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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,99 грн 

1 € = 33,19 грн

1 рос. руб. = 0,4 грн

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

ЦВК. Примарне 
перезавантаження 
Чому новий склад комісії — не панацея та як це змінити 
стор. 4 »

Перечепилися через 
зарплати 

Депутати провалили законопроекти 

про Державне бюро розслідувань, 

а про недоторканність Бакуліна 

поговорять у четвер 

стор. 4 »

МВФ готовий 

видати Україні 

черговий транш 

після виконання не 

лише економічних, 

а й політичних 

вимог 

стор. 6 »

Транш через суд Жало 
Москви 

Тереза Мей 

звинуватила Росію 

в отруєнні Сергія 

Скрипаля 

стор. 5  »
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«Ми не визнаємо цю незаконну анексію та продовжуємо впроваджувати 
нашу політику щодо невизнання цієї незаконної анексії».

Федеріка Могеріні
верховний представник ЄС з питань зовнішньої 

політики і політики безпеки

УКРАЇНА МОЛОДА

АНЕКСІЯ

Санкції 
продовжили
Федеріка Могеріні 
вкотре заявила, що ЄС 
не визнає незаконне 
загарбання Криму
Тетяна МІЩЕНКО

 Верховний представник ЄС iз 
питань зовнішньої політики і полі-
тики безпеки Федеріка Могеріні 
запевнила, що ЄС не визнає вибори 
президента РФ в незаконно анексо-
ваному Криму. Про це вона заявила 
12 березня на спільній прес-конфе-
ренції з Президентом Петром Поро-
шенком у Києві.
 Могеріні підкреслила: надзви-
чайно важливо, що цей візит від-
бувається буквально за кілька 
днів до четвертої річниці незакон-
ної анексії Криму та Севастополя. 
Верховний представник ЄС сказа-
ла: «Ми не визнаємо цю незакон-
ну анексію та продовжуємо впро-
ваджувати нашу політику щодо не-
визнання цієї незаконної анексії».
 І додала: «Ми (ЄС. — Ред.) та-
кож не визнаємо вибори (президен-
та РФ. — Ред.), які проводитимуть 
у Криму, та продовжуємо санкції у 
цьому відношенні».
 Під час прес-конференції Фе-
деріка Могеріні також заклика-
ла РФ звільнити всіх, хто був неза-
конно затриманий та утримується 
за ґратами в Криму та на території 
Росії.
 Нагадаємо, 16 березня 2014 на 
території Криму і міста Севастополь 
пройшов псевдореферендум про ста-
тус півострова, за фальсифіковани-
ми результатами якого Росія вклю-
чила Крим до свого складу. 
 Рада ЄС 12 березня нинішнього 
року вкотре, цього разу до 15 вере-
сня, продовжила індивідуальні сан-
кції за підрив і загрозу територіаль-
ній цілісності, суверенітету і неза-
лежності України. Обмежувальні 
заходи складаються із заморожен-
ня рахунків і заборони на в’їзд. 
Вони застосовуються до 150 осіб та 
38 компаній,  йдеться в офіційному 
повідомленні.
 Тим часом Меджліс кримськота-
тарського народу оприлюднив звер-
нення, в якому констатує: «Кримсь-
кі татари не братимуть участі в не-
законних виборах 18 березня 2018 
року, що проводяться російськими 
окупантами в тимчасово окупова-
ному Криму».
 Ще 1 березня Верховна Рада 
України закликала Раду Безпеки 
і Ген асамблею ООН, ОБСЄ, Євро-
пейський Союз, НАТО, міжнарод-
ні організації, іноземні парламенти 
і уряди не визнавати легітимність 
російських виборів в анексованому 
Криму.
 На 14 березня заплановано поїз-
дку президента РФ Володимира 
Путіна в анексований Росією Крим, 
написали у російському виданні 
«Дождь» у понеділок. Під час ос-
танньої перед президентськими ви-
борами регіональної поїздки Путін 
візьме участь у другому за час кам-
панії багатотисячному мітингу.
 Прес-секретар президента РФ 
Дмитро Пєсков підтвердив цю ін-
формацію. «Це річниця референ-
думу. В Криму та Севастополі вона 
дуже важлива і відзначається», — 
заявив він. ■

■ Катерина ЛАЗАНЮК

 У зоні проведення антите-
рористичної операції на Дон-
басі бойовики продовжують по-
рушувати умови безстрокового 
припинення вогню. Упродовж 
доби 12 березня вони здійсни-
ли п’ять обстрілів, унаслідок 
чого двоє українських війсь-
кових зазнали поранень. По-
ранених військових доправи-
ли до військово-медичних ус-
танов та надали медичну допо-
могу, повідомляє прес-центр 
штабу АТО.
 На Луганському напрямку 
противник із гранатометів, ве-
ликокаліберних кулеметів та 
стрілецької зброї вів вогонь по 
наших позиціях у районі насе-
лених пунктів Новгородське й 
Луганське.

 На Донеччині, грубо порушу-
ючи Мінські домовленості, оку-
панти застосували по силах АТО 
120 та 82 мм міномети поблизу 
Павлополя, озброєння БМП-2 й 
82 мм міномети біля Водяного, 
міномети та стрілецьку зброю 
по захисниках Авдіївки.
 Крім того, українська сто-
рона СЦКК повідомила про 
причетність бойовиків війсь-
кових формувань РФ до об-
стрілу автомобіля, що перево-
зив змінний персонал до До-

нецької фільтрувальної стан-
ції. Кулі пробили радіатор 
автомобіля. Співробітники 
ДФС не постраждали.
 У Центрі зазначають, що 
звинувачення підтверджує тра-
сологічна оцінка місцевості по-
рушення режиму припинення 
вогню. Відповідно до її виснов-
ків, обстріл автомобіля з боку 
ЗСУ є неможливим.
 «Як і інші критичні 
об’єкти цивільної інфраструк-
тури Донбасу, ДФС перебу-

вають під особливою увагою 
Збройних сил України. Голо-
вне завдання — недопущення 
тут будь-яких порушень режи-
му припинення вогню, навіть 
коли ЗС України змушені від-
кривати вогонь у відповідь», — 
йдеться у повідомленні. 
 Українська сторона зазна-
чає, що такі дії демонструють 
байдужість бойовиків до віднов-
лення цивільної інфраструкту-
ри регіону та можуть призвести 
до екологічних проблем. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Герой України Надія Савченко, до 
якої й раніше було чимало питань і на 
совісті якої — загиблі бійці через те, що 
вона невдало погралася в командира вліт-
ку 2014 року, наразі знову потрапила в 
халепу: нардепа викликали на допит до 
СБУ у справі Володимира Рубана.
 Та «на килим» у спецвідомство у вів-
торок депутатка так і не з’явилася, ар-
гументуючи це тим, що перебуває в Єв-
ропейському парламенті в Страсбурзі: 
«Триває слухання звіту Генерального 
Секретаря Ради Європи з питань пору-
шення прав людини в Туреччині (Страс-
бург, сесія ПАРЄ). Також розглядали пи-
тання порушення прав людини на оку-
пованих Росією територіях України і в 
анексованому Криму», — написала Надія 
Савченко у «Фейсбуці», додавши для пе-
реконливості ще й фотографії із зали. 
 Та найкумедніше, що цього тиж-
ня не заплановано жодних сесій ПАРЄ 
(най ближча відбудеться 23—27 квітня), 
а пленарна сесія Європейського парла-
менту таки триватиме до 15 березня. 
Щоправда, в понеділок увечері хоч і від-
булося засідання Комітету в закордон-
них справах, проте обговорення пробле-

ми в’язнів на засіданні Комітету не пла-
нували.
 Як заявив 12 березня Генпрокурор 
Юрій Луценко, нардеп дійсно виїхала 
з України в понеділок о 4-й годині, за-
значивши, що вона має «повні підстави» 
відвідати цей захід, але додав: «Я зараз 
хотів би звернутися до Савченко: якщо 
вона й справді така мужня і чесна, як 
каже про це в нескінченних ефірах, то у 
вівторок вона має бути в Службі безпеки 
України».
 Уся ця історія досить дивна й незро-
зуміла i викликає більше запитань, ніж 
відповідей. ■

Катерина ЛАЗАНЮК

 У п’ятницю, 16 березня, 
одеський міський голова Ген-
надій Труханов відзвітує пе-
ред одеситами про свою робо-
ту за 2017 рік. Анонсовано, 
що зустріч із представниками 
територіальної громади сим-
волічно пройде в будівлі тієї 
самої «Європейської мерії», 
яка зараз є об’єктом розслі-
дування Національного ан-
тикорупційного бюро. У прес-
службі міської ради повідоми-
ли, що для тих, кому не вис-
тачить місця в приміщенні, 
пряма трансляція вестиметь-
ся на світлодіодному екрані, 
встановленому біля централь-
ного входу до Центру інтегро-

ваних послуг.
 Такий звіт видається ло-
гічним піар-ходом на тлі гуч-
ного скандалу, в якому замі-
шаний Геннадій Труханов. 
Нагадаємо, він є фігурантом 
розслідування НАБУ. Його, 
а також кількох чиновників 
мерії, підозрюють за ч.5 ст. 
191 КК у заволодінні майном 

шляхом зловживання служ-
бовим становищем та завда-
ванні значних збитків місь-
кому бюджету. Йдеться про 
купівлю будівлі колишнього 
заводу «Краян» за вдвічі за-
вищеною ціною. 
 Попри клопотання проку-
рора, на час слідства Геннадій 
Труханов продовжує викону-

вати обов’язки мера, що дня 
безперешкодно зустрічаю-
чись зі свідками та іншими 
фігурантами справи.
 Очевидно, Труханов зро-
зумів ще з часу своїх загадко-
вих відряджень (які виклика-
ли безліч підозр і домислів), 
що мовчанка — не найкраща 
стратегія. Тож цей підкрес-
лено публічний виступ мера 
носитиме, скоріш за все, не 
інформативний (про всі свої 
досягнення він нагадує на 
кожному судовому засідан-
ні), а репутаційний харак-
тер. 
 Одеська мерія також від-
звітує про виконання бюдже-
ту міста за 2017 рік — 19 бе-
резня. ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Відповість за все
Геннадій Труханов пообіцяв публічно 
відзвітувати про свої досягнення

■

НА ФРОНТІ

Терористи цілі не фільтрують
Сепаратисти продовжують обстрілювати і цивільних

■

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА.❙

ГУЧНА СПРАВА 

Не той «килим»
Надія Савченко 
не з’явилася на допит 
у резонансній справі 
Рубана

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харківська область

 Ускладнення після гри-
пу стали фатальними для ди-
тини, яку батьки пробували 
вилікувати в домашніх умо-
вах, в одному з районів Хар-
ківської області. По допомогу 
для хворого звернулися після 
того, як хлопчику стало зовс-
ім зле, лікарі вже не змогли 
врятувати йому життя. 
 «Мати — медичний пра-
цівник — у перші дні захво-
рювання лікувала сина вдома, 
— прокоментувала ситуацію 
в.о. начальника Харківсько-

го обласного управління охо-
рони здоров’я Галина Сіро-
штан. — Крім усього, вона 
проводила крапельне введен-
ня лікарських препаратів, 
що, згідно з протоколом ліку-
вання грипу, наразі не реко-

мендується взагалі». 
 Усього з початку берез-
ня на Харківщині на грип  та 
ГРВІ захворіло понад 8 тисяч 
осіб. Понад 60 відсотків хво-
рих — діти і підлітки до 17 
років. Утім, за даними фах-

івців, епідеміологічний поріг 
цього разу в області не був пе-
ревищений, а кількість хво-
рих у порівнянні з минулим 
тижнем зменшилася майже 
на 40 відсотків. 
 За даними МОЗ, весняна 
інфекція розгулялася і в ін-
ших регіонах країни. Ця  не-
дуга від початку епідеміоло-
гічного сезону забрала життя 
вже п’яти людей, троє з яких 
— діти. Медики зазначають: 
в Україні спостерігається ста-
більно низький рівень вакци-
нації — щеплення проти гри-
пу зробили лише 0,5% україн-
ців. ■

НЕБЕЗПЕКА

Смертельний грип
Вірусна інфекція забрала життя 6-річного 
хлопчика

■
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Ірина КИРПА

 У Малинівському суді Оде-
си 12 березня розглядали пи-
тання щодо продовження за-
побіжного заходу для підоз-
рюваного у вбивстві співробіт-
ниці Одеського СІЗО Олени 
Порошенко. Суд продовжив 
для Василя Чемеріза термін 
утримання під вартою ще на 
60 днів, до 12 травня. Розгляд 
справи по суті розпочнеться 25 
квітня. Кримінальну справу 
відкрито відразу за двома стат-
тями: «Замовне вбивство» та 
«Халатність працівників пе-
нітенціарного закладу».
 За словами 39-річного пі-
дозрюваного, істинним мо-
тивом розправи з робітницею 
СІЗО стала... помста арештан-
тів та бажання змістити з поса-
ди директора пенітенціарного 
закладу. У якості виконавця 
вбивства був обраний Василь 
Чемеріз, знову ж, за словами 
підозрюваного, який мав пра-
во вільного виходу з колонії, 
працював на території госпо-
дарської частини Одеського 
слідчого ізолятора №21 та осо-
бисто був знайомий з 34-річ-

ною Оленою Порошенко. 
 Нічого не підозрюючи, жін-
ка спокійно пішла на зустріч і 
була жорстоко вбита. Сталося 
це 17 серпня минулого року.  
Слідство у цій справі трива-
ло більше півроку, але тільки 
зараз Василь Чемеріз, за його 
словами, вирішив розповісти 
правду.
 — Накази я отримував по 
телефону, а дозвіл жити поза 
стінами ізолятора мені допо-
могли отримати замовники 
злочину, — заявив у суді вико-
навець замовного вбивства Ва-
силь Чемеріз. — Умови життя 
у СІЗО були нестерпними, тому 
ув’язнені домагалися звільнен-
ня керівництва.
 Прізвищ замовників зло-
чину арештант, який до цьо-

го вбивства відсидів чотирнад-
цять років так само за вбивство, 
так і не назвав. Утім, слова про 
погані умови життя в’язнів від-
повідають дійсності. На тери-
торії в’язниці, розрахованої на 
1200 арештантів, проживало по-
над 1400 чоловік, а у бараках не 
було місця навіть для тумбочки. 
До приходу нового директора 
СІЗО ув’язнені платили зі своєї 
кишені за можливість встанови-
ти бойлер або телевізор, проте зі 
зміною керівництва все це пос-
тавили під заборону. Олена По-
рошенко стала жертвою обста-
вин, адже ніяк не могла впли-
нути на ситуацію.
 — У цьому СІЗО на деяких 
мобільних постах чергові прос-
то були відсутні, — заявив про-
курор Одеської області Олег 

Жученко. — У персоналу було 
недбале ставлення до виконан-
ня своїх обов’язків, що й приз-
вело до трагедії.
 Співробітники виправної ус-
танови виправдовуються, що 
конвоїрів було занадто мало, 
щоб тримати ситуацію під кон-
тролем, а ув’язнені часто пере-
сувалися по території СІЗО без 
супроводу. Особовий склад вип-
равного закладу раніше налічу-
вав 250 чоловік, при цьому недо-
комплект співробітників складає 
35%. Чоловіки відмовляються 
йти на службу, де платять копій-
ки. А після жорстокого вбивства 
Олени Порошенко стали звільня-
тися і жінки.
 У прокуратурі Одеської облас-
ті заявили, що перевірка в ізоля-
торі, проведена влітку 2017 року 
спільно з представником Уповно-
важеного Верховної Ради Украї-
ни з прав людини в регіоні Ана-
толієм Пазичуком, дозволила 
виявити факти нелюдського по-
водження з ув’язненими. Зібрані 
дані стали підставою для прове-
дення розслідування за статтею 
365 КК України («Перевищен-
ня влади або службових повно-
важень»). ■

ДОБРА СПРАВА

Невідомий 
герой
Чоловік виніс 
iз палаючої квартири 
80-річну жінку
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 У черкаській багатоповерхів-
ці на вулиці Чехова незнайомець 
виніс із задимленої квартири на 
шостому поверсі 80-річну жінку. 
Про це «Україні молодій» пові-
домила Зоя Вовк, керівник  прес-
служби патрульної поліції у Чер-
каській області.
 За її словами, молодий чер-
кащанин iшов увечері в гості до 
друзів і на сходах вiдчув запах 
диму. Він відчинив двері в там-
бур, аби зрозуміти, звідки димить. 
А оскільки двері в саму  квартиру 
були замкнені, то довелся їх виби-
вати.
 «Усе помешкання було в диму. 
Тож чоловік зайшов на кухню і пе-
рекрив газ, потім  відчинив двері 
балкону, аби провітрити кварти-
ру. На тому балконі він і побачив 
непритомну бабусю, яка сиділа у 
кріслі», розповідає Зоя Вовк. Вона 
каже, що чоловік узяв на руки ста-
реньку і виніс її з квартири на схо-
довий майданчик та викликав 
«швидку» і рятувальників. Уже 
там жінка прийшла до тями і на-
віть почала говорити. Потерпілу 
госпіталізували медики до місь-
кої лікарні №3. 
 Серед причин загоряння «надз-
вичайники» називають необереж-
не поводження старенької  з побу-
товими предметами. На щастя, за-
горяння на кухні вдалося ліквіду-
вати силами сусідів, які збіглися.
 Наразі з’ясовують прізвище 
героя, який урятував бабусю і пі-
шов iз місця події відразу, як туди 
прибула «швидка» та рятувальни-
ки. Лікарі кажуть: його заслуга в 
тому, що  жінка залишилася жи-
вою. ■

ПОГОДА

Залило
Танення снігу 
спричинило 
незручності
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Настання весни — звичайно 
ж, подія радісна, але цими днями 
суттєве потепління «вилазить бо-
ком» — у столиці чимало вулиць 
i дворів перетворилися на суціль-
ні басейни й потічки. Пересічним 
киянам залишається хіба що бра-
ти човни для пересування. 
 Зокрема, наприклад, вулицю 
Фанерну повністю затопило во-
дою, проблематичною для прохо-
ду стала прилегла територія біля 
станції метро «Позняки», а пі-
шоходи на вулиці Бережанській 
змушені обходити тротуари прої-
жджою частиною, інакше потріб-
но йти через глибоку калюжу. На 
столичній Оболоні також вели-
чезнi калюжi.
 Не позаздриш й автомобіліс-
там, адже в деяких місцях їхнi 
«ватерлінії» більш ніж удвічі пе-
ревищують кліренси машини. ■

