■
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Істина в квадраті
Нумерологічні аспекти 2018 року свідчать про те, що світ і далі гратиметься у перетягування політичних 
канатів. Україні в глобальних ігрищах відведена не головна, але й не остання роль
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 Відвідувач у пельменній звер-
тається до офіціанта:
 — Мені, будь ласка, ще порцію 
пельменів.
 — Ви не наїлися чи вам сподо-
балося?

* * *
 — Сьомо, ви чули останню но-
вину: уряд таки початв жорстоку бо-
ротьбу з корупцією.
 — Судячи з результатів — це 
просто тренування, максимум — 
дружній спаринг.

* * *
 Один чоловiк підходить до іншого:
 — Я тобі  мiсяць тому позичив 
сто гривень. Коли повернеш?
 — Я тодi був п’яний, нічого не 

пам’ятаю.
 — Мене це не турбує.
 — А ти коли-небудь сам напи-
вався?
 — Так, у цю п’ятницю.
 — Так я тобі тоді й віддав.

* * *
 У парку Шевченка чоловік помі-
тив оголошення: «Не топчіть на га-
зоні траву, за порушення штраф — 
5 гривень!», Сильно здивувався і 
звернувся до міліціонера:
 — А чому змінили розмір 
штрафу? Раніше за це ж порушен-
ня штраф був 10 гривень?
 — Довелося знизити, — від-
повів міліціонер, — за 10 гривень 
ніхто траву топтати не хотів.

По горизонталі:
 1. Смачний їстівний гриб, який 
практично ніколи не буває червивим. 
5. Образ та репутація, які наші полі-
тики чи зірки так прагнуть зроби-
ти позитивними. 8. Герой українсь-
кої народної казки. 10. Президент 
Сирії. 11. Бельгійський художник і 
журналіст, автор знаменитої серії 
коміксів про пригоди Тентена. 12. 
Риба, яка вміє виробляти електрич-
ний струм. 15. Керівник групи ті-
тушків, винних у вбивстві журналіс-
та Веремія, якого суд звільнив з-під 
варти. 16. Дикий бик. 20. Кімнатна 
лікарська рослина з м’ясистими ко-
лючими листками. 21. Важкий пред-
мет, яким притискають кружало, щоб 
огірки не спливали і лишалися в роз-
солі. 22. Поема Тараса Шевченка. 
25. Представник політичної сили, 
яка критикує і контролює владу. 26. 
Змагання між командами, до скла-
ду кожної з яких входять чоловіки й 
жінки (теніс, бадмінтон, пінг-понг). 
27. Рослина з родини бобових, без 
якої не звариш справжній борщ.
По вертикалі:
 1. Сучасний французький бо-
йовий танк. 2. Пристрасть до по-
зовів, намагання нажитися на судо-
вих справах. 3. Наріст на деревах, 
«березовий гриб». 4. Континент на 
екваторі. 6. «Ти знаєш, що ти — лю-
дина? Ти знаєш про це чи ні? Усміш-

ка твоя — єдина, ... твоя — єди-
на, очі твої — одні». (Василь Си-
моненко). 7. Історична назва регіону 
на північному заході Литви. 9. Ук-
раїнський прозаїк і драматург, яко-
му Тарас Шевченко присвятив ряд-
ки: «Наша дума, наша пісня не вмре, 
не загине... От де, люде, наша сла-
ва, слава України!». 13. У Київській 
Русі — господарський управитель 
князя, боярина або іншого феодала. 
14. Столиця Перу. 17. Один із спо-
собів виграти гроші. 18. Традиційне 
чоловіче вітання. 19. Ім’я подільсь-
кого народного месника, про якого 
народ складав пісні. 23. Священний 
бик у Стародавньому Єгипті, втілен-
ня Бога Озіріса. 24. Команда вантаж-
никам піднімати вгору. ■

Кросворд №152
від 20 грудня
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Аліса КВАЧ

 Де-де, а в Британії поняття честі та ли-
царської гідності — не порожній звук. І ли-
царський титул, який присуджується в тому 
числі й музикантам — одна з найбільших і 
найпрестижніших відзнак у королівстві.
 Церемонія посвяти в лицарі Британсь-
кої імперії традиційно відбувається 1 січня і 
має назву New Year’s Honours. Як стало відо-

мо, цього року цієї високої честі удостоїться і 
легендарний барабанщик гурту «Бітлз» Рінго 
Стар, якого тепер офіційно всі будуть велича-
ти його повним ім’ям — сер Річард Старкі. 
 Для 77-річного Рінго Стара запрошення 
на церемонію стало повною несподіванкою. Як 
ідеться в листі з Букінгемського палацу, звання 
лицаря Рінго присвоєно за заслуги в галузі му-
зики та благодійності. У музиканта вже є зван-
ня Кавалера ордена Британської імперії — ли-

царської відзнаки, заснованої 100 років тому ко-
ролем Георгом V. Цей орден у 1965 році отрима-
ла вся «ліверпульська четвірка».
 Тепер він зрівняється в статусі з вокаліс-
том і бас-гітаристомThe Beatles Полом Мак-
картні, який отримав цей титул рівно 20 років 
тому — в 1997 році. Такий же титул мають і два 
інші культові британські музиканти — сер Ел-
тон Джон та сер Мік Джаггер. Якщо чесно, гід-
на компанія. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Якщо ви вважаєте, що в голлівудських 
зірок грошей кури не клюють, ви помиляє-
теся. Принаймні американська актриса Лей-
ні Казан, яка зіграла роль Марії Портокалос 
у відомій комедії «Моє велике грецьке весіл-
ля», днями вляпалася в історію. Її затримали 
в одному з магазинів у долині Сан-Фернан-
до в Каліфорнії після того, як актриса набра-
ла у візочок продуктів і, не розрахувавшись, 
попрямувала до машини.
 У поліцейській дільниці, куди її допра-
вили в кайданках, Лейні зізналася, що в неї 
просто не було грошей. Щоправда, видання 
The Sun, яке першим поширило цю новину, 

не уточнило, чи жінка просто забула вдома 
гаманець, чи в неї виникла гостра фінансова 
криза.
 Зрештою, враховуючи невелику суму 
вкраденого — якихось 180 доларів — та ми-

нулі заслуги, Лейні Казан відпустили додому 
без завдатку. А може, просто зглянулися, зва-
жаючи на поважний вік актриси. Все-таки їй 
уже виповнилося 77 років. А в такі літа скле-
роз чи інші болячки — не дивина. ■

ОТАКОЇ!

Багаті теж крадуть
Зірка фільму «Моє велике грецьке весілля» 
не розрахувалася за продукти

■

Рінго Стар.❙

ТИТУЛИ

Сер Річард Старкі
Легендарного барабанщика «Бітлів» посвятять у лицарі Британської імперії

■

28 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-схiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi близько 0, удень +5...+7.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий дощ 
iз мокрим снiгом. Славське: вночi +1...+3, удень +4...+6. 
Яремче: вночi -1...+1, удень +6...+8. Мiжгiр’я: вночi +2...+4, 
удень +3...+5. Рахiв: уночi 0...+2, удень +4...+6.

26 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — 5 см, Плай — 47 см, 
Мiжгiр’я — 10 см, Рахiв — 3 см, Долина — немає, Іва-
но-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — 
немає, Пожежевська — 55 см.
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