■

■

ЗА ҐРАТАМИ

Жертва чужих інтриг
Рецидивіст запевняє, що його змусили 
вбити жінку-конвоїра

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Лідер РПЛ виконав обіцянку, яку дав 
мешканцям Миколаєва, Херсона й Одеси 
про підтримку суднобудiвників. Законо-
проект  Олега Ляшка, Дениса Силантьє-
ва та Тетяни Юзькової щодо збереження 
та розвитку вітчизняної суднобудівної га-
лузі, ухвалений парламентом, встанов-
лює обґрунтовані строки переробки для 
товарів, що ввозяться підприємствами 
суднобудівної промисловості для буду-
вання, ремонту і модернізації суден. Ці 
зміни дозволять знизити собівартість ви-
робництва, а значить — підвищити кон-
курентоздатність нашої продукції на сві-
товому ринку.
 Під час розгляду законопроекту Ляш-
ко наголосив, що такі законодавчі ініціа-
тиви допоможуть Україні позбутися ста-
тусу сировинної колонії.
 «На жаль, Україна — це експортер де-
шевої сировини і дешевої робочої сили. А 
ми хочемо, щоб Україна експортувала ви-
сокотехнологічну продукцію із високою 
доданою вартістю. Тоді українці мати-
муть роботу, зарплату і можливість году-
вати свої сім’ї. Ідея нашого закону проста 
— відродити славу міст-корабелів Херсо-
на, Миколаєва та Одеси. Раніше у судно-
будівній галузі працювали сотні тисяч 
людей. Сьогодні через відсутність держав-
ної підтримки більшість цих людей зали-
шились без роботи або виїхали за кордон. 
Наше завдання — повернути цих людей 
додому і дати їм можливість достойно за-
робляти тут. Наш законопроект пропонує 
створити умови для розвитку суднобудів-
ної галузі», — підкреслив Ляшко.
 Народний депутат наголосив, що де-
ржава має інвестувати у розвиток висо-
ких технологій, щоб Україна посіла гід-
не місце у світі.
 «Суднобудівна галузь — це високі 
технології, наукові розробки, достойні 
зарплати й український прапор на суд-
нах, які борознитимуть простори світово-
го океану. І ключове — це  потужна еко-

номічно розвинена країна. Усі розвинені 
країни: США, Південна Корея, Китай — 
надають підтримку своїм суднобудівним 
підприємствам. Ми пропонуємо прово-
дити таку саму політику підтримки на-
ціонального виробника, захисту робочих 
місць українців і розвитку власної еконо-

міки. Наша проблема не у відсутності кре-
дитів чи корупції. Досить торгувати сиро-
виною! Давайте відроджувати країну, а не 
добивати її», — підсумував Ляшко.
 За ухвалення законопроекту за основу 
та в цілому проголосували 250 депутатів 
Верховної Ради. ■

ПІДТРИМКА

Як Українi позбутися статусу 
сировинної колонiї
Парламент підтримав законопроект Ляшка, 
який відродить суднобудівну галузь

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Міністерство інформаційної політи-
ки хоче закрити чимало антиукраїнсь-
ких сайтів: під караючу руку відомства 
потрапив 21 сайт. Ці інформресурси, на 
переконання відомства, містять інформа-
цію, заборонену до поширення нормами 
українського законодавства.
 Зокрема, йдеться про dan-news.info, 
admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.
today, golospravdy.com, s-narodom.ru, 
politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline. 
ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, 
republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, 
kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-
inform.info, komtv.org і gazetacrimea.ru. 
У Мінінформполітики назвали причини, 

за якими слід заборонити ці сайти в Ук-
раїні: ч. 2 ст. 190 Кримінального кодек-
су (публічний заклик до насильницької 
зміни чи повалення конституційного 
ладу, або до захоплення державної вла-

ди, а також розповсюдження матеріалів 
із закликами до вчинення таких дій). До 
характеристики кожного ресурсу дода-
ються посилання на матеріали з цих сай-
тів.
 Перелік підготувала робоча група з 
моніторингу при міністерстві на вико-
нання положень Доктрини інформацій-
ної політики України, його передали 
на розгляд експертної ради при мініс-
терстві. «Наступним кроком, у разі по-
зитивного висновку експертної ради та 
відповідних рекомендацій, перелік буде 
передано правоохоронним органам для 
встановлення факту вчинення право-
порушення та відповідного реагування 
в межах компетенції», — заявляють у 
Мінінформполітики. ■

МЕДІА ДЛЯ МАС

Сайти — спам 
Антиконституційні заклики 
як причина припинити 
діяльність інформресурсів

■

Радикальна партія на захисті вітчизняного виробника.❙
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«Напівлегітимні» — значить, 
гнучкі та керовані 
 У нинішньому складі ЦВК 
України вже давно не мало б 
бути. Строк повноважень 12 із 
15 членів комісії сплив ще в чер-
вні 2014 року. У 13-го члена він 
завершився у лютому 2017-го. 
 На жаль, у парламенту 7-го 
скликання навесні 2014 року не 
знайшлося сил/часу/бажання 
для перезапуску ЦВК, як того 
вимагало суспільство. Натомість 
із профільного Закону «Про Цен-
тральну виборчу комісію» було 
вилучено заборону про участь у 
засіданнях комісії тих членів, 
чиї строки повноважень завер-
шилися. Втручання у закон вип-
равдали потребою гострих і не-
простих рішень у кризовий час 
після втечі Януковича, анексії 
Криму та збройного конфлікту 
на Донбасі. Таким чином поза-
чергові президентські та парла-
ментські вибори були проведені 
фактично без оновлення ЦВК 
(було призначено лише двох но-
вих членів комісії), а зміна за-
кону призвела до «консервації» 
її складу. Те, що за майже чоти-
ри роки з того часу склад ЦВК 
і досі не змінився, підтверджує 
істину — немає нічого більш по-
стійного, ніж тимчасове. Особ-
ливо якщо ця тимчасовість вла-
штовує владу, адже «напівлегі-
тимні» члени комісії є гнучкими 
та керованими. 
 Після проведення парламент-
ських виборів та формування 
коаліції ця ЦВК мала остаточ-
но стати частиною історії, у якої 
були відверто ганебні сторінки. 
 Ось лише один, проте надто 
промовистий приклад. Голова 
нинішньої ЦВК Михайло Охен-
довський був призначений чле-
ном ЦВК ще в 2004 році, у 2013-
му обраний головою комісії. 
Шість інших членів комісії були 
призначені у 2004-му, шестеро 
— у 2007-му, один — у 2010-му. 
 Роль ЦВК у виборчій епопеї 
під час президентських виборів 
2004 року була визначальною. 
Ось тільки комісія, принаймні 
більшість її членів, не впорала-
ся з функцією незалежного ар-
бітра, яку мала б виконувати. 
У результаті, ігноруючи масові 
фальсифікації та маніпуляції, у 
листопаді 2004 року ЦВК на чолі 
з одіозним Ківаловим оголосила 
переможцем другого туру прези-
дентських виборів Віктора Яну-
ковича. 
 Згідно з рішенням Верхов-
ного Суду України, що розгля-
дав цивільну справу про вста-
новлення результатів вибо-
рів Президента України, дії 
ЦВК визнані неправомірними, 
постанови ЦВК про результати 

виборів Президента України 21 
листопада 2004 року та обрання 
Президента України були скасо-
вані. Утім ніхто з членів комісії 
відповідальності за скоєні пору-
шення не поніс. Більше того, у 
своїх численних інтерв’ю голо-
ва комісії Ківалов переконував, 
що ні він, ні інші члени ЦВК не 
брали участі у фальсифікаціях. 
Мовляв, ЦВК не підраховувала 
голоси, а отже, й не могла нести 
карної відповідальності за фаль-
сифікації.

Ганебну сторінку досі не 
перегорнуто 
 У результаті маємо кричущу 
ситуацію: у комісії працюють 
люди, що свого часу підписали 
неправомірне рішення, а очолює 
її людина, стосовно якої пору-
шена кримінальна справа щодо 
отримання грошей із так званої 
«чорної каси» Партії регіонів. 
Утім справу проти зручного та 
завжди гнучкого Охендовського 
на даний момент призупинено. 
 А його колишній колега 
одіозний Ківалов — нині народ-
ний депутат. Ганебну сторінку 
історії не просто не перегорнуто, 
з неї навіть не намагалися зроби-
ти висновки! 
 І ось тепер, за рік до прези-
дентських виборів, глава держа-
ви неквапливо вносить до пар-
ламенту прізвища нових кан-
дидатів до ЦВК. Цікаво, що на 
13 вакантних місць Президент 
пропонує депутатам 14 канди-
датів. Більший вибір у цій си-
туації може призвести до штов-
ханини, торгів, кулуарних до-
мовленостей або взагалі торпе-
дування процесу переобрання 
комісії. Навряд чи Президент 
зробив це ненавмисно. Адже 
якщо так станеться, що ЦВК че-
рез суперечності між фракція-
ми не буде обрана, уся відпові-
дальність за провал ляже на пар-
ламент, а не на главу держави, 
який мав би надати цей список 
ще кілька років тому. 
 Є й інша загроза — чергового 
часткового перезапуску комісії. 
Згідно з процедурою, аби оно-
вити склад ЦВК, парламент по-
винен провести низку результа-
тивних голосувань — спочатку 
звільнити членів комісії, у яких 
завершилася каденція (за кож-
ного окремо). А потім провести 
голосування щодо призначення 
членів на вакантні місця. Врахо-
вуючи, що, згідно з законом, ко-
місія є повноважною з моменту 
призначення та складання при-
сяги не менш як двома третина-
ми її складу, перезавантажен-
ня ЦВК може відбутися навіть, 
якщо будуть призначені вісім 
нових членів, а не тринадцять.

 Хоч яким би був результат, 
очевидно, що ЦВК залишиться 
лише знаряддям у чиїхось ру-
ках, завдання якого — забез-
печити перемогу тій чи іншій 
групі.

У Британії та Франції вибори 
проводить МВС 
 ЦВК потребує змін, проте не 
лише у прізвищах, а докорін-
них, ідеологічних. Ценртвибор-
чкоми — «монстри совка» — іс-
нують лише у пострадянських 
країнах. Їхня філософія, що 
формувалася десятиріччями, 
хибна та згубна. 
 Світовий досвід у питанні 
формування виборчих органів 
не уніфікований. Виборчі орга-
ни можуть бути децентралізова-
ними, урядовими чи незалежни-
ми. У деяких країнах вони ма-
ють тимчасові повноваження, в 
інших — постійні. 
 Так, у регіонах зі стабільни-
ми демократичними традиція-
ми вибори частіше адміністру-
ють державні органи, а не неза-
лежні комісії. Однак їх можуть 
контролювати судові інстан-
ції, представництва політичних 
партій, національні спостереж-
ні органи тощо. Наприклад, у 
Великобританії функції вибор-
чих органів виконують посадові 
особи МВС та місцевих органів 
влади. У Франції вибори про-
водить МВС спільно зі спецко-
місіями контролю за голосуван-
ням та агітацією, національною 
рахунковою комісією. А от у Ка-
наді та Ісландії є вертикаль неза-
лежних органів, що несуть пов-
ну відповідальність за проведен-
ня виборів.
 Україна входить до більшості 
країн Східної та Центральної Єв-
ропи, в якій створюється вибор-
ча інституція, що в ідеалі має 
бути незалежною від адміністра-
тивної вертикалі.
 Насправді ж маємо слаб-
ку і контрольовану інституцію. 
Проте якість роботи органу зале-
жить не від прізвищ (їх олігар-
хи та залежні від них політичні 
сили можуть запропонувати чи-
мало), а від сили та міцності ін-
ституції. А дискусія щодо онов-
лення органу має фокусувати-
ся не на біографіях чи партій-
ній приналежності/залежності 
майбутніх кандидатів, як це 
відбувається зараз, а на зміні 
принципів роботи ЦВК, її ін-
ституційній незалежності. 
 Місія такого виборчого ор-
гану — бути арбітром. Тобто 
реально, а не номінально реа-
гувати на порушення вибор-
чого законодавства — підкупи, 
незаконну агітацію чи порушен-
ня порядку фінансування кам-
паній. Реакція незалежної ЦВК 
— це зняття з виборів недобро-
чесних кандидатів чи політсил, 
це ініціатива у процесі притяг-
нення їх до відповідальності. 
  ЦВК, сформована за якісно 
новим принципом, повинна ви-
конувати винятково технічну та 
арбітражну функцію. Не виклю-
чено, що для цього має змінити-
ся і принцип відбору членів ко-
місії із можливим обмеженням 
партійного впливу під час цього 
процесу. 
 Україна потребує змін у 
формуванні та функціонуванні 
ЦВК. Адже комісія не лише ви-
дає посвідчення обраним, вона 
наділяє їх легітимністю та най-
вищими повноваженнями. ■

ПРАВИЛА ГРИ

ЦВК. Примарне перезавантаження 
Чому новий склад комісії — не панацея та як це змінити

■

Роман СЕМЕНУХА, 
народний депутат України

Чим ближчі в Україні вибори, тим виразніше постає питання: хто і як 
буде визначати їх результати. І прізвища п’ятнадцятьох осіб — членів 
ЦВК, що в останні кілька років були майже поза обговоренням, зно-
ву опиняться у центрі уваги громадськості. 
Це чи не найвиразніша ознака перехідних суспільств — ставлення 
політикуму та, відповідно, сприйняття громадськістю виборчих ко-
місій не як інституції, що лише організовує та проводить вибори, 
а як дiєвого інструменту впливу, політичної технології. Адже найе-
фективніший спосіб перемогти для певної політичної сили — це 
взагалі опинитися поза конкуренцією, контролюючи тих, хто визна-
чає лідера. 
Саме тому, поки в країнах зі сталими демократіями робота вибор-
чих органів обмежується лише технічними аспектами, в Україні на 
певних визначних етапах ЦВК перетворюється на чи не наймогутні-
шу структуру, що не тільки має політичне забарвлення, а фактично 
впливає на результати виборів. 

Інна СТЕПАНЧУК

 Відкриваючи учорашнє 
засідання Верховної Ради, 
спікер Андрій Парубій пові-
домив, що вже у четвер поста-
вить на розгляд парламенту 
питання про надання згоди на 
притягнення до криміналь-
ної відповідальності народ-
ного депутата Євгена Бакулі-
на. «Члени профільного ко-
мітету визнали подання Ге-
нерального прокурора щодо 
надання згоди парламенту на 
притягнення до криміналь-
ної відповідальності, затри-
мання та арешт народного де-
путата України Бакуліна Єв-
гена Миколайовича, члена 
депутатської фракції «Опо-
зиційний блок» — законним, 
достатнім і обґрунтованим», 
— зазначив Парубій. Нага-
даємо, 16 лютого Генпроку-
рор Юрій Луценко звернув-
ся до ВР iз проханням позба-
вити депутатського імунітету 
Євгена Бакуліна. Останньо-
го підозрюють у причетності 
до фінансової махінації із за-
купівлею посадовими особа-
ми Міністерства енергети-
ки, «Нафтогазу України» та 
«Чорноморнафтогазу» в 2011 
році бурових установок за за-
вищеною ціною, в результаті 
чого було вкрадено близько 
144 млн. доларів. Генпроку-
ратура має свідчення, що 25 
млн. доларів були перерахо-
вані на рахунок компанії, 
підконтрольной доньці Ба-
куліна Світлані. «Якщо на-
родний депутат Бакулін не 
винен у вчиненні інкриміно-
ваних йому злочинів — не-
хай доводить свою правоту, 
як і решта громадян, у суді. 
Я переконаний, що ми, як за-
вжди, будемо згуртовані нав-
коло головного принципу, що 
закон один для всіх!» — наго-
лосив Голова ВР.
 Подальша робота парла-
менту була зосереджена дов-
кола законопроекту про вне-
сення змін до Закону Ук-
раїни «Про реабілітацію ін-
валідів України» та трьох 

законопроектів про Держав-
не бюро розслідувань. Проте 
розслаблені довгими святко-
вими «канікулами» депутати 
ніяк не хотіли включатися в 
роботу. Спікер усе намагав-
ся загнати депутатів до зали, 
але втримати законотворців 
у своїх кріслах було непрос-
то. Зрештою, зміни до Закону 
«Про реабілітацію інвалідів 
України» таки були ухвалені 
(вони передбачають, що учас-
никам АТО, які мають ампу-
тацію кінцівок, даватимуть 
групу інвалідності не нижче 
другої).
 А от три законопроекти 
про Державне бюро розсліду-
вань так і не знайшли депу-
татської підтримки. Навіть 
суто технічний проект нарде-
па Миколи Паламарчука під 
номером 5395. У цьому про-
екті закону було передбачено 
зарплати для співробітників 
бюро в розмірі 360 тисяч гри-
вень. І це — чи не основна пе-
репона, за яку перечепилося 
голосування за Бюро. Народ-
ний депутат Олег Ляшко на-
голосив на неприпустимості 
встановлення таких посадо-
вих окладів у країні, де вчи-
телі та лікарі отримують у де-
сятки разів менше, а молодь 
змушена виїздити на заробіт-
ки за кордон. Не допомог-
ло навіть уточнення від Ан-
дрія Парубія, що пункт про 
зарплати вилучено з законо-
проекту. Переголосування 
не були результативними, 
тож усі три документи від-
правлені на доопрацювання 
в комітет. Уже в кулуарах 
парламенту народний депу-
тат Ірина Луценко поділи-
лася сподіваннями, що «всі 
три законопроекти будуть у 
скороченій процедурі дооп-
рацьовані, а потім проголо-
совані в парламенті». Після 
перерви депутати взялися за 
інші питання силового блоку 
— зміни до Кримінального та 
Кримінально-процесуально-
го кодексів. Проте й вони не 
зібрали необхідної кількості 
голосів. ■

У СЕСІЙНІЙ ЗАЛІ

Перечепилися
через зарплати
Депутати провалили законопроекти 
про Державне бюро розслідувань, 
а про недоторканність Бакуліна 
поговорять у четвер

■

Більшість рішень учора парламентом не були проголосовані. 
Фото з сайта kontrakty.ua.

❙
❙



5УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 14 БЕРЕЗНЯ 2018СВІТ

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У понеділок поблизу аеропорту Катманду «Трибху-
ван» під час посадки розбився пасажирський літак, на 
борту якого перебувала 71 особа: 67 пасажирів та чоти-
ри члени екіпажу. Представник армії Непалу повідомив 
відразу після катастрофи про понад 50 загиблих, але 
вчора було подано уточнені дані: 49 загиблих, а 22 осо-
би рятувальники витягли з-під обгорілих уламків літака 
пораненими, повідомляє Бі-Бі-Сі. Деякі з них перебува-
ють у критичному стані.
 Турбореактивний літак Bombardier Dash 8 Q400 канад-
ського виробництва, який належав авіакомпанії з Бангла-
деш US-Bangla,  виконував рейс BS211 зі столиці Бангла-
деш Дакки. Він не дотягнув до смуги аеропорту в Катман-
ду і впав на футбольне поле, на якому на той момент, на 
щастя, нікого не було. З 67 пасажирів літака 33 були гро-
мадянами Непалу, 32 — iз Бангладеш, та по одному — з 
Китаю i Мальдівських островів. Літак після падіння охо-
пило полум’я. 
 «Літак отримав дозвіл на посадку з південної сторо-
ни злітно-посадкової смуги, але приземлявся з півночі», 
— заявив виданню «Катманду Пост» генеральний ди-
ректор управління цивільної авіації Непалу Санджив Га-
утам. «Ми ще маємо з’ясувати причину незвичайної по-
садки», — зазначив він.
 Один із тих, хто вижив, непальський турагент Басан-
та Бохора, розповів зі свого лікарняного ліжка про обста-
вини падіння літака. За його словами, з літаком почали 
відбуватися дивні речі незадовго до посадки в Катман-
ду. «Раптом літак сильно затрусився, і після цього став-
ся гучний удар», — цитує його «Катманду Пост». — Я 
сидів біля вікна і зміг вистрибнути».
 Прем’єр-міністр Непалу Кхадга Шарма Олі висло-
вив свої співчуття родичам загиблих та пообіцяв негай-
не розслідування. 
 Аеропорт Катманду тимчасово зачинений на час 
слідства. Надалі залишаються неідентифікованими тіла 
10 пасажирів. Учора слідчі знайшли «чорну скриньку» лі-
така — реєстратор параметрів польоту. Тепер її вивчають, 
повідомив генеральний менеджер аеропорту Радж Кумар 
Четрі. Понеділкова авіакатастрофа в Катманду є найбіль-
шою з 1992 року, коли в цьому ж аеропорту розбився па-
кистанський пасажирський літак і загинули 167 осіб. ■

Продаж зброї у світі за п’ять років зріс 
на 10 відсотків
 Продаж зброї у світі в 2013—2017 роках збільшився зага-
лом на десять відсотків у порівнянні з періодом 2008—2012 
років. Про це йдеться в оприлюдненому звіті Стокгольмсько-
го інституту проблем миру (SIPRI). Найбільшими світовими ек-
спортерами зброї є США, Росія, Франція, Німеччина і Китай. 
За останні п’ять років США наростили поставки озброєнь май-
же на чверть і зараз сконцентрували майже 34 відсотки сві-
тового продажу. Вашингтон постачав зброю у 98 країн, май-
же половина надійшла в країни Близького Сходу. Другий екс-
портер зброї у світі, Росія, значно відстає від США — зараз її 
частка у світових продажах зброї становить 22 відсотки. Третій 
експортер — Франція — збільшила продажі за останні роки 
на 27 відсотків і зараз контролює 6,7 відсотка світового прода-
жу. А от четвертий — Німеччина — навпаки, скоротила на 14 
відсотків. За останні п’ять років більшість держав на Близько-
му Сході безпосередньо брали участь у насильницьких конф-
ліктах. Через це імпорт озброєнь державами в цьому регіоні 
збільшився на 103 відсотки. Найактивніше у світі скуповува-
ли зброю Індія, Саудівська Аравія, Єгипет і ОАЕ.

Трамп назвав гасло своєї виборчої 
кампанії 2020 року
 Хоча до наступних президентських виборів у США зали-
шається понад 2,5 року, Дональд Трамп уже оголосив гасло 
своєї виборчої кампанії 2020 року. Під час виступу на вибор-
чому мітингу на підтримку республіканського кандидата від 
штату Пенсильванія до Конгресу Трамп традиційно зайнявся 
самовихвалянням та перераховуванням своїх успіхів в еконо-
міці та внутрішній і зовнішній політиці. Дійшовши висновку, 
що гасло його виборчої кампанії 2016 року «Зробимо Аме-
рику знову великою» вже виконане, він заявив, що піде на 
вибори 2020 року з оновленим гаслом — «Збережемо ве-
лич Америки». ■

«Росія продовжує бути 
безвідповідальною силою 
дестабілізації у світі»
 Нагадаємо, в неділю, 4 
березня, до лікарні в Солс-
бері привезли двох росіян: 
Сергія і Юлію Скрипалів. 
Їх було отруєно високо-
токсичною речовиною. 
Досі триває боротьба за 
їхні життя. Протягом ба-
гатьох років Сергій Скри-
паль був подвійним аген-
том. Працюючи для росій-
ської військової розвідки, 
він переказував інформа-
цію британській MI6. 2006 
року його було арештова-
но в Росії і засуджено до 13 
років ув’язнення. Чотирма 
роками пізніше, у ході об-
міну шпигунів, він опинив-
ся у Великій Британії.
 Західні союзники Ве-
ликої Британії підтримали 
країну в конфлікті з Росією 
після того, як Лондон зви-
нуватив останню в причет-
ності до отруєння колиш-
нього розвідника ГРУ. «Ми 
згодні, що відповідальні — 
як ті, хто вчинив злочин, 
так і ті, хто його замовив, 
— мають бути покарані. 
Ми солідарні з нашими со-
юзниками в Об’єднаному 
Королівстві та будемо про-
довжувати тісно коорди-
нувати нашу реакцію», — 
заявив у понеділок, 12 бе-
резня, державний секре-
тар США Рекс Тіллерсон, 
слова якого цитує агенція 
«Франс Пресс».
 Тіллерсон додав, що не 
може бути виправдання 
таким нападам — «зама-
ху на вбивство приватної 
особи на території суверен-
ної держави». «Від Украї-
ни до Сирії, а тепер і Вели-
кої Британії, Росія продов-
жує бути безвідповідаль-
ною силою дестабілізації 
в світі, діючи з відкритим 
нехтуванням суверенітету 

інших держав і життями 
їхнiх громадян», — сказав 
держсекретар США. 
 Перед тим як зробити 
заяву, Тіллерсон подзвонив 
своєму британському ко-
лезі — міністру закордон-
них справ Борису Джонсо-
ну, щоб обговорити це от-
руєння. Рекс Тіллерсон по-
годжується з оцінкою Мей, 
що при отруєнні Скрипаля 
була використана нервово-
паралітична речовина вій-
ськового типу виробниц-
тва Росії класу «Новачок». 
«Схоже, що це, очевидно, 
речовина з Росії», — ска-
зав Тіллерсон, але додав, 
що не знає, чи вона була за-
стосована з відома російсь-
кої влади.
 Президент Франції Ем-
мануель Макрон також 
домовився із британсь-
кою прем’єр-міністром Те-
резою Мей про координа-
цію дій між двома країнами 
в розслідуванні отруєння. 
У прес-службі Мей повідо-
мили, що політики обгово-
рили «широкі схеми агре-
сивної російської поведін-
ки і погодилися, що було 
би важливо продовжувати 
діяти спільно з союзника-
ми для її вирішення». За-
непокоєність щодо отруєн-
ня Скрипаля висловили й 
у Північноатлантичному 
альянсі. «НАТО підтримує 
зв’язок iз владою Великоб-
ританії з цього питання», — 
заявив Генеральний секре-
тар НАТО Єнс Столтенберг.

Список дивних смертей 
 Це не перший замах 
російських агентів на жит-
тя противників Кремля, 
які мешкають у Великій 
Британії, але перший, що 
викликав такий широкий 
резонанс у колі лідерів За-
ходу. У британському пар-
ламенті вимагають про-

вести повторне розсліду-
вання одразу чотирнадця-
ти загадкових смертей на 
території Об’єднаного Ко-
ролівства. Ці смерті «не 
були сприйняті поліцією 
Великої Британії як підоз-
рілі, але, за повідомлення-
ми, були ідентифіковані 
розвідкою США як потен-
ційно пов’язані з російсь-
кою владою», йдеться у де-
путатському зверненні до 
МВС країни. 
 У парламентському за-
питі вочевидь йдеться про 
велике дворічне журналіст-
ське розслідування видання 
Buzzfeed, що вийшло в чер-
вні минулого року. У тому 
матеріалі видання розпові-
дало про загибель 15 осіб на 
території Великобританії з 
вересня 2003-го по травень 
2016 року. У всіх цих випад-
ках американська розвідка 
підозрює причетність росій-
ських спецслужб або ма-
фіозних угруповань, ствер-
джується у статті. Йдеть-
ся про загибель російського 
олігарха Бориса Березовсь-
кого та його соратників, а 
також колишнього офіце-
ра ФСБ Олександра Литви-
ненка та людей, пов’язаних 
iз розкриттям обставин його 
отруєння.
 Про російський слід у 
справі Литвиненка у Ве-
ликій Британії говорять 
вже давно і відкрито — на 
нього вказало проведене в 
країні публічне розсліду-
вання. А ось в інших 14 си-
туаціях часто, попри деякі 
неоднозначні обставини за-
гибелі, були встановлені са-
могубства або нещасні ви-
падки. Тепер ці справи мо-
жуть переглянути.

Не новий «Новачок»
 Британська спецлабо-
раторія «Портон Даун» 
(Porton Down) вже іден-

тифікувала хімічну суб-
станцію, що була вико-
ристана для отруєння Скри-
палів, повідомляє Бі-Бі-Сі. 
Йдеться про одну з найток-
сичніших нервово-паралі-
тичних речовин у світі, яка 
діє на жертву вже через 30 
секунд після застосування. 
Група цих отруйних речо-
вин під назвою «Новачок 
— А-230» є в 5-8 разів от-
руйнішою, ніж інша більші 
відома хімічна зброя типів 
«Зарин» чи VX. І її значно 
важче виявити, зазначає 
професор Гарі Стівенс, фах-
івець-фармацевт Редінгсь-
кого університету в Анг-
лії. 
 Для прикладу, отрутою 
VX був убитий брат північ-
нокорейського диктато-
ра Кім Чен Ина. Російські 
ж агенти використовують 
для замахів цю «вітчизня-
ну розробку», яку створили 
в СРСР у 70-х i 80-х роках 
у рамках таємної програ-
ми розробки хімічної зброї 
«Фоліант», а «Новачок» 
є вдосконаленою версією 
останніх років існування 
СРСР. 1999 року група аме-
риканських фахівців здійс-
нила поїздку до Узбекиста-
ну, де залишалися запаси 
цієї речовини — четверто-
го, найдосконалішого, по-
коління радянської хіміч-
ної зброї. Вони встанови-
ли, що «Новачок» розроб-
лявся з прицілом, аби його 
було якнайважче викрити. 
«Новачок» може існувати 
як у формі рідини чи твер-
дої речовини, так і у формі 
аерозолю. 
 Препарат належить до 
групи так званої «бінарної 
зброї», тобто складається 
з двох відносно малоток-
сичних складових, які от-
римують свою убивчу силу 
при поєднанні. Тобто у 
складових частинах його 
легко перевозити та при-
ховувати, він не становить 
небезпеки для перевізни-
ка, а надати вбивчі власти-
вості можна шляхом поєд-
нання у потрібний момент. 
Більше того, компоненти 
«Новачка» не належать до 
заборонених хімічних ре-
човин, тому їх і перевози-
ти немає потреби, бо мож-
на придбати на місці перед 
скоєнням злочину. Пре-
парат при потраплянні на 
шкіру чи в дихальні шля-
хи жертви розпочинає дія-
ти миттєво. Перші симпто-
ми з’являються від 30 се-
кунд до двох хвилин, але 
людські органи та жит-
тєві функції починають 
відмовляти через 18 го-
дин. Є «дизайни» препа-
рату, які вбивають окремі 
органи організму, напри-
клад, серце, нервову сис-
тему чи інші. Щоб надати 
ураженому цією отрутою 
першу допомогу, потріб-
но повністю роздягнути та 
вимити мийними засобами 
тіло й очі, а в легені пода-
ти кисень. ■
 
P.S. Коли верстався но-
мер, стало відомо, що де-
ржсекретаря США Рекса 
Тіллерсона було звільне-
но з посади. Про це пові-
домила газета «Вашинг-
тон пост». Його замінить 
керівник ЦРУ Майк Пом-
пео. Натомість ЦРУ очо-
лить Джина Хеспел, яка 
стане першою жінкою на 
цій посаді.

КАТАСТРОФИ

«Бомбардир» 
упав на 
футбольне 
поле
Десятки людей загинули 
в авіакатастрофі у Непалі

■

НОВИНИ ПЛЮС■

ТЕРОРИЗМ

Жало Москви 
Тереза Мей звинуватила Росію в отруєнні Сергія Скрипаля

■

Ігор ВІТОВИЧ

Прем’єр-міністр Великої Британії під час виступу в понеділок у Палаті громад заявила, що 
«є дуже ймовірним», що у справі отруєння двох росіян у Солсбері замішана Росія. Пред-
ставляючи парламентарiям найновішу інформацію про слідство у зв’язку з цією справою, 
Тереза Мей наголосила, що в Солсбері використано субстанцію, виготовлену в Росії. «Це 
була або безпосередня операція росіян проти нашої країни, або росіяни втратили контроль 
над цією речовиною», — наголосила прем’єр, додаючи, що британське МЗС викликало у 
зв’язку з цим посла РФ у Лондоні, вимагаючи від нього пояснень. Прем’єрка дала Росії часу 
до середи, аби відповісти на серйозні звинувачення у терористичній діяльності на території 
іншої держави. Окрім Скрипалів, отруєння діагностовано в 20 громадян Великої Британії, 
один iз них, поліцейський, перебуває у важкому стані.

Крім Скрипалів, від отрути в Британії постраждало загалом 20 осіб. 
Фото з сайта slovoidilo.ua.

❙
❙
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Кілька тижнів на розмови 
 У лютому 2018 року Украї-
на виплатила МВФ 465,9 млн. 
доларів за раніше взятим креди-
том. Усього ж минулого місяця, 
за даними Національного банку, 
були здійснені платежі за зовніш-
нім боргом у сумі 536,8 млн. до-
ларів. Ще 70,9 мільйона доларів 
ми виділили на обслуговування 
зовнішнього боргу. 
 Президент України Петро По-
рошенко очікує отримання ново-
го траншу вже у квітні нинішньо-
го року. Правильніше буде сказа-
ти, очікував. Адже свою заяву, 
що ми виконали 80% усіх вимог 
Міжнародного валютного фонду, 
він зробив ще у січні. «Мабуть, 
я «схрещую пальці», до квітня 
ми виконаємо всі зобов’язання 
й отримаємо наступний транш, 
— сказав Президент. — Ми, мій 
уряд і мій народ, готові продов-
жувати співпрацю з МВФ». Піс-
ля цього гарант уже не робив та-
ких оптимістичних заяв. 
 Натомість днями у Вашинг-
тоні заявили: наразі не готові на-
віть назвати дату можливого при-
їзду місії МВФ до Києва. «Між-
народний валютний фонд про-
довжує підтримувати постійний 
діалог з офіційним Києвом у рам-
ках програми розширеного фі-
нансування EFF, але наразі не 
визначив дату візиту оціночної 
місії до України з метою перегля-
ду і виділення наступного тран-
шу», — заявив директор прес-
офісу Фонду Джеррі Райс. 
 За його словами, «дискусія 
з українською владою є постій-
ною». А нещодавно група експер-
тів відвідала українську столицю 
для обговорення технічних питань 
у контексті програми реформ, які 
підтримує Фонд. За цією езоповою 
мовою, треба розуміти, криються 
три найболючіші теми, які вже 
тривалий час залишаються у фо-
кусі уваги МВФ. Це приватизація, 
підвищення ціни на газ для насе-
лення та створення антикорупцій-
ного суду. 
 Джеррі Райс підтвердив 
версію про суд, дипломатично 
наголосивши на необхідності по-
дальшого прогресу в Україні з 
цих питань. «Я можу сказати, 
що дискусія з українською сто-
роною продовжується і буде про-
довжуватися упродовж наступ-
них кількох тижнів», — таким 
чином прес-аташе Фонду фак-
тично спростував можливість от-
римання чергового траншу вже у 
другий місяць весни. 

Час скасовувати земельний 
мораторій
 Затримка чергового траншу 
ніяк не вплине на показники Де-
ржавного бюджету 2018 року. 
Про це заявила заступник мініст-
ра фінансів України Оксана Мар-
карова. «Кошти Міжнародного 
валютного фонду, заплановані на 
цей рік, усі вони йдуть у резерви 
Національного банку, — сказала 
вона. — Перебування у програмі 
нам потрібно не тому, що це треба 
бюджету. А тому, що це, по-пер-
ше, показує: ми рухаємося шля-

хом реформ. А це є дуже важли-
вий сигнал для зарубіжних інвес-
торів». Адже, за її словами, біль-
шість інвесторів, які хочуть зайти 
до будь-якої країни, насамперед 
цікавляться, чи виконує вона 
програму МВФ. 
 На думку Маркарової, най-
більша перепона до нашої спів-
праці з МВФ на сьогоднішній 
день — закон про Антикоруп-
ційний суд. Якщо законопроект 
у першому читанні буде ухвале-
но, Фонд повернеться до розгля-
ду справи з Україною. 
 Але посадовці МВФ налашто-
вані песимістичніше. Так, голова 
представництва Міжнародного 
валютного фонду в Україні Йоста 
Люнгман в одному з інтерв’ю за-
явив: у фокусі їхньої уваги зали-
шається ще й земе льна реформа. 
Від необхідності впровадження 
якої Фонд свого часу відмовився, 
давши згоду українському уряду 
на продовження мораторію. Про-
те, як натякнув Люнгман, ненадо-
вго. «Час запровадити ринок зем-

лі вже настав», — сказав очіль-
ник українського офісу МВФ. 
 Тож можна вважати, що Фонд 
насправді вирішив посилити свої 
вимоги до України. І до трьох пун-
ктів, які були на слуху впродовж 
останнього часу, додався й чет-
вертий. Бо МВФ, як виявляється, 
про нього не забув. Та, можна вва-
жати, вимагатиме ухвалення рі-
шення про скасування земельно-
го мораторію вже до кінця осені. 
«Якщо українська влада зможе 
домогтися швидкого прогресу у 
вирішенні цих питань, то четвер-
тий перегляд програми буде за-
кінчений до травня», — сказав 
він. Він також зазначив, що Фонд 
бачить бажання української вла-
ди рухатися вперед і завершити 
черговий перегляд програми, але 
це складний процес.
 Тож новий транш, таким чи-
ном, Україна зможе отримати аж 
ніяк не раніше червня-липня. У 
кращому випадку. Тобто, якщо 
влада наважиться перед вибора-
ми на такий непростий в електо-
ральному сенсі крок: як відомо, зе-
мельна реформа має неоднознач-

не сприйняття в українському сус-
пільстві, а низка політичних сил 
виступає проти цих змін. 
 Тож великий шанс, що кре-
диту ми можемо не отримати вза-
галі. У цьому випадку владі дове-
деться думати, як вона зможе по-
гасити державний борг у розмірі 
двох трильйонів гривень. У 2018 
році, до речі, на обслуговування 
держборгу піде 14% нашого бю-
джету. А в 2019-20 роках ця циф-
ра буде ще більшою. 

Мінус 8,5 млрд. доларів
 Експерти тим часом спереча-
ються, наскільки шкідливими 
чи корисними можуть бути пора-
ди Фонду для України. Скажімо, 
підвищення газу для населення зі 
зрозумілих причин, як і земельну 
реформу, населення сприймає ка-
тегорично проти. 
 Йоста Люнгман пояснив, що 
має на увазі Міжнародний валют-
ний фонд, вимагаючи цих змін, 
тобто встановлення єдиної ціни 
для індивідуальних споживачів та 

для імпортерів. За його словами, 
дві ціни — це живильне середови-
ще для корупції. «Контроль за ці-
нами та диференціація енергетич-
них тарифів мають негативні на-
слідки, оскільки призводять до не-
ефективного розподілу ресурсів. 
Також пропадають стимули для 
енергоефективності. Окрім цьо-
го, різні ціни на газ, що одночасно 
діють на ринку, стають причиною 
корупції. Наприклад, можна купи-
ти газ за нижчою ціною як для на-
селення, а потім продати його для 
промисловості за вищим тарифом, 
при цьому по клавши до кишені різ-
ницю», — резюмував Люнгман. 
 «Усі проблеми, які ми маємо 
сьогодні з нестачею зовнішнього 
фінансування, виникли не від того, 
що неправильним був дизайн про-
грами, — прокоментував дирек-
тор Міжнародного фонду Блейзера 
Олег Устенко. — А лише тому, що 
український політичний клас не на-
магався виконати ті зобов’язання, 
які брав на себе, відкриваючи ці 
програми. Йдеться про два головні 
зобов’язання, які треба виконати: 
створення Антикорупційного суду 

та проведення приватизації». 
 Під нестачею зовнішнього фі-
нансування варто розуміти, що з 12 
траншів від Міжнародного валют-
ного фонду Україна отримала лише 
чотири. А це — 8,5 млрд. доларів із 
обіцяних 17. 

Прокинулися б в іншій державі
 Але, на думку інвестиційно-
го банкіра Сергія Фурси, провал 
України у напрямку залучен-
ня міжнародного фінансування 
вимірюється не лише грошима. 
 «Президент України пишаєть-
ся отриманням чотирьох траншів. 
Мовляв, ніхто не міг, а я зміг. Але, 
по-перше, важко пишатися чет-
вертим траншем, адже до цього 
часу ми мали отримати вже 12... 
Якщо би Україна виконала про-
граму МВФ упродовж трьох міся-
ців, ухваливши необхідні закони 
та запустивши необхідні зміни, то 
через рік ми прокинулися би вже в 
іншій державі», — сказав Фурса. 
 Що ж стосується захисту су-
веренітету, на який посилають-
ся критики співпраці з МВФ, то, 
на думку інвестбанкіра, найкра-
ще його захищають дві країни у 
світі: Північна Корея та Венесуе-
ла. «І найбільше їхній суверенітет 
захищений від здорового глузду, 
— сказав Фурса. — Україна, на 
щастя, ще не навчилася так доб-
ре захищати свій суверенітет. Але 
є група людей, які дуже хочуть за-
хистити своє право на корупцію... 
Якщо ми не дозволимо людям із 
поза системи боротися із хворо-
бою самої системи, то ми не вилі-
куємо цю систему. Ми не вилікує-
мо країну. І захищати суверенітет 
хвороби можуть тільки ті, хто па-
разитує на слабкому організмі». 
 Україна де-факто вже мораль-
но готова до підвищення тарифів 
на газ. Прем’єр Володимир Гройс-
ман заявив: ми можемо скоротити 
споживання блакитного палива 

ще на 5 млрд. кубометрів на рік. 
«За останні три роки споживання 
газу скоротилося на 6 млрд. кубо-
метрів. Проте країна здатна зни-
зити споживання ще на 5 млрд. 
кубометрів, — написав очільник 
уряду на своїй сторінці у «Фейс-
буці». — Прогноз на 2022 рік — 
13 мільярдів кубометрів». 
 За дужки заяви Гройсмана ви-
несено одне, але дуже важливе за-
уваження: скорочення споживан-
ня газу в Україні відбулося не за-
вдяки впровадженню енергоефек-
тивності, а через падіння обсягів 
промисловості та окупації части-
ни території. У тому числі й індус-
тріально розвинутої. 

Європа нам допоможе!
 На тлі непоступливості МВФ, 
який вимагає від нас не лише 
економіки, а й політики — у ши-
рокому сенсі цього слова, значно 
прихильнішою до України вия-
вилася Єврокомісія. Європейсь-
ка комісія затвердила пропози-
цію щодо нової програми мак-
рофінансової допомоги (MFA) 
для України на суму до 1 млрд. 
євро для підтримки економічної 
стабілізації та структурних ре-
форм. 
 «Сьогоднішня пропозиція 
слідує за запитом української 
влади та прямими дискусіями 
між президентом Комісії Жан-
Клодом Юнкером та Президен-
том України Петром Порошен-
ком. Нова програма спрямована 
на те, щоб спиратися на прогрес, 
досягнутий у підтримці стабілі-
зації економіки та структурних 
реформ під час трьох попередніх 
операцій MFA», — йдеться у за-
яві, розміщеній днями на сайті 
Єврокомісії.
 Віце-президент Єврокомісії 
Валдіс Домбровскіс зазначив, що 
пропозиція про четверту програму 
макрофінансової допомоги свід-
чить про зобов’язання ЄС щодо 
солідарності з Україною. «Ця солі-
дарність повинна йти пліч-о-пліч 
з постійною прихильністю ук-
раїнської влади до амбітної про-
грами реформ для забезпечення 
стабільної та процвітаючої Украї-
ни. Ми розраховуємо на підтрим-
ку цієї важливої програми з боку 
Європейського парламенту та де-
ржав-членів», — зазначив він.
 Єврокомісар П’єр Московічі 
також закликав українську владу 
продовжувати динаміку реформ з 
новою силою, «побудувати більш 
справедливу, більш стабільну та 
процвітаючу країну в інтересах усіх 
українців». «Усі виплати за запро-
понованою програмою, включаю-
чи першу, залежатимуть від реалі-
зації реформ, спрямованих на усу-
нення вразливостей, виявлених в 
українській економіці. Включені у 
Меморандум про взаєморозуміння, 
вони враховуватимуть заходи, які 
залишаються невирішеними з по-
передньої програми MFA, і включа-
тимуть кроки з посилення боротьби 
з корупцією», — зазначили у Євро-
комісії.
 Пропозиція Єврокомісії щодо 
четвертої програми MFA для Ук-
раїні підлягає затвердженню Єв-
ропейським парламентом та Ра-
дою ЄС. ■

НАШІ ГРОШІ

Транш через суд
МВФ готовий видати Україні черговий транш після виконання 
не лише економічних, а й політичних вимог

■Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Стосунки між Україною та Між-
народним валютним фондом і 
далі перебувають у підвішено-
му стані. Наш головний креди-
тор наразі відмовляється нада-
вати черговий транш кредиту 
стенд-бай. Київ свої фінансові 
зобов’язання виконує регуляр-
но, відтак сьогодні не Фонд пла-
тить нам, а ми — фонду. 
Тим часом МВФ висуває нові 
умови до влади нашої держави, 
вимагаючи нових реформ. Ос-
тання ж украй неохоче йде на 
поступки, відтак Київ не бачить 
ні грошей, ні реформ...

А ТИМ ЧАСОМ...

Знову за лижі гроші
 Національний банк України, як повідомляє його прес-служба, планує оскаржити 
виведення застав за кредитами «Приватбанку». Йдеться про лижний комплекс «Бу-
ковель», який раніше належав «Приватбанку». «Національний банк оскаржить рі-
шення Господарського суду Києва в апеляційному порядку в передбачений законо-
давством строк», — відзначили в НБУ.
 Як відомо, раніше НБУ програв екс-власникам «Приватбанку» в суді та не змо-
же забрати в них курорт «Буковель». Суд  зауважив, що після націоналізації «При-
ватбанку» НБУ втратив фактичний інтерес у погашенні боргу колись найбільшого 
недержавного банку в Україні самою фінустановою.  
 Раніше в регуляторі заявляли: «Приватбанк» має виставити на продаж непро-
фільні для себе активи — гірськолижний курорт «Буковель», будівлю телеканалу 
«1+1» в Києві і літаки авіакомпанії МАУ.

■

Наступний кредит МВФ у квітні ми, ймовірно, не побачимо. Нова дата — літо-2018... 
Фото з сайта politeka.net.

❙
❙

Скорочення споживання газу в Україні відбулося не 
завдяки впровадженню енергоефективності, а через 
падіння обсягів промисловості та окупації частини 
території.  
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Картопля на експорт
 За підсумками минулого року ук-
раїнські аграрії поставили на зовніш-
ні ринки 17,6 тисячі тонн картоплі, що 
у три з половиною раза більше, ніж по-
переднього сезону. У грошовому вимірі 
сума експорту цих коренеплодів склала 
3,44 мільйона доларів. Найбільшими по-
купцями української картоплі були Біло-
русь (10,5 тисячі тонн на $2,6 мільйона), 
Молдова (4 тисячі тонн на $0,5 мільйона) 
та Азербайджан (2,5 тисячі тонн на $242 
тисячi). Натомість імпортовано до Украї-
ни цих коренеплодів 3,8 тисячі тонн — на 
$2,05 мільйона. Найбільшими імпорте-
рами стали Нідерланди (1,4 тисячі тонн 
на $859 тисяч) та Єгипет (0,5 тисячі тонн 
на $207 тисяч). Загалом позитивне зов-
нішньоторговельне сальдо у 2017 році за 
цією позицією становить $1,4 мільйона.

Солом’яні пелети — 
просто з поля
 Німецька компанія CSP Laser на основі 
модифікації Claas Jaguar створила перший 
у світі самохідний комбайн Metitron 560, що 
виробляє пелети з соломи одразу на полі. 
За словами виробників, він поєднує транс-
портний засіб і завод із виробництва гра-
нул. Перевагами комбайна є його швид-
кість і легкість у виробництві пелет із со-
ломи різних культур. Безпосередньо на 
полі Metitron 560 виробляє пелети від 6 до 
12 мм (стандартний розмір — 8 мм). Ком-
байн оснащений двигуном в 615 кінських 
сил. Прес для гранулювання приводиться 
в рух мотором. За годину Metitron 560 може 
видавати до 6 тонн пелет.

Відеофіксація перевірок
 З січня цього року всі заходи держав-
ного контролю (нагляду) має супровод-
жувати відеофіксація. Така норма дозво-
ляє уникнути необ’єктивності під час пере-
вірок і за необхідності довести неправомір-
ність дій інспектора або порушення вимог 
законодав ства підприємцем. Впроваджен-
ня процедури відеофіксації значно знижує 
корупційні ризики і робить процес перевірок 
прозорими. А вже з 4 квітня набирає чин-
ності Закон України «Про державний кон-
троль за дотриманням законодавства про 
харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благо-
получчя тварин», який дає право здійсню-
вати відеофіксацію не тільки інспектору, а і 
самому господарюючому суб’єкту. Минуло-
го року Держпродспоживслужба реалізову-
вала пілотний проект із проведенням віде-
офіксації заходів державного контролю та 
нагляду. Пілотний проект впроваджувався 
з 15 березня на базі головних управлінь Де-
ржпродспоживслужби в Києві та Київській 
області. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Оксана СИДОРЕНКО

 Компанія Аquafarm перша в 
Україні за допомогою техноло-
гії аквапоніки почала вирощу-
вати екологічно чисті овочі та 
рибу. Ідея промислової культи-
вації екоовочів з’явилася на базі 
створення й успішної торгів-
лі самоочищуваними домашні-
ми акваріумами. Такій міні-ак-
вафермі притаманні всі якості 
повномасштабної екосистеми, 
при тому, що функціонує вона в 
11-літрових резервуарах. Ком-
пактні акваферми почали за-
любки купувати завдяки мож-
ливості зручно розташувати їх 
на домашній кухні чи у віталь-
ні, у шкільних чи дитсадівських 

живих куточках. 
 Аквапоніка — технологія 
культивації рослин без ґрун-
ту. Овочі та зелень, вирощені 
завдяки цьому методу,  еколо-
гічно чисті. Технологія, у якій 
симбіоз є самодостатнім при-
родним процесом, у цьому ви-
падку поєднує взаємовигідне 
співіснування риби та рослин. 
За інформацією Національно-
го промислового порталу, про-
ект iз промислового вирощу-
вання овочів та зелені без ви-
користання пестицидів, гер-
біцидів, шкідливих хімічних 
добрив та домішок уже запу-
щено. Декілька років ком-
панія вивчала світовий досвід, 
перш ніж почати впроваджува-

ти в таких масштабах схему за-
мкненого водопостачання, за-
вдяки якій рослини й рибу ви-
рощують у симбіозі, допомога-
ючи одне одному. 
 Вміст нітратів в овочах та 
зелені, вирощених за допомо-
гою аквапоніки, нижчий у 5–
10 разів порівняно з тради-
ційним вирощуванням. Зараз 
компанія Aquafarm уже виро-
щує таким чином і кларієвого 
сома та тилапію, співпарацюю-

чи з найкращими ресторанами 
Києва. Вирощування риби від-
бувається в рециркуляційних 
системах, що виключає вплив 
негативних зовнішніх фак-
торів. Антибіотики, стимуля-
тори росту й гормони не вико-
ристовують. Система, де виро-
щують рибу, — замкнена, тому 
м’ясо риби не містить і патоген-
них бактерій та паразитів, які 
могли б становити небезпеку 
для людини. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Одним з інструментів де-
ржавної підтримки розвитку 
тваринництва обрано надання 
фізичним особам спеціальної 
бюджетної дотації. Цього року 
за утримання молодняка ВРХ її 
встановлено у розмірі до 2 тисяч 
500 гривень за вирощування те-
лят до одного року. Підприємс-
твам уряд також надаватиме до-
тацію за утримання корів у роз-
мірі 1500 грн. Хорошу новину 
повідомили під час «круглого 
столу» «Державна підтримка 
галузі тваринництва в Україні» 
в рамках XІ Міжнародного мо-
лочного конгресу, який минуло-
го тижня проходив у Києві.
 Мінагрополітики навіть оп-
рилюднило покрокову інструк-

цію, як саме отримати кошти 
за відповідною державною про-
грамою. Аби скористатися до-
тацією за утримання корів, під-
приємство має подати до Міна-
грополітики наступні докумен-
ти:
 — заявку (в електронному 
— e-mail: info@minagro.gov.ua 
та паперовому вигляді — 01001, 
м.Київ, вул. Хрещатик, 24);
 — довідку про відкриття по-
точного рахунку, видану бан-
ком;
 — копію звіту про стан тва-
ринництва (форма 24-сг) ста-
ном на 1 січня поточного року, 
засвідчену органами державної 
статистики;
 — довідку, чинну на дату по-
дання заявки, про відсутність за-
боргованості з податків, зборів, 

платежів, що контролюються 
органами доходів і зборів.
 Терміни подачі докумен-
тів — до 1 квітня (відповідно до 
звіту щодо ВРХ станом на 1 січ-
ня) та до 1 жовтня (відповідно 
до звіту щодо ВРХ станом на 1 
липня).
 Щоб отримати дотації за ут-
римання молодняку ВРХ, влас-
ник має подати до місцевої сіль-
ської/селищної, міської ради 
або ради об’єднаної територіаль-
ної громади копії паспортів 
ВРХ; копію паспорта громадя-
нина України; копію довідки 
або договору про відкриття ра-
хунку в банку; копію докумен-
та, що засвідчує реєстрацію у 
Державному реєстрі фізичних 
осіб — платників податків. За-
значені документи приймають-
ся протягом бюджетного року 
до 1 травня, до 1 вересня і до 
1 грудня поточного року в поряд-
ку черговості їх надходження.
 Окрім того, детально інфор-
мовано, як отримати частко-
ву компенсацію за кредитами, 
залученими для покриття вит-
рат у галузях вівчарства, козів-
ництва, бджільництва, звірів-
ництва, кролівництва, шовків-

ництва та в аквакультурі, от-
римання компенсації витрат на 
будівництво та реконструкцію 
тваринницьких комплексів за 
рахунок кредитів, відшкоду-
вання за утримання племінних 
тварин, відшкодування вартості 
будівництва та реконструкції 
тваринницьких ферм, доїльних 
залів.
 Як повідомляє прес-служба 
Мінагрополітики, відповідно до 
Закону України «Про Держав-
ний бюджет України на 2018 
рік», за бюджетною програмою 
«Державна підтримка галузі 
тваринництва» передбачені ви-
датки загального фонду в обсязі 
4 мільярди гривень. Бюджетні 
кошти спрямовуються для де-
ржавної підтримки розвитку 
галузі тваринництва, стабілі-
зації поголів’я худоби та поліп-
шення її генетичного потенціа-
лу, стимулювання збільшення 
виробництва продукції тварин-
ництва. Порядок використання 
коштів, передбачених у держав-
ному бюджеті для підтримки га-
лузі тваринництва, затверджено 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 7 лютого 2018 року 
№ 107. ■

ДЕРЖПІДТРИМКА

Телята на дотації
Уряд виділив компенсації за утримання 
корів та молодняку

■

ТЕХНОЛОГІЇ

І рибина, й капустина
Одночасно вирощувати овочі та рибу 
дозволяє аквапоніка

■

У симбіозі з рибою екологічно чисті овочі вирощують 
для столичних ресторанів.

❙
❙

РЕКЛАМА■

У симбіозі з рибою екологічно чисті овочі 
вирощують для столичних ресторанів.

❙
❙
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Ірина КИРИЧЕНКО 

Кандидат медичних наук зі 
спеціальності «соціальна ме-
дицина», завідувач відділення 
хірургічної стоматології Стома-
тологічного медичного центру 
Національного медичного уні-
верситету імені О. О. Богомольця 
Віталій Чопчик сьогодні залучає 
нас до знань про деякі проблеми 
сучасної української медицини, 
включаючи питання платної і без-
оплатної медичної допомоги і, в 
контексті цього, страхової меди-
цини, яка мала б стати основною 
складовою існування будь-якого 
медичного закладу.

«Треба, щоб у громадян була 
культура страхування»
 ■ Віталію Дмитровичу, поча-
ти розмову хочеться із запитан-
ня: коли держава буде готова до 
переходу на страхову медици-
ну?
 — Скажу так. Щодо страхо-
вої медицини чекати слушно-
го моменту означає не дочека-
тись його ніколи. Страхову ме-
дицину треба було запроваджу-
вати якщо не двадцять, то хоча б 
п’ятнадцять років тому. Я ніко-
ли не працював у законодавчій 
владі, тому мені важко сказати, 
що заважає це зробити, які є пе-
решкоди,  я можу тільки здога-
дуватись.
 Тому ніхто з причетних осіб 
не дбає про те, щоб були інші, ра-
зом із бюджетними або без них, 
альтернативні джерела фінансу-
вання медичної галузі.
 ■ Це які?
 — По-перше, зараз це пере-
важно кошти, які надходять із 
загальнодержавного та місце-
вих бюджетів — теж держав-
них, і кошти, які належать тери-
торіальній громаді: наприклад, 
кошти сільських рад, якщо 
йдеться про сільську медицину, 
— їх теж цілком можливо раціо-
нально залучати. 
 Мені іноді доводиться бу-
вати в лікувальних закладах у 
сільській місцевості, і я завжди 
бачу і відчуваю, де громада дбає 
про медицину і, відповідно, про 
людей, переймається тим, щоб 
у них ця лікарня, хай навіть ма-
ленька, але взагалі була, щоб до 
неї в найкоротший термін мож-
на було дістатись. Місцева вла-
да, звичайно, переймається і 
тим, щоб харчування там було, 
щоб матеріально-технічна база 
була на належному рівні, онов-
лена та відремонтована, почина-
ючи зі стелі й закінчуючи облад-
нанням.
 Ми звикли жити з думкою, 
що держава нам винна. Але до-
ведіть це чиновнику, який роз-
поділяє кошти. Вас просто не по-
чують або почують частково. 
 Тому і змушені всі зацікав-
лені в процесі лікування шука-
ти альтернативні джерела гро-
шових надходжень. І знахо-
дять... Сьогодні, в XXI сторіч-
чі, у нас це робиться переважно 
у вигляді фінансових стосунків 
між лікарем і пацієнтом, інших 
видів готівкових стосунків (на-
приклад спонсорська допомога, 
благодій (на жаль, нецивілізо-
ваних) часткового фінансуван-
ня лікувальних закладів. Інших 
видів фінансових надхо джень 
державою, на жаль, не запропо-
новано, а вони існують.
 Наприклад, парламент укот-
ре «провалює» законопроект про 
обов’язкове медичне страхуван-
ня. Зараз приватні страхові ком-
панії пропонують послуги і про-
грами з добровільного медично-
го страхування, але переважна 
більшість громадян думає, що 
тут є певні ризики як для па-

цієнтів, так і для самих страхо-
вих компаній. І ще: потрібно, 
щоб у самих громадян були як 
усвідомлення необхідності, так 
і культура страхування. Тут ви-
никають питання. Серед наших 
громадян багато бажаючих стра-
хувати своє життя і здоров’я? Чи 
готовий представник соціуму до 
добровільного прийняття такого 
рішення, в тому числі й фінансо-
во? З іншого боку, людина, яка 
платить страхові внески, повин-
на мати певні гарантії з покрит-
тя в повному обсязі витрат на лі-
кування, якщо таке знадобить-
ся. Чи існує механізм стягнення 
коштів у разі невиконання стра-
хувальником своїх зобов’язань? 
Гарантом здатності страхової 
компанії виплатити кошти на 
лікування пацієнта має виступа-
ти та ж таки держава. І ще. За-

страхованій особі важливо мати 
право вибору лікувального за-
кладу.

«Ми досі вважаємо, що нас 
мають лікувати безкоштовно»
 ■ А чи зацікавлений робото-
давець у тому, щоб його праців-
ник був застрахований? Я ду-
маю, ні.
 — А тут проблема: йому пот-
рібен здоровий працівник чи хво-
рий? Під час однієї з відпусток я 
був на Закарпатті. Одна зі спів-
робітниць міні-готелю, в яко-
му ми зупинялись, розповідала, 
що її кум, працюючи в Чехії на 
будівництві, впав із висоти і про-
лежав у чеській лікарні в комі 
майже два роки на повному за-
безпеченні з відповідним догля-
дом, і всі витрати за ці два роки 
перебування в лікарні були пов-
ністю покриті страховою ком-
панією. Так ось. Однією з умов 
працевлаштування в Чехії було 
страхування життя і здоров’я. 
Його роботодавець застрахував. 
Інакше в Європі не буває. Що за-
важає нам жити так само?
 ■ Для цього треба роботодав-
цям цінувати фахівців.
 — Так, але для роботодав-
ця це додаткові витрати. Він 
застрахує працівника на рік, а 
той через місяць звільниться, і 
що тоді? Ще когось страхувати? 
Знову витрати. Який вихід? Як 
варіант: брати на роботу вже за-
страхованих осіб або бути гото-
вим до непередбачуваних збит-
ків, якщо з цим працівником 

станеться щось на виробниц-
тві. Так на одному працівнику й 
збанкрутувати можна.
 Тут питання в іншому. Не-
має законодавчого механізму 
примусити роботодавця страху-
вати найманого працівника або 
брати на роботу лише застрахо-
ваного. Найголовніше, що в де-
ржаві не культивуються понят-
тя «обов’язкове медичне стра-
хування» і «страхові фонди». 
Держава, як бачите, всіляко 
уникає вирішення цих проблем, 
і ми можемо здогадуватись, чому 
уникає. 
 Також і саме суспільство має 
прийти до усвідомлення нагаль-
ної необхідності страхування. А 
суспільство — це ми з вами, а ми 
досі вважаємо, що держава по-
винна нас лікувати безкоштов-
но, що ми нічого в себе не маємо 

інвестувати. 
 Якщо зараз примусити на-
селення страхувати життя і 
здоров’я, виникне шалений 
спротив у суспільстві з акція-
ми протесту та петиціями. Зга-
дайте, як запроваджувалася так 
звана «автоцивілка». Скільки 
було негативу і бруду в пресі, 
скільки було демонстрацій під 
Кабміном, як самі водії чинили 
спротив? А найголовніший аргу-
мент був фінансовий. На сьогод-
ні «автоцивілка» коштує стіль-
ки, скільки коштує один раз за-
правити автомобіль. Переважна 
більшість водіїв користуються 
автомобілем щоденно і заправ-
ляються мінімум раз на тиж-
день, то чи варто було здіймати 
галас? Але закон прийняли, і те-
пер ти не можеш користуватися 
транспортним засобом, якщо в 
тебе «автоцивілки» немає. І ба-
чите, пройшло стільки років, — 
а це себе виправдало, хоча і були 
випадки, коли страхові компанії 
збанкрутували. І зараз водії вже 
не уявляють, як можна без офор-
мленого страхування від третіх 
осіб узагалі експлуатувати авто-
мобіль. Ось і все. 
 Отже. Що таке кошти на 
обов’язкове медичне страху-
вання і де їх узяти пересічному 
українцю? Давайте порахуємо, 
скільки філіжанок кави ми ви-
пиваємо за день?
 ■ В середньому три.
 — Скільки коштує одна філі-
жанка?
 ■ Щонайменше 10 гривень. 

 — Це найдешевша. Давайте 
порахуємо тепер: 365 днів на рік 
— скільки виходить?
 А, наприклад, страхування 
життя і здоров’я в Україні кош-
тує від 3000 гривень, тобто мен-
ше однієї філіжанки кави, знач-
но менше, ніж людина витрачає 
на каву взагалі протягом року, 
або на інші забаганки, без яких, 
до речі, можна прожити. Мож-
на з життя прибрати ще бага-
то речей, які користі не прино-
сять. Тобто на одну філіжанку 
на добу слід свій кавовий раціон 
зменшити — і здоров’я зберегти 
тим самим, але отримати право 
на гарантовану медичну допомо-
гу, якщо з тобою якесь лихо тра-
питься. Будь-який невідклад-
ний стан — травма, необхідність 
термінової операції, інфаркт, ін-
сульт — і твоїм здоров’ям вже 

гарантовано в лікувальному за-
кладі займаються. І знову «але» 
— за умови, що пацієнт має пра-
во обирати лікувальний заклад і 
обирати лікаря без прив’язки до 
місця реєстрації.
 ■ А у нас це є?
 — Досвід нашого Центру 
свідчить про те, що страхові 
компанії укладають угоди з де-
кількома закладами, вибираю-
чи при цьому такі, в яких най-
краще співвідношення ціни і 
якості. Але й тут немає катего-
ричної прив’язки — пацієнт та-
кож має право вибору. Переваж-
но обирають нас, тому що у нас 
дійсно демократичні тарифи за 
досить високої якості медичної 
допомоги. Інакше не може бути, 
оскільки ми будемо не цікаві для 
страхових компаній.

«Має змінитися ставлення 
людей до себе і своєї 
безпеки» 
 ■ Що для лікувального закла-
ду означає факт, що з ним укла-
ли угоди страхові компанії?
 — По-перше, нам довіря-
ють, по-друге, чим більше ліку-
вальний заклад працюватиме 
з пацієнтами, які мають поліс 
медичного страхування, тим 
більше він буде фінансово не-
залежним. Тим більше у нього 
буде фінансових можливостей 
для розвитку і впровадження 
сучасних технологій. 
 ■ Тоді гроші йдуть клініці за  
безготівковим розрахунком і за 
них купують обладнання?

 — Абсолютно погоджуюсь. 
Ось, наприклад, приватні закла-
ди стоматологічні — вони мо-
жуть бути зовсім невеликими за 
потужністю. Але керівник цього 
приватного закладу дбає про те, 
щоб у нього були найсучасніші 
матеріали й обладнання, щоб па-
цієнт приходив і почувався ком-
фортно.
 А з іншого боку, давайте по-
дивимося так. У нас ціни, за яки-
ми ми надаємо послуги, досить 
регламентовані. Для того, щоб 
їх затвердити, ми, як державний 
заклад і університетська клініка, 
повинні пройти дуже багато бю-
рократичних етапів. Якщо вико-
ристовувати ті матеріали, які ми 
хотіли б, то ціни за наші послу-
ги невиправдано низькі. А чому 
так — тому що ми можемо купу-
вати наші матеріали тільки че-
рез процедуру тендерних закупі-
вель. А тендерні закупівлі — це 
ще та епопея і на півроку як міні-
мум. Така проблема існує.
 Але повернемось до джерел 
фінансування медичної галузі. 
Ми прийшли до того, що сьо-
годні в Україні є три джерела 
фінансових надходжень: кош-
ти бю джету, кошти пацієнтів і 
кошти добровільного медично-
го страхування. Четверте джере-
ло фінансування було б найбільш 
доцільним. Це обов’язкове ме-
дичне страхування, про яке го-
ворять уже понад 20 років, але 
закон, який відрегулював би всі 
його механізми, вперто не прий-
мають. 
 Стосовно фінансування з держ-
бюджету. Ви самі бачите останнім 
часом, що держава намагається 
скинути з себе цей тягар. Щодо 
добровільного страхування  від-
сутня на достатньому рівні ме-
дична культура. Виходить так, 
що залишається розраховува-
тись готівкою або через механізм 
благодійних внесків. Залишаєть-
ся найдоцільніше — примусово 
«насаджувати» медичну культу-
ру населення через обов’язкове 
медичне страхування.
 Тільки так може прийти усві-
домлення і змінитися саме став-
лення людей до себе і своєї безпе-
ки. 
 ■ Як обраховується тоді вар-
тість лікування і на що йдуть от-
римані від лікування пацієнта 
кошти?
 — У вартості послуги є де-
кілька складових: вартість часу, 
який витрачає персонал (медич-
ний, обслуговуючий), та його 
кваліфікація, вартість кому-
нальних послуг, вартість меди-
каментів та виробів медичного 
призначення, заробітна плата, 
знос та амортизація обладнан-

Кандидат медичних наук Віталій Чопчик —  
про необхідність запровадження 

страхової медицини та чому цього 
не варто боятися пацієнтам і лікарям

«Як можна 
охорону здоров’я 

питання

ПРЯМА МОВА■

Віталій Чопчик.
Фото з сайта stomat-nmu.com.

❙
❙

«Безкоштовна медицина — це значить нічого не робити. Лікар зарплати не 
отримує, медикаментів немає, комунальних послуг теж, нічого немає. Словом, 
закладу немає. Оце безкоштовно».
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ня та інструментарію тощо. Від-
повідно, отримані кошти повин-
ні йти за призначеннями, які ми 
і перерахували. Кожен щабель 
процесу лікування має свою вар-
тість і легко прораховується.
 ■ Але від кваліфікації лікаря 
залежить усе.
 — Не зовсім усе. Від кваліфі-
кації лікаря залежить те, є він 
лікарем чи ні. Наскільки він 
хоче бути кваліфікованим, хоче 
він розвиватися чи ні, чи бажає 
удосконалюватися, знати про 
останні досягнення в галузі. 
Хоче він думати клінічно чи стає 
ремісником.
 ■ Чи має якісь переваги при-
ватне страхування порівняно з 
державним?
 — Якщо дивитися на ці речі 
глобально, то вважаю, що не по-
винно відрізнятися, клієнту має 
всюди бути комфортно. Держав-
ні страхові фонди не повинні 
відрізнятися ні за культурою об-
слуговування, ні за ставленням 
до клієнта від приватних. Вони 
мають працювати так само, як 
і приватні страхові компанії, 
на клієнта, страхові агенти по-
винні вміти довести всі перева-
ги саме своєї страхової компанії 
— чи то державної, чи то приват-
ної. Не має бути жодної різниці. 
Перевага лише в тому, що при-
ватні фонди працюють давно, а 
державних іще не існує.

«Альтруїзм усі проблеми 
медицини не вирішить»
 ■ А приватні страхові фонди 
є популярними?
 — В цивілізованих країнах, 
думаю, популярні. В нас вони 
теж є, але в нашому Центрі кіль-
кість пацієнтів, які мають стра-
ховку, мізерна. 
 До речі, у нас багато при-
ватних і комунальних підпри-
ємств, які своїх працівників 
усе-таки страхують. Це там, де 
зрозуміли, що вигідніше свого 

співробітника застрахувати, а 
корпоративні пакети дешевші, 
аніж потім мати набагато більші 
фінансові проблеми. 
 Ось у нас великий держав-
ний заклад, проте ніхто не йде 
до нас із пропозицією від стра-
хових компаній про якісь до-
ступні пакети страхування на-
ших співробітників та наших 
студентів. Повинна бути пропо-
зиція — і вона повинна бути та-
кою, щоб я погодився її прийня-

ти. Щоб вона була гарантована, 
щоб страхова компанія мала по-
зитивні відгуки на ринку стра-
хових послуг. Щоб не було тако-
го, як на форумах читаю: така-то 
страхова компанія — «там зібра-
лися кидали» і це чергова фінан-
сова піраміда. До речі, чому в нас 
люди бояться робити такі вкла-
дення? Бо всі пам’ятають оці фі-
нансові піраміди, які обвалили-
ся, і вони ототожнюють страхові 
компанії з ними. На жаль. 
 Наш медцентр працює зі 
страховими компаніями, і є 
такі компанії, з якими він пра-
цює вже досить тривалий час — 
близько 20 років, з деякими мен-
ше, але в плані відшкодувань у 
нас зі страховими компаніями 
не було жодних проблем. Все-
таки цей бізнес ведеться чесно. 
 Фінансування медичної га-
лузі не можна розглядати таким 
чином, що це або бюджетне фі-
нансування має бути, або тільки 
страхові фонди, — є категорія 
громадян, які можуть дуже бага-
то речей дозволити собі й за них 

заплатити. Особливо коли це за-
баганки: наприклад, керамічні 
брекети замість металевих при 
порушеннях прикусу. Видатки 
на це вже не повинна покривати 
держава. Заклад повинен мати 
право як суб’єкт господарюван-
ня працювати з різними джере-
лами надходжень. 
 Все ж сподіваємось, що пер-
манентна криза в країні, й у ме-
дицині зокрема, колись мине і 
все налагодиться.

 ■ Тобто не варто боятися 
страхових компаній?
 — А що краще? «Боятися-не 
боятися» кожен вирішує само-
стійною. Так склалось у нашій 
країні, що люди не звикли ін-
вестувати у власну безпеку. Не 
витративши гроші на 365 філі-
жанок кави на рік, громадянин 
ризикує втратити все у випадку 
хвороби, яку ніхто з нас не очі-
кує в своєму житті. Так що кра-
ще? Боятись, що тебе «кине» 
страхова компанія? Незважа-
ючи на всі ці страхи і сумніви, 
ми ніде не дінемося, ми все одно 
прийдемо до необхідності прий-
няття виважених рішень.
 Зараз реформується галузь 
охорони здоров’я, і я, відверто 
кажучи, не можу того зрозумі-
ти. Реформа реформою, але про 
страхову медицину ніхто нічо-
го не говорить, і це мене більше 
всього дивує. Як можна рефор-
мувати галузь без обговорен-
ня джерел фінансування через 
страхування життя і здоров’я 
власних громадян? 

 Давайте розберемо нинішню 
ситуацію в державі. Призивають 
в АТО молодого чоловіка, а стра-
ховки немає! Так, система ме-
дичної допомоги на випадок по-
ранення чи контузії існує — це 
система військової медицини, а 
що після звільнення зі Зброй них 
сил? А період реабілітації, який 
може бути пожиттєвим і вимага-
ти лікування в приватних сана-
торно-курортних закладах? Пи-
тання: за який кошт?
  Наприклад, наш Центр дещо 
може робити в рамках учбового 
процесу, але наші можливості 
не безмежні. В деяких випад-
ках підключаються волонтери і 
волонтерські організації. Тобто, 
з гуманністю і людяністю у нас 
склалося. Чиновники повинні 
розуміти, що альтруїзм усі про-
блеми медицини не вирішить.
 ■ Маєте великий список 
«атовців», яким безкоштовно 
допомагають ваші лікарі?
 — Так. Скажу відверто: 
хотіли б і більше робити, якби 
у нас були можливості ширші. 
У нас чудові з ними стосунки, 
тому що я своїм співробітни-
кам пояснюю, що до цієї кате-
горії пацієнтів необхідно особ-
ливо ставитись: по-перше, чем-
но, а по-друге, щоб максималь-
но уважно і в стислі терміни 
надавалася допомога, особливо 
коли вони приходять у відпуст-
ку й їм треба знову їхати на вій-
ну. І наші лікарі дуже відпові-
дально ставляться до усіх їхніх 
потреб. Знаєте, на кого «атовці» 
найбільше ображені? На тих са-
мих чиновників.

«Де є контроль, там немає 
недбалого використання 
коштів»
 ■ А як же тоді в умовах стра-
хової медицини з чиновника-
ми?
 — А там, де будуть прозорі 
фінансові потоки, там чинов-
ник сам зрозуміє, що він або 
грає за чесними правилами, 
або не потрібен. Непотрібним 
стає той, хто сидить на фінансо-
вих потоках і їх розподілі. Про-
блема чиновників — це пробле-
ма законодавства. Там, де за-
конодавство не передбачає зай-
вих щаблів і зайвого кабінету 
для узгоджень, все вирішуєть-
ся дуже легко і просто. 
 Держава повинна з чогось по-
чинати. Для цього вона має бути 
зацікавлена у запровадженні 
страхової медицини. Хоча б за-
провадити на законодавчому рів-
ні обов’язкове страхування всіх 
випадків, які потребують невід-
кладної допомоги. Думаю, що це 
вирішить чимало проблем. 
 ■ А яким чином роботодавець 
може впливати на співробітни-
ка стосовно його страхування?
 — Я думаю, що це теж на за-
конодавчому рівні має бути ви-
рішено. Ну не сяде людина за 
кермо без того страхового полі-
су, який ми називаємо «авто-
цивілка»! Особа, яка влашто-
вується на роботу, повинна на-
дати інформацію про те, що у неї 
є медичне страхування. А якщо 
немає, то роботодавець повинен 
їй або відмовити у працевлашту-
ванні, або, якщо він зацікавле-
ний у цій людині, сам зробити 
страховку. Це на законодавчо-
му рівні має бути ухвалено. 
 ■ Що ще позитивного в роботі 
зі страховими компаніями? 
  — У страховій компанії є, 
наприклад, співробітник, який 
може бути навіть лікарем за ос-
вітою. Він проводить експерти-
зу, чи все з медичної точки зору 
було зроблено правильно ліку-
вальним закладом. Тобто є кон-
троль і немає недбалого списан-

ня коштів. Якщо ми говоримо 
про якість допомоги, то цей кон-
троль має обов’язково бути. 
 Не можу я як лікар сам себе 
контролювати, — це повинен 
хтось робити. І краще, коли це 
буде хтось іззовні, хто проконт-
ролює, чи в достатньому обсязі 
я все зробив, чи, може, я щось 
приписав зайве. Тоді експерт зі 
страхової компанії скаже: «Іва-
не Івановичу, без цього можна 
було обійтися». Й Івану Івано-
вичу доведеться виправдову-
ватися: «Ну так, міг обійтися. 
Але дуже преміальні були пот-
рібні».
 Що ще важливо? Щоб не 
було, як в анекдоті про стра-
хову медицину: «Щоб витягти 
цвях із вашої голови, треба буде 
заплатити десять тисяч». — Так 
у мене ж поліс!» — «За полісом 
можемо тільки загнути, щоб не 
заважав носити кепку!» Стра-
хування справді має покрива-
ти всі витрати на проблему зі 
здоров’ям. 
 Необхідно створити такі умо-
ви, щоб і лікар був зацікавлений 
у роботі зі страховими компанія-
ми. Коли він може бути зацікав-
лений? Тільки тоді, коли він ро-
зуміє, що від кількості страхо-
вих залежить його заробітна 
плата, що лікувати страхових 
пацієнтів економічно вигідні-
ше, ніж сидіти на ставці. Іншо-
го шляху тут немає. 
 Мені і моїм колегам зрозумі-
ло лише одне: там, де є бюджет-
ні кошти, там завжди виникає у 
певного кола посадовців бажан-
ня тими бюджетними коштами 
розпоряджатися на свій розсуд. 
І тому тримаються за бюджетне 
фінансування, без якого начеб-
то медицина в нашій державі не 
може існувати. Це, в свою чер-
гу, породило міф у державі про 
безкоштовну медичну допомогу. 
Ну скажіть, є безкоштовна ме-
дицина? Безкоштовна — це оз-
начає нічого не робити. Це озна-
чає, що лікар зарплати не отри-
мує, медикаментів немає, кому-
нальних послуг у закладі — теж. 
Словом, закладу немає. Оце без-
коштовно. Але все перераховане 
має свою вартість. Давайте вже 
відкинемо той міф про безкош-
товну медицину в державі. І в 
Радянському Союзі вона не була 
безкоштовною, бо було бюджет-
не фінансування. І на їжу в лі-
карні, і на мийні засоби, і на 
швабри, і на віники. Бюджет 
усе покривав. Зараз бюджет не 
покриває. Хто ж повинен пок-
ривати усі витрати ?
 Знаєте, можна багато роз-
мірковувати про клятву Гіппок-
рата — оці байки, якими нас го-
дують увесь час, — клятва Гіп-
пократа актуальна тоді, коли 
лікар не голодний, має достой-
не помешкання і коли він має 
можливість приїхати на роботу 
і повернутись додому в комфор-
тних умовах, а не так, що він 
переступає поріг роботи й уже 
знервований і стомлений умо-
вами прибуття... Лікар не по-
винен працюват, як раб, а має 
отримувати задоволення від 
професії. Він повинен працю-
вати, але з таким навантажен-
ням, яке не позначатиметься на 
його емоційному стані негатив-
но. Ось і все. 
 Ви скажете, яке страхуван-
ня може бути в стоматології? Ми 
тут не говоримо про дороговар-
тісні види протезування, орто-
донтичного лікування чи зубної 
імплантації при наявності і мож-
ливості застосування дешевших 
методик. Я вважаю, що вся не-
відкладна стоматологічна допо-
мога має покриватись умовами 
страхування однозначно. ■

У Стоматологічному медичному центрі НМУ імені О. О. Богомольця — висока якість обслуговування 
і демократичні тарифи.
Фото з мережі «Фейсбук».

❙
❙
❙

«Страхування життя і здоров’я в Україні коштує від 
3 тис. гривень, тобто значно менше, ніж людина 
витрачає на каву протягом року або на інші забаганки, 
без яких можна прожити. А у випадку хвороби людина 
ризикує втратити все».

ПРЯМА МОВА■

реформувати
без обговорення
фінансування?»



Іван БОНДАРЕНКО 
Черкаси 

 Зрештою, йдеться сьогодні про ви-
живання: чи зможемо ми, українці, на-
щадки славного козацького роду, роз-
віяти сумніви великого Тараса щодо 
функціонування й утвердження його 
слова, яке він сіяв, в Українській де-
ржаві:
  ...Орю
 Свій переліг — убогу ниву!
 Та сію слово. Добрії жнива
 Колись-то будуть. І дурю!
 Себе-таки, себе самого,
 А більше, бачиться, нікого? 
 Чи зможемо ми довести всьому сві-
тові, що українське слово житиме віч-
но? Наша зброя — наша рідна українсь-
ка мова. Не кожен зможе тримати в 
руках автомат, але в кожного з нас саме 
своє рідне слово має стати тією леталь-
ною зброєю, яка визначає незбориму 
українську націю. Прикро, дуже при-
кро, що земляки, які живуть споконві-
ку в українському селі, сьогодні перед-
плачують десятки російськомовних 
видань, цураючись своїх прекрасних 
видань, замовляють пісенні вітання у 
виконанні російських артистів. Важко 
збагнути здоровим глуздом, для чого 
нам, українцям, пропагувати росій-
ське, коли вони нищать наших братів 
і сестер, українську націю? «Русскій 
мір» не приходить туди, де є українська 
мова, українська пісня, українська цер-
ква» — чудові слова нашого українсь-
кого Президента Віктора Ющенка.
 Братові Микиті Шевченко писав 
так: «Микито, рідний брате!.. Та будь 
ласкав, напиши до мене так, як я до 
тебе пишу, не по-московському, а по-
нашому. Так нехай же я хоч через па-
пір почую рідне слово, нехай хоч раз 

поплачу веселими сльозами... Ще раз 
прошу, напиши мені письмо, та по-
своєму, будь ласкав, а не по-московсь-
кому. Оставайся здоров. 1939, ноября 
15 дня. С.-Петербург. Не забудь же, за-
раз напиши письмо — та по-своєму».
 Шевченко, на відміну від багатьох, 
не захотів розчинитися в імперському 
«російському морі», хоч міг це зроби-
ти. І навіть, чого гріха таїти, попервах 
робив деякі кроки в цьому напрямі. У 
листі до Г. Квітки-Основ’яненка від 8 
грудня 1841 р. Т. Шевченко писав: «Ще 
посилаю вам кацапські вірші своєї ро-
боти. Коли доладне що, то друкуйте, а 
коли ні, то закуріть люльку, коли люль-
ку курите. Спасибі вам і панові Арте-
мовському за ласкаве слово. І спасибі 
всім тим, хто пише по-нашому або про 
наше». Так, Шевченко написав окремі 
твори російською мовою. Але як він 
ставився до цього — можна зрозуміти 
з листа до Я. Кухаренка від 30 вересня 
1842 р.: «Переписав оце свою «Слепую» 
та й плачу над нею, який чорт спіткав і 
за який гріх, що я оце сповідаюся ка-
цапам черствим кацапським словом. 
Лихо, брате отамане, єй-богу, лихо. Це 
правда, що окроме Бога і чорта в душі 
нашій єсть ще щось таке, таке страш-
не, що аж холод йде по серцеві, але що 
я маю робити, хіба ж я винен, що я на-
родився не кацапом, або не французом. 
Що нам робить, отамане-брате?»

 «То що ж зупинило його?» — запитує 
філософ Петро Кралюк і відповідає — 
здорова селянська натура, яка не спри-
ймала фальшивої імперської мішури і 
насміхалася з чванства батька-царя та 
його слуг. А ще, певно, в Кобзаря озвала-
ся гідність предків-козаків, які не хоті-
ли терпіти насильства над собою.
 Вчені довели, що по плачу чи зву-
ках, які дитина видає після народжен-
ня, можна визначити, до якої нації на-
лежить немовля. Є вчені, які доводять: 
якщо дитина до 7 років не говорить рід-
ною мовою, то в неї починаються психіч-
ні розлади. Не раз можна спостерігати: 
якщо людина, яка виросла на чужій зем-
лі, почує рідну мову чи пісню, то з нею 
починають відбуватися якісь неймовір-
ні речі (радість, сльози, зміна емоційно-
го стану).  Адже рідна мова відповідає ге-
нетичному коду людини.
 Кожна річниця від дня народжен-
ня Т. Шевченка стає все актуальні-
шою щодо утвердження, розвитку та 
функціонування державної українсь-
кої мови. 10 листопада 2017 р. 178 на-
родних депутатів звернулись до Прези-
дента з пропозицією оголосити 2018 рік 
«Роком утвердження державної мови». 
17 листопада Комітет із питань культу-
ри і духовності ВР України підтримав 
цю пропозицію у своєму листі до Пре-
зидента України. 6 грудня свій лист 
щодо оголошення року до адміністрації 

Президента  направили 36 громадських 
діячів, учених та діячів культури. Че-
рез десять днів своїм зверненням до-
лучилась ініціативна група «Першого 
грудня», а 20 грудня — Світовий конг-
рес українців.
 26 січня 2018 р. 74 відомі українці, 
правозахисники, науковці, письменни-
ки, митці та видавці підписали звернен-
ня до Президента України з проханням 
оголосити 2018-й Роком утвердження 
державної мови. На початку лютого до 
чинного Президента звертаються попе-
редні президенти Л. Кравчук, Л. Куч-
ма, В. Ющенко з проханням підтри-
мати ініціативу щодо проголошення 
2018-го Роком утвердження держав-
ної мови. 16 лютого ц.р. три президен-
ти України виступили з новою ініціати-
вою — внести до офіційного календаря 
нову дату — День української держав-
ності. Дещо змінивши слово у вірші 
В. Симоненка, згадаймо:
 Бо ти на землі — українець,
 Ти знаєш про це чи ні?
 І знову слова Симоненка звучать, 
як набат про незбориму українську на-
цію:
  Народ мій є! Народ мій завжди 
буде!
 Ніхто не перекреслить мій народ! 
 Наш святий обов’язок — любити і 
берегти свою мову, свою землю, свій 
народ, свою Україну. ■

ПОЛІТПАРНАС

Друже мій, 
учись!
М. ГОРБАТОВ
Дніпро

Шановна редакціє, я — ваш постійний 

читач і передплатник, а іноді — й трохи 

автор. Представляю викладацьку динас-

тію з глибини віків. Освіта — величезна 

складова будь-якої політики в усі часи, 

в усіх народів.

Гуде і стогне Всесвіт стоголосий,
Туман галактик огортає нас.
Нам до душі в зелених луках роси,
Широкий простір, швидкоплинний 
час.
 Чи варто жити, заземливши очі,
 Висот не бачить вищих від воріт.
 Змістовні дні і поетичні ночі 
 Хай надихають серце на політ.
Відкрий для себе Космосу глибини,
Вершини духу. Думку розвивай.
Плекай в собі звання і честь людини,
У ситій тупості, прошу, не завмирай!
 Ставай на шлях, далекий і широ-
кий,
 Що ген за світлий обрій поведе.
 Це — шлях науки, друже ясноокий,
 Здійми ж в собі горіння молоде.
Пізнай тепло фонеми і морфеми,
А з них — поезій сонце водограй,
Блискучо-сніжно чисті теореми,
Єднання формул звабливий розмай.
 Античний світ від Марса і Венери,
 Молекул шепіт, подих льодників,
 Міраж пустель і мандрівні галери
 Поміж далеких теплих островів…
Пізнаєш все, якщо розгорнеш крила.
Читай і слухай, думай і дивись.
Знання та вміння — незборима сила. 
Візьми цю силу, друже мій, учись! ■

■

З. БІЛЕЦЬ
с. Новоселівка, Полтавський район, 

Полтавська область

 Наші люди ніби сплять яки-
мось дивним сном: влада зну-
щається над нами, а ми тіль-
ки обурюємося вдома. Ви ж 
можете об’єднатись і вийти на 
протест за свої права. Чи вас 
це все ще не дістало, чи ще по-
терпите? А краще не буде, і за 
нас самих ніхто краще не по-
турбується. Вас не хвилює, що 
з кожним опалювальним сезо-
ном зменшують норми газу й 
обсяг субсидій? А газ у нас та-
кий «якісний», що тільки лі-
чильник крутиться, а тепла 
немає. Раніше, було, за годи-
ну згорало 0,7 куба, а тепер — 
1,1, і тепла нема. Агов, газови-
ки, з чим ви змішуєте цю газову 
суміш? А чи обґрунтовано ціну 
такого «газу»? У Конституції 
написано, що надра належать 
народу, але це право — лише 
на папері. Викачують усі один 
поперед одного, хто спритні-
ший, а ми мовчки спостерігає-
мо, як вони обкрадають нас, де-
ржаву. Може, досить боятися? 
Більшість людей ледь-ледь зво-
дять кінці з кінцями з такими 
пенсіями, зарплатами, з без-
робіттям. Держава майже бан-
крут, а чиновники, депутати от-
римують десятками, сотнями 
тисяч премії, а ми — мовчимо. 
А це ознака того, що ми їм доз-
воляємо це робити. Потім така 

влада буде брати у МВФ мільяр-
дні кредити на мізерні реформи 
і розкішне життя для себе. 
 Президент потайки літав 
на Мальдіви відпочивати. Ве-
лике спасибі журналістам, що 
всю правду доносять до нашо-
го відома. Так само відпочивав 
і Генпрокурор Луценко зі своєю 
сім’єю на Сейшелах. У виправ-
дання, що на відпочинок витра-
ти склали 50 тис. євро, говорить, 
що так відпочивають люди з до-
статком середнього класу. А чи 
збирались вони ці гроші задек-
ларувати? У нас іде війна, а Пре-
зидент вилетів на відпочинок 
хтозна-куди, вже Україна не 
влаштовує. Де ж його брехливі 
передвиборчі обіцянки закінчи-
ти війну за два тижні? А зараз у 
нього в Росії новий вид бізнесу, 
в той час, як наші воїни на сході 
ризикують своїм життям, щоб 
ми всі мирно жили. А ми не ро-
бимо мінімальних зусиль, щоб 
вийти за свої права і тих, хто 
захищає нашу Україну. Наша 
байдужість нас і згубить. Найга-
рячіші місця у пеклі — для бай-
дужих. Прокиньтеся, зробіть 
перший крок. Усіх вас прошу, бо 
я — людина з обмеженими мож-
ливостями. Не можу бути байду-
жою, бо мені це болить. Так 100 
років тому боліло дядькові мого 
батька, який вступив в Армію 
Симона Петлюри. 
 Треба рятувати країну. 
Борітеся — поборете, вам Бог 
помагає! ■

ДИВО КАЛИНОВЕ

Бо ти на землі — українець
Чи пам’ятає про це Президент України?

■

БОРІТЕСЯ — ПОБОРЕТЕ 

Прокинься, моя 
Україно 
Байдужість — наша біда

■

Щойно зійшов сніг (і то не всюди), як по всій Україні 
проводиться щорічна операція «Первоцвіт», щоб захистити 
ці червонокнижні рослинки — підсніжники, первоцвіти, 
проліски (сцилла) — від загребущих рук стихійних продавців 
«краси». І хоч кара за незаконне придбання та збут «об’єктів 
рослинного світу, занесених до Червоної книги України», як 
сухо і по-канцелярськи йдеться у статті 88-1 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, досить суттєва 
— штраф від 510 до 1700 грн., проте бажаючих нажитися 
на «халявній» красі з роками не стає менше. Висновок 
— нас, тобто свідомих громадян України, які дбають про її 
майбутнє, повинно бути більше. Давайте обходити стороною 
оті стихійні острівки весняного цвіту, які щовесни виникають 
у мегаполісах біля станцій метро, супермаркетів та інших 
людних місць, а не буде попиту, то й пропозиція зникне. 
Поступово...
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СЕРЕДА, 14 БЕРЕЗНЯ 2018 Я ВАМ ПИШУ...



11УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 14 БЕРЕЗНЯ 2018СУСПІЛЬСТВО

Людмила НІКІТЕНКО

 У місті Перемишль Львівсь-
кої області третьокласник там-
тешньої гімназії Павлик Пет-
ришин, завдяки доброті своєї 
маленької душі, в один день  
прославився на всю  Україну. 
Про його зворушливий вчи-
нок повідомила на своїй сторін-
ці у «Фейсбуці»  львівська 
журналістка  Євгенія Полікар-
пова, яка того дуже морозного 
дня  була у відрядженні у Пере-
мишлі  і стала свідком події.
 «Він ніяк не міг залишити 
кошеня. Йшов і знову повертав-
ся. Спершу нагодував бутербро-
дами. Поки воно їло, тихенько 
пішов геть. Але вже за кілька се-

кунд повернувся. Взяв пухнас-
того до рук, аби зігрілося трохи. 
І знову пішов, а потім знову по-
вернувся. Так тривало хвилин 
15. Нарешті хлопчина підхопив 
кошеня і кудись його поніс.
 Батьки, якщо ваш син сьо-
годні притарабанить до хати 
вухасте-смугасте — не сваріть 
своє чадо. Він так вагався: і взя-
ти страшно, а залишити ще гір-
ше. Він зробив крутезний вибір. 
Якщо що, то кіт їсть небагато!» 
— написала Євгенія і  у підтвер-
дження  сказаному виставила 
відео, на якому маленький шко-
лярик iз ранцем за плечима опі-
кується бездомним кошеням.
 Пізніше журналістка, яка 
своїм постом доброти зачепила 

душі багатьох українців, пові-
домила, що дізналася продов-
ження  цієї історії.
 «Чесно, не сподівалась, що 
відео з дитиною, яка рятує ко-
шеня, здійме таку хвилю. При-
ємно, що саме позитивна тема 
зацікавила людей. Наш герой 
Павлик вчиться у 3-му класі 
Перемишлянської гімназії. У 
цій школі багато діток опікува-
лися котиком, купували йому 
їсти. Тому одразу з’ясувати, 
хто саме підібрав кошеня, вчи-
телі не могли. Оксана Сивуляк, 
дякую за допомогу в пошуку», 
— зазначає Євгенія Полікарпо-
ва. І додає про  найцікавіше. Як 
з’ясувалося, Павлик зайшов iз 
кошеням у  магазин і попросив 

людей, аби вони забрали пухна-
стика до себе. Погодилась жі-
ночка, яка щось в цей час ку-
пувала. Кошеня тепер вдома, в 
теплі.

 «Павле, ти вразив мене. Ти 
Людина, справжня, якою і має 
бути кожен з нас. Дякую тобі 
за твій вчинок. І твоїм батькам 
— Дані та Володимиру Петри-
шин та вчителям, що виховали 
тебе доброю та дуже розумною 
людиною», — зазначає жур-
налістка зі Львова.
 Як розповіла «Україні мо-
лодій» вчителька маленько-
го героя Наталя Сабор-Карась,  
Павлик Петришин —дуже доб-
ра дитина. З першого класу він 
відзначається позицією  миро-
творця серед однолітків. 
  Окрім того, наголошує вона, 
у юного школярика чимало ін-
ших талатнів — він гарний ма-
тематик, добре грає на скрип-
ці, любить і вміє розповідати  
цікаві історії.  
  «Він ніколи ні з ким у нас  
не свариться, дуже товарись-
кий, завжди хоче всіх захисти-
ти,  всім допомогти.  І цей вчи-
нок — це суть душі цієї дити-
ни», — підсумовує пані Ната-
ля. ■

Михайло ЛОМОНОСОВ
Чернігівська область

Біля помешкання подружжя ніжинських 
дресирувальників Євгена та Валентини 
Шрамків iз-за паркану почув дивні звуки 
— гавкіт собаки впізнав, а от у відповідь 
йому почулося якесь незвичне доброзич-
ливе ричання чи то рев. Уже потім госпо-
дарі розповіли, що то ведмедиця Любаша 
гомонить iз собакою Бумером, вольєри ж 
навпроти, тим більше обоє знайомі змалку. 
Місцеві на подібне вже й уваги не зверта-
ють — знають, що в циркачів Шрамків від-
недавна вдома живуть не тільки ведмеді, а 
й півтора десятка іншої живої екзотики. 

«Залишилися зі своїми улюбленцями 
на руках, як iз дітьми...»
 Євген та Валентина понад п’ятнадцять   
років віддали дресеруванню тварин, висту-
пам під куполом i гастролям. У цирку й 
познайомилися. 
 — Починали звичайними асистента-
ми, — каже Валентина, — хоча в обох — 
естрадно-циркова освіта. Пізніше я стала 
працювати з удавами та крокодилами. А 
Євген iз ведмедями, поросятками, собака-
ми. Коли одружилися, вигадали й спіль-
ні циркові постановки з тваринками. На 
сцені в нас було завжди різноманіття — у 
номери брали навіть птахів.
 Проте все змінилося зовсім нещодав-
но. Через проект закону про заборону ви-
користання тварин у пересувних цирках 
та вже введені санкції на виступи цир-
ків iз тваринами в багатьох великих міс-
тах України, серед яких і Київ, директори 
та прокатники шапіто вже не так актив-
но працюють iз дресирувальниками. Ве-
ликих тварин не беруть зовсім, з малень-
кими виступати ще можна, однак не всю-
ди. А ще майже рік тому справжня цирко-
ва трупа — єнот, носуха, два ведмеді, дві 
чорно-бурі лисички, пара дикобразів, двоє 
крокодилів, чотири коти і стільки ж собак 
британської Шелті — радувала юних гля-
дачів у Києві, Львові, Хмельницькому та 
багатьох інших містах. 
 — Залишилися зі своїми улюбленця-
ми на руках, як iз дітьми, адже цирк був 
їхнім життям, — продовжує розмову го-
лова сімейства Євген. — Зараз не гастро-
люємо зовсім і в майбутньому також цьо-
го не робитимемо. Але кому весь наш «зоо-
парк», крім нас самих, треба. Добре, що 
знайшлися небайдужі люди, які допома-
гають овочами та фруктами, що, звісно, не 
може не радувати. 
 Подружжя Шрамків мріє, аби в Ні-
жині запрацював реабілітаційний центр 
для циркових тварин або контактний зоо-
парк. Дресирувальники вважають, що це 
має бути благодійний проект для тварин. 
Ні в якому разі не звичайний зоопарк, не 
комерційна річ. 
 — Сусіди радять — віддайте свою жив-
ність у звіринець, — говорить Валентина. 
— Але як вони там житимуть, якщо майже 
кожного з 18 «акторів» я власноруч iз пля-
шечки вигодувала. Це те саме, що віддати 
свою дитину. Нам уже колега з Хмельни-

цького, теж дресирувальник, що мав схо-
жу ситуацію, пропонував привезти наших 
улюбленців до нього, адже в Хмельниць-
кому такий контактний центр для цир-
кових тварин, котрих штучно відправи-
ли «на пенсію», вже успішно працює. Од-
нак подумайте самі, навіщо їхати пів-Ук-
раїни, якщо можна подібне облаштувати в 
Ніжині на користь нашим «дітлахам». Бо 
виходить, щоб побачити того самого ведме-
дя чи дикобраза, треба їхати до Києва.

Собака, який «виняньчив» трьох 
ведмежат
 Сильний зв’язок господарів iз власними 
чотирилапими вихованцями й справді по-
мітний. Не дивно, що ведмедю подружжя 
дало ласкаве ймення «Синок». Він виріс у 
прямому значенні на руках у Валентини. До 
чотирьох років ведмідь сприймав дресиру-
вальницю як матір, важко переносив роз-
луку, та й нині по-дитячому радіє, коли ба-
чить жінку, якщо можна так говорити про 
восьмирічного ведмедя, зріст якого близь-
ко півтора метра. Прив’язана до своїх гос-
подарів і дворічна Любаша — та, що любить 
погомоніти з охоронцем двору псом Буме-
ром. Через ґрати молода ведмедиця, трохи 
соромлячись незнайомців, простягує лап-
ку за улюбленим смаколиком — печивом, 
а потім «дає п’ять» Валентині. 
 А у вольєрі навпроти звертає на себе 
увагу той самий Бумер — цей собака, ви-
являється, «виняньчив» трьох ведмежат, 
віддано граючись iз клишоногою мале-
чею. 
 У пам’яті Валентини та Євгена є оригі-
нальні історії з життя кожної з 18 цирко-

вих зірок. Якось під час виступу в Київсь-
кому цирку в носухи Боні порвався пові-
док. Валентина думала, що тваринка вте-
че, але Боні спокійнісінько продовжив 
виступати. А коли дресерувальники за-
лишили малого бешкетника в гримерці, 
то, повернувшись, кімнату не впізнали — 
шпалери подерті, вазони побиті, а сам ви-
нуватець мирно спав у тераріумі удава. 
 Побачивши господиню, їй назустріч 
вибігають чотири симпатичні котики. 
Вони теж дресировані, й що цікаво — всі 
звичайних порід, навіть більше, представ-
ляють коти різні регіони: одного підібра-
ли під час гастролей на Луганщині, іншо-
го — на Західній Україні, ще одного при-
везли з Білорусі, а четвертий чотирила-
пий — місцевий. 
 Поки господиня ділилася спогадами, з 
однієї з кліток до її кишені потяглася ма-
лесенька чорнява лапка, схожа на дитячу 
ручку. Єнот Кроха не звик собі відмовляти, 
вирішив узяти ще трохи печива. Свого часу 
відзначився на великій сцені й він. Під час 
номера у Львові, коли Кроха, за сценарієм, 
підіймав прапор, зал устав.

«Ми за чотири роки навчання стільки 
тварин не бачили, як тут за п’ять хвилин»
 ■ Валентино, чимало людей вважають, 
що в цирку тварин мучать i знущаються з 
них? Дивлячись на вашу команду, про 
щось погане годі й думати.
 — Звісно, на привеликий жаль, пре-
цеденти є всюди. Проте в нашій практи-
ці й в усіх колег, з якими ми коли-небудь 
контактували, ніхто не те що застосову-
вав, не думав про насильство. Як тварина 
до тебе ставитиметься, працюватиме з то-

бою, коли ти з неї знущатимешся?! Твари-
ни все пам’ятають, повірте. У нас був ви-
падок, коли поросятко Хрюша — надзви-
чайно розумний артист — iшло назустріч 
усім акробатам i дресирувальникам, проте 
кидалося на асистента. Як виявилося, аси-
стент його постійно ганяв мітлою, аби не 
заважало. Шкода, звісно, що дітям, які на 
екранах бачать насилля, бійки, порногра-
фію, тепер не можна подивитися й на жи-
вих тварин у цирку. 
 ■ Як устигаєте нагодувати і прибрати за 
такою командою?
 — Цілою сім’єю працюємо на свій 
живий куточок. У нас, окрім циркачів, 
ще кури, кролики, пацюки та інші соба-
ки. Починаємо годівлю та ранкове при-
бирання десь о 9-10-й годині, а закінчує-
мо ввечерi. Допомагають наші батьки та 
знайомі.
 ■ А скільки треба, щоб нагодувати, 
приміром, двох ведмедів?
 — У середньому в день Любаша та Си-
нок з’їдають відро каші й стільки ж фрук-
тів чи овочів.
 ■ Не боїтеся, що тваринки схильні до 
хвороб та інфекцій, а лiки коштують до-
рого?
 — Із циркових часів ми звикли завж-
ди перебувати на обліку у ветлікаря. Без 
цього ми б не змогли працювати. Те саме 
робимо й зараз. Ніжинські ветеринари 
нас добре знають, колись навіть приводи-
ли інтернів. Молодь казала: «Ми за чоти-
ри роки навчання стільки тварин не ба-
чили, як у вас за п’ять хвилин». А щодо 
цін, то ліки дорожчають. Ціни кусючі: 
таблетки від гельмінтів — 200 гривень, 
щеплення — 150. ■

ДОБРА СПРАВА

Миротворець серед однолітків
Чим прославився  третьокласник Павлик Петришин

■

Доброї душі третьокласник 
Павлик Петришин із Перемишля. 
Фото з власного архіву.

❙
❙
❙

ЗООКУТОЧОК

Коли Кроха підіймав прапор — зала встала
Чи створять для раніше циркових звірів реабілітаційний центр у Ніжині?

■

Валентина Шрамко зі своїми чотирилапими зірками.
Фото з сімейного архіву.

❙
❙
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Станіслав ГОЦУЛЯК

 Показами у Києві та 
Львові наприкінці люто-
го розпочався національ-
ний прокат стрічки Іри-
ни Правило «Моє дитинс-
тво». Наступна зупинка 
стрічки у кіноподорожі 
Україною — у Дніпрі, уже 
16 березня.
 «Моє дитинство» — 
міжнародний проект, що 
складається з трьох кіноно-
вел, кожна з яких має свою 
літературну першооснову. 
Екранізовано оповідання 
представників трьох різ-
них культур — грузинсь-
кої (Нодар Думбадзе), ук-
раїнської (Степан Василь-

ченко) та італійської (Ніно 
Палумбо). 
 У центрі кожної з них 
— фігура дитини після 
війни. При цьому війна 
не є елементом сюжетно-
го розвитку, вона присут-
ня десь на тлі, на задньому 
фоні. Пронизуючи дитячу 
долю болісним пунктиром, 
війна своїм відлунням ніяк 
не припиняє руйнівного 
впливу. Втім на заваді цьо-
му стає або поклик рідної 
крові (грузинська части-
на «Кров»), або голос віри 
(українська частина «Му-
жицький ангел. Різдвяна 
історія»), або життєве пок-
ликання (італійська час-
тина «Мій університет»). 

У цих пошуках цілющого 
рецепту «життя після…» 
— терапевтична цінність 
стрічки для українського 
суспільства, що ось уже чо-
тири роки не з власної волі 
хворе війною.
 Вибір теми поствоєн-
ної травми не має нічого 
спільного з прагненням, 

так би мовити, потрапи-
ти в мейнстрім, створити 
щось на злобу дня. Першу 
частину стрічки знімали 
у Грузії понад вісім років 
тому, після російсько-гру-
зинської війни. 
 Друга, українська, по-
бачила світ напередодні 
Революції гідності — і тут 

не обійшлося без сумного 
пророцтва. Символічною є 
по стать батька-повстанця, 
що вдосвіта залишає рідну 
оселю, вирушаючи борони-
ти рідну землю... 
 Вражаючі автентич-
ні локації, самоцінний 
музичний ряд, несподі-
вана переконливість не-
професійних акторів — 
це лише деякі з незапере-
чних переваг кінотвору 
Ірини Правило. Молодий 
режисер робить спробу до-
нести до нас своє відчуття 
справжнього, позавіково-
го, позачасового, безмеж-
ного. Робить це часом наїв-
но, але дуже чесно, щиро і 
відверто. Застерігаючи нас 

у швидкому плині часу від 
зволікання, аби не згаяли 
головного, вона пропускає 
попереду своїх персона-
жів. Ті, щоб відповісти на 
запитання, якого кольору 
були очі їхніх матерів, мо-
жуть покладатися вже на 
саму лише пам’ять. 
 Словами своїх кіноге-
роїв, а надто їхнього про-
низливою безмовністю, 
Ірина Правило просить, 
аби ми встигнули розпита-
ти у найдорожчих для нас 
людей про все важливе і 
встигли отримати всі важ-
ливі відповіді. І, поки ще 
маємо таку нагоду, розди-
вились колір материнсь-
ких очей. ■

Богомазов і Степанкова
 Над адаптацією романів до 
сцени режисери працювали са-
мотужки, віддавши перевагу 
українському перекладу творів 
(«Життя попереду» — Марини 
Марченко, «Умовно звільнена» 
— Павла Мигаля). І тут хочеть-
ся зробити ліричний відступ і —  
поаплодувати Театру драми і ко-
медії. Адже ще донедавна його 
репертуар на 90% складався з 
російськомовних вистав. Остан-
ні ж дві прем’єри (а загалом — 
уже чотири) є свідченням того, 
що лівобережцям, як кажуть ан-
глійці, — nothing is impossible to 
a willing heart —  було б бажан-
ня, а можливість знайдеться (до-
слівно: «нема неможливого для 
спраглого серця»). Тим паче, ук-
раїнська з уст акторів цього теат-
ру звучить природно, без особли-
вих запинань чи русизмів (особ-
ливо пікантно і милозвучно в піс-
нях!). Тож до багатьох переваг 
закладу можна додати ще одну 
пальмову гілку.
 Окрім французьких авторів та 
української мови, прем’єри перегу-
куються між собою ще й за сюже-
том. Адже це дві історії про щиру 
самовіддану любов сироти до жін-
ки, яка не є біологічною матір’ю, і 
про її взаємну (майже материнсь-
ку) любов до нерідної по крові ди-
тини. Життєві обставини склада-
ються так, що вони не можуть бути 
разом. Тому герої змушені бороти-
ся за свої почуття, за зроблений ви-
бір, за власне щастя. Недаремно 
другою назвою вистави Катерини 

Степанкової є «Урок щастя». 
 І хоча «вітряки-перепони» у 
персонажів схожі, долі суттєво 
різняться. Події відбуваються у 
Франції, однак у богомазовській 
постановці змальований бідний 
світ емігрантів, а у Степанкової 
— заможних французів. Та «пла-
чуть» (читай — нещасливі) і ба-
гаті, і бідні.

Підстаркувата єврейка — 
у чоловічому тілі 
 Вистава «Життя попереду» 
розповідає про підлітка-араба 
Момо, якого в притулку для ді-
тей повій виховує підстаркува-
та єврейка Роза (теж повія у ми-
нулому, жертва репресій в Освен-
цiмі). Вона настільки полюбила 
цього хлопчака, що не змогла від-
дати його рідному батьку, коли 
той приїхав по нього. «Я коха-
ла лише тебе. Ти мій маленький 
мужчина», — зізнається йому 
жінка в останні дні свого жит-
тя. Хлопчик теж прив’язався до 
своєї опікунки. Та так, що не зміг 
покинути ні під час важкої хво-
роби, ні три тижні після її смер-
ті.
 Ця постановка закликає до 
любові всупереч усьому і всім 
(«Не можна жити без любові. 
Треба любити!» — підсумовує 
Момо). Вистава є нетривіаль-
ною апеляцією її творців до сми-
ренності, людяності та толерант-
ності — міжнаціональної, міжет-
нічної та міжрелігійної. «Жит-
тя — гарне, просто ми ще його не 
пізнали: Життя попереду», — 
переконана Роза. 
 А ще у виставі змальовані нік-
чемність й убогість старості, без-
порадність людини перед смер-
тю. Це не перша вистава про не-
бажання людини бути «пар-

никовим овочем», страждати і 
мучитися через невиліковну хво-
робу. Утім саме тут питання евта-
назії поставлене гострим ребром.
 На щастя, Дмитро Богомазов 
робить цікаву рокіровку і, щоб 
публіка не втонула у власних сль-
озах (погодьтесь, історія вельми 
жаліслива), на роль Мадам Рози 
призначає актора Льва Сомова, а 
на роль Момо — актрису Оксану 
Жданову. Таким чином, герої на-
були комічних рис, але далеких 
від фарсу чи пародії: актори гра-
ють чутливо і тонко, максималь-
но проникаючи в долю персона-
жів. 
 Особливих овацій заслуговує 
гра Льва Сомова! Його Мадам 
Роза — розкішна пишна пані, у 
манерах якої прочитується і ми-
нуле запальної повії, і біль заля-
каної фашистами єврейки, і біз-
несвуменські манери утримувач-
ки притулку, і щиросердна мате-
ринська любов до Момо.
 А ще режисер візуалізує дум-
ки, мрії і навіть страхи головних 
героїв: Момо повсякчас пере-
буває в оточенні клоунів (яких 
дуже любить), а Розу періодич-
но навідує Гітлер (її найбільший 
жах). Окрім того, Розу і Момо 
музично супроводжує чолові-
чий бенд (Михайло Кукуюк, Ан-
дрій Самінін, Олександр Бегма, 
Тимур Бурлака, Віктор Жданов, 
Володимир Канівець) у темних 
класичних костюмах, фетрових 
капелюхах і сонячних окуля-
рах. Своєрідні янголи-охоронці. 
Завдяки таким режисерським 
знахідкам від «потопу» публіку 
рятує щирий сміх.
 У цій виставі Дмитро Бого-
мазов доводить, що для хоро-
шої вистави не є обов’язковими 
складовими ультрасучасне офор-

млення, сценічні спецефекти, 
одяг модних дизайнерів чи ак-
тори з гучними прізвищами. Ос-
новою його останньої прем’єри є 
зворушлива історія, талановиті 
багатогранні актори і цікавий 
режисерський задум. Це не зна-
чить, що режисер зекономив на 
декораціях, костюмах чи інших 
елементах вистави. З цим якраз 
усе на гідному рівні. Просто він 
зумів сфокусувати увагу гляда-
чів на головному (важливому) — 
і вистава сприймається як ціліс-
не полотно. 

Едме-Ада — кокетка, живчик і 
авантюристка
 У романі Дідьє ван Ковелера 
однією з головних героїнь є моло-
да жінка-паралітик Елен, і саме 
вона називає себе (а автор — твір) 
«умовно звільнена». Катерина 
Степанкова у кожному героєві 
знаходить певну особливість чи 
винятковість, тому її постановка 
звучить як «Умовно звільнені». 
Як і богомазовська, ця вистава 
теж звучить як гімн любові й тер-
пимості, а також поваги до вибо-
ру, права на незалежність.
 Сам сюжет «Умовно звільне-
них» дуже насичений подіями і 
колізіями. Вдова відомого ком-
позитора на ім’я Едме (Ада Ро-
говцева) прихистила й опікуєть-
ся сиротою Елен (Анастасія Ки-
реєва), хоча у неї є власна вже до-
росла дочка. Остання намагається 
через суд позбавити «шахрайку» 
Елен і спадку, і навіть права жити 
поруч з Едме. Проте у фіналі ви-
являється, що Жаклін (Тетяна 
Круліковська) дуже любить свою 
матір, що саме Едме не надто жа-
лувала її ще з дитинства. Адже в 
молодості Едме була чемпіонкою-
пілотом, купалася у славі при-
хильників і зовсім не переймала-
ся сім’єю, за словами доньки.
 Паралельною сюжетною 
лінією є любов Елен і офісного 
клерка Тома (Акмал Гурєзов). 
Познайомила їх Едме, «купив-
ши» Тома за 20 тис. франків на 
роль загиблого чоловіка Елен, 
котрий був на нього дуже схо-
жий. Опікунка прагне зробити 

все, аби Елен стала щасливою. 
Звичайно, дівчина розпізнає під-
міну, проте Тома виявиться їй до 
душі і у них спалахне роман. Те-
пер закохані прагнуть допомогти 
вирішити проблеми Едме.
 У Тома, як і у більшості героїв 
(Елен, Жаклін, Едме, її друга 
П’єра та ін.) нелегке і завуальо-
ване минуле. Тож часом просто 
починаєш губитися у сюжетному 
розгалуженні вистави і тонути в 
довгих балачках героїв. Врахову-
ючи неабиякі старання акторів 
та бажання режисера максимум 
зберегти авторський текст, від 
вистави так і хочеться «відріза-
ти» майже третину. Щоб стала 
легшою для сприйняття. Адже і 
так все гарно склалося: чудовий 
виконавський ансамбль, цікаві 
пластичні та музичні сцени, не-
пересічний сюжет і персонажі.
 Безперечно, перлиною в ак-
торському намисті «Умовно 
звільнених» є Ада Роговцева. 
Вона наче сонце, навколо якого 
обертаються усі герої-планети. Її 
Едме Жермен-Ламар — чарівна, 
добросердечна. Не ходить, а пур-
хає над землею. І хоча героїні вже 
за 80 — вона ще та кокетка, жив-
чик і авантюристка. Головне її 
бажання — зробити усіх щасли-
вими. Особливо Елен, для котрої 
вона готова і «небо прихилити», і 
чоловіка з того світу воскресити. 
 Через втому від постійних до-
питів психолога і судових про-
цесів із дочкою Едме вирішує пе-
рехитрити всіх та інсценізувати 
власне самогубство (падіння з лі-
така). Аби далі жити щасливо з 
тими людьми, які стали її ріднею. 
Найефектнішою є фінальна сцена, 
в якій Роговцева-Едме «злітає» 
над сценою (на ременях) у довже-
лезному платті нареченої, яке ут-
ворилося від розкритого білого па-
рашута. Своєрідне вінчання з не-
бом і перехід у нове життя. 
 Й Едме, і Роговцева у цій 
виставі, як великі гуру, вчать жити 
вільно і з любов’ю, вчитися терпі-
ти та поважати інших, залишати-
ся оптимістом. І завжди мати про 
запас «літачок», на якому можна 
втекти на «острів щастя». ■

ПРОКАТ

Діти після війни 
Кіноновели Ірини Правило 
покажуть у Дніпрі

■

ЧАС «Т»

Уроки щастя і вміння літати
Героїні Ади Роговцевої і Лева Сомова у прем’єрних виставах  
Театру на Лівому березі апелюють до людяності, 
толерантності та любові

■

Вікторія КОТЕНОК

Репертуар столичного Театру 
на Лівому березі поповнився 
двома прем’єрами від відомих 
режисерів — Дмитра Богома-
зова і Катерини Степанкової. 
Їхній вибір зупинився на рома-
нах французьких письменників, 
які є лауреатами Гонкурівської 
премії (Prix Goncourt). Це одна 
із найстаріших (115 років!) літе-
ратурних премій, яка вручається 
авторам прозових творів, напи-
саних французькою мовою. 
Дмитро Богомазов обрав для 
постановки роман Еміля Ажара, 
псевдонім Ромена Гарі (справж-
нє ім’я Роман Кацев) «Життя по-
переду», а Катерина Степанкова 
— Дідьє ван Ковелера «Умовно 
звільнена». Обидва твори є пер-
шопрочитаннями на столичній 
сцені.

«Життя попереду»: Лев Сомов у ролі Рози.  
Фото Ірини СОМОВОЇ.

❙
❙

«Умовно звільнені»: незрівнянна Ада Роговцева у ролі Едме.
Фото Євгена ЧЕКАЛІНА.

❙
❙



Костянтин РОДИК

Спроби біографічних довідни-
ків славетних українців почали 
епізодично з’являтися ще на-
прикінці 1980-х, але справжнім 
феєрверком жанру стала публі-
кація діаспорної «Енциклопедії 
українознавства», перший том 
якої вийшов 1993-го у львівсь-
кому видавництві Наукового 
товариства імені Шевченка. На 
початку 2000-х біодовідники 
уже хазяйнували на книжково-
му ринку.

 У Короткому списку «Книж-
ки року’2000» бачимо «Видат-
них українських діячів» Пет-
ра Одарченка (К.: Смолоскип) 
та «100 видатних імен України» 
Ігоря Шарова (К.: Альтернати-
ва). Шорт-лист рейтингу’2001 
прикрашають «Українські меце-
нати» Михайла Слабошпицького 
(К.: Ярославів Вал), і тут ніяк не 
проминути раніших «Меценатів 
Києва» Віталія Ковалинського 
(К.: Кий, 1998).
 Перше місце біографічної під-
номінації 2002-го посідає «Києво-
Могилянська академія в іменах. 
XVII-XVIII ст.» (К.: Києво-Моги-
лянська академія), й надалі та-
кий «університетський» зріз стає 
доволі популярним — аж до ми-
нулорічного номінанта «Київсь-
ка духовна академія в іменах: 
1819–1924».
 2003-го виходять «Шляхетні 
українки» Юрія Хорунжого (К.: 
Видавництво імені Олени Теліги) 
— чи не перший зразок українсь-
кої гендерної біографістики. Най-
помітніше цей вектор позначено 
кількома подальшими випуска-
ми «Українки в історії» київсько-
го видавництва «Либідь» (2004, 
2006, 2010, 2012).
 2004-й позначено лавреат-
ством двотомної «Музи Роксо-
ланської» (К.: Либідь) Валерія 
Шевчука. Хоч це, власне, є лі-
тературознавче дослідження, 
біографічний компонент є тут 
наріжним, а більш енциклопе-
дичної збірки барокових постатей 
доти просто не було. Наступного 
року п.Шевчук видає класику 
жанру — переклад сучасною мо-
вою «Житія святих» Дмитра Туп-
тала (Л.: Свічадо).
 2006-го з’являється справжня 

генеалогічна енциклопедія Ле-
онтія Войтовича «Княжа доба на 
Русі: портрети еліти» (Біла Цер-
ква: Видавець Олександр Пшон-
ківський), а через рік там само 
виходять його ж (у співавторстві) 
«Правлячі династії Європи», 
куди інкорпоровано й українські 
владні гілки.
 2007-го лауреатом стає пер-
ший том «Офіцерського корпу-
су Армії УНР» Ярослава Тинчен-
ка (К.: Темпора); номінантами 
шорт-листів — «Постаті» Ярос-
лава Дашкевича (Л.: Піраміда) 
та «Повелители двух матери-
ков» Олекси Гайворонського (К.: 
Майстер Книг) — вичерпний, 
водночас і науковий, і популяр-
ний, довідник про усіх кримсь-
ких ханів. Наступного року має-
мо ще одну тематично унікальну 
книжку — біодовідник сучас-
ної діаспори «Українського цві-
ту по всьому світу» (К.: Світ успі-
ху, 2008), де сусідять постаті, що 
нині розійшлися по різні боки са-
моідентифікації. З одного боку, 
приміром, справжній «детона-
тор» української масової літера-
тури, засновник конкурсу «Ко-
ронація слова» Юрій Логуш, з 
іншого — колись славний кіно-
автор «Собачого серця», а нині 
плакатний українофоб Володи-
мир Бортко. Лауреатом «Книж-
ки року’2010» стає енциклопе-
дичний довідник «Рух опору в 
Україні: 1960-1990» (К.: Смолос-
кип), і принагідно згадаємо попе-

редній «Міжнародний біографіч-
ний словник дисидентів» у двох 
томах (Х.: Права людини, 2006).
 Останні роки біодовідників 
виходить чимало, у різноманіт-
них форматах. Серед топ-зразків 
справді розкішний, фінансова-
ний французами альбом Олексан-
дра Галяса «Французи в Одесі» 
(К.: Наш час, 2012); так само 
щедро ілюстровані «Українські 
митці у світі» (Л.: Апріорі, 2013) 
Галини Стельмащук; і навіть не-
бачений раніше картографічний 
атлас «Україна. Видатні співвіт-
чизники» (К.: Мапа, 2014).
 Інтегральним завершенням 
двадцятирічного видавничо-
го марафону стала книжка Сер-
гія Сегеди «Український пан-
теон» (К.: Балтія-Друк, 2013). 
Пряме значення слова «панте-
он» — місце поховання видатних 
співвітчизників. Тут уже має-
мо кілька змістовних путівників 
(Г.Лебединська, «Український 
некрополь Санкт-Петербурга». 
— Стилос, 2008; Віктор Жадько, 
«Некрополь на Байковій горі». 
— К.: Фенікс, 2009), але уперше 
в біодовідниковому виданні так 
виразно наголошено туристич-
ний вектор: автор не просто ді-
литься з читачем цікавою, часом 
малоприступною інформацією, а 
переконливо припрошує його до 
реальної мандрівки, аби власно-
руч торкнутися слідів великих 
попередників.
 Друге значення слова «некро-
поль» — загальновизнаний канон 
історичних діячів. Годі заперечи-
ти канонічність імен, наведених 
у книжці. Проте існує держав-
на версія, зафіксована на банк-
нотах. С.Сегеда чомусь зігнору-
вав по статі, що супроводжують 
20, 50 і 200 гривень. Та найбільш 
прикрою вадою — не змістов-
ною, а концептуальною — є від-
сутність в українському пантеоні 
Гоголя. 
 Розлога екскурсія видавни-
чою історією потрібна, аби збаг-
нути, як нелегко мовити нове сло-
во у цій ніші. Торік таке вдалося 
Валентині Кириловій у проекті 
NOMINA: «Україна. Сторінки ро-
динного альбому» (К.: ArtHuss). 
Тут задля увиразнення українсь-
кої компоненти у світовій куль-
турі використано-запозиче-
но ізраїльську культурологічну 
формулу: «Одна культура, бага-
то мов». Така оптика дозволила 
побачити декількох українських 
нобеліантів. Молдаванин-єврей 
Ілля Мечников народився на Сло-
божанщині, вчився у Харкові, 28 
років працював у Паризькому ін-
ституті Пастера й 1908-го дістав 
Нобелівську премію з імунології. 
Зельман Ваксман із Вінничини, 
вже будучи громадянином США, 
винайшов антибіотик супроти су-

хот і став Нобелівським лауреа-
том 1952-го. Премію з літератури 
1966-го присудили Шмуелю Аґ-
нону з Бучача — мікс реальності 
й фантасмагорії в його творах 
порівнюють зі стилістикою-про-
блематикою Гоголя, Коцюбинсь-
кого, Лесі Українки. А єврей з 
Рівненщини Григорій Харпак ві-
домий у світі як Джордж Чарпак 
(Жорж Шарпак) — Нобелівський 
лауреат 1992 року з фізики.
 Складність укладання подіб-
них довідників полягає у гра-
ничному ущільненні фактажу; в 
нашій книжці одній персоні одве-
дено половину великоформатної 
сторінки, другу віддано англійсь-
кому перекладу. До того ж, вида-
вець, схоже, активно прагнув не 
так навіть інформаційного мак-
симуму, як стримано-емоційно-
го супроводу — написати тексти 
довірили письменникові Олесю 
Ільченку, авторові стильно-спо-
стережливих творів. Вийшло 
справді добре: розкуто, часом на-
віть афористично — по-есеїстич-
ному, сказати б.
 Деякі оцінки помітно контра-
стують з усталеними у масовій сві-
домості. Приміром, про Роксола-
ну мовлено так: «Винахідлива й 
підступна інтриганка». Що ж, 
існують і такі протестні інтерпре-
тації; як там у Юрія Винничука: 
«Житіє гаремноє» я сотворив... з 
великого бажання скинути Рок-
солану — цього безглуздого ідо-
ла — з незаслужено зайнятого 
п’єдесталу» (ЛітАкцент. Сучасна 
література в колі твого читання. 
Випуск 1/3. — К.: Темпора, 2009). 
Та подеколи автор текстів «Родин-
ного альбому» й сам спокушаєть-
ся іконописом. Так урядуван-
ня Хмельницького означено, як 
«демократична форма правлін-
ня» (у війську, під час багаторіч-
ної війни?), а гетьманові видано 
індульгенцію на Переяслав («не з 
вини Богдана Хмельницького уго-
да... не принесла...»). Й далі фраза, 
що перекреслює попередню інтер-
претацію: «Козацька старшина, 
духівництво та київський мит-
рополит не підтримали угоди», 
— але гетьман вчинив по-своєму; 
отака демократія.
 Чого не забереш від цієї книж-
ки — так це сміливості. Готува-
лася до друку вже тоді, як нова 
хвиля польських політиків поча-
ла вдаватися до історіософських 
провокацій супроти Степана Бан-
дери. Офіційна Україна раз по 
разу ковтала образи, незважаючи 
на книжкові застереження. Ще 
коли Янукович відміняв звання 
Героя України провідникові, Ми-
кола Рябчук значив: «Глорифі-
кувати Бендеру — це відкину-
ти Сталіна і відкинути будь-які 
претензії Москви на владу над 
Україною» (Постколоніальний 
синдром. — К.: К.І.С., 2011). Не 
почули — й дістали Путіна. Те-
пер ось на «Сторінках родинного 
альбому» читаємо: «Головним є 
те, що ім’я Бандери й досі приму-
шує здригатися від страху воро-
гів українців та їхньої держави, 
а його праці й слова лишаються 
актуальними, пророчими й до 
наших днів». Та українська дип-
ломатія досі витанцьовує поміж 
крапельками, вдаючи невідання, 
хто зорганізував цю зливу. Поля-
ки пам’ятають Катинь Другої сві-
тової, де росіяни знищили цвіт їх-
ньої нації — офіцерський корпус, 
— і Катинь путінську, де «за за-
гадкових обставин» загинув їх-
ній президент. Відволікти увагу 
цілого суспільства й пустити його 
уяву за фальшивим слідом мож-
на лише з використанням арсена-
лу гібридної війни. Захід нарешті 

це збагнув і заходився боронити-
ся супроти інтернаціональної ко-
рупції Кремля. Але молоді поль-
ські політики таки потрапили у 
пастку. Колись вони вжахнуть-
ся від усвідомлення аксіоми: 
угоди з дияволом не мають хепі-
енду. Але влаштовувати їм курс 
комфортної реабілітації коштом 
власної історії не маємо права. 
 Не сказати, що концепція 
«Сторінок сімейного альбому» 
зовсім нова на нашому ринку; зга-
даймо книжку Володимира Сер-
гійчука «Що дала Україна сві-
тові» (К.: Сергійчук М.І., 2008). 
2016-го з’явився ще й невелич-
кий нарис Велва Черніна «Вірю, 
що я не пасинок» (Л.: Українсь-
кий католицький університет), 
де українських письменників та 
науковців подано, як репрезен-
тантів великої єврейської куль-
тури: літературознавець Ієремія 
Айзеншток, народжений в Єли-
саветграді; прозаїк Василь Грос-
сман з Бердичева; критик Володи-
мир Коряк (Вольф Блюмштейн), 
що народився у Слов’янську, і 
в 1920-30 роки впливав на ук-
раїнське письменство, приблизно 
так само, як Гаролд Блум на су-
часне американське; мовознавці 
Осип Гермайзе та Олена Курило; 
поети Леонід Кисельов, Мойсей 
Фішбейн, Григорій Фалькович.
 А торік вийшла ще одна подіє-
ва книжка — альбом із понад со-
тнею графічних портретів «Діячі 
України» (К.: Артбук). Тут біогра-
фічний вибір здебільшого обме-
жується вітчизняними теренами. 
Хіба ось несподіваний Олександр 
Смакула (1900-1983) — тернопі-
лянин, воював в УГА, емігрував 
до Німеччини, де досліджував фо-
тотехнології; «просвітлена опти-
ка» від Carl Zeiss — це він.
 Почалося все з арт-проекту 
Клубу ілюстраторів Pictoric — два 
десятки молодих ілюстраторів ма-
лювали історичні портрети-пла-
кати, вважаючи, що «характер 
українців сформований з ДНК 
цих визначних постатей». Як 
також у переконанні, що «графіч-
не мистецтво стає візуальним 
медіа». Схоже, вони праві — особ-
ливо щодо молоді, котра засвої-
ла знакову систему інфо графіки 
раніше за абетку. Тож освітній по-
тенціал їхніх численних виставок 
— а тепер і цього каталогу — годі 
переоцінити.
 Такою вільною, не скутою 
жодними «традиціями», ук-
раїнська історична портретис-
тика не була з 1920-х років. Ось 
портрет Івана Багряного (худож-
ниця Олена Старанчук) — суть 
його феномену схоплено так, 
як не вдавалося мемуаристам, 
літературо знавцям, політологам. 
Справжній символ.
 Символіка — основа плакат-
ного мистецтва, й під цією обкла-
динкою презентовано її найшир-
ший діапазон. Високий зразок 
традиційного, сказати б, плака-
та в аркуші «Марія Заньковець-
ка» (Дарина Скрипченко); блис-
куча стилізація в образі Василя 
Єрмілова (Сергій Майдунов); ди-
вовижний мінімалізм «портре-
та» Марко Вовчок (Ольга Тере-
щенко); творені знаками абриси 
Богдана Хмельницького (Олег 
Грищенко), Володимира Вернад-
ського (Віра Білостоцька), Оле-
га Антонова (Юлія Кунщікова). 
А постер, присвячений Гоголю 
(Юлія Кунщікова), — взагалі об-
межився езотеричною таблицею 
символів. І це працює! ■

Редактор сторінки
Костянтин Родик
rodyk@meta.ua
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* У підномінації оцінювалося 37 видань.

МИНУВШИНА / біографії / мемуари

Офіційні результати Всеукраїнського рейтинґу «Книжка року’2017». 
R — рейтинґ видання: кількість набраних балів поділена на кіль-
кість експертів номінації.

■

НОМІНАНТИ

Дзеркала
ідентифікації

■

    R

1. Князі Олельковичі-Слуцькі. – К.: Балтія-Друк, 297 с.(п) 51,53

2.
Сергій ПЛОХІЙ. Убивство у Мюнхені. По червоному сліду. – Х.: 
Клуб сімейного дозвілля, 512 с.(п)

48,00

3. 100 фотографій Української революції 1917-1921. – Л.: Світ, 192 с.(п) 46,65

4. NOMINA. Україна. Сторінки родинного альбому. – К.: ArtHuss, 192 с.(п) 32,06

5.
В’ячеслав ЛИПИНСЬКИЙ та його доба. Книга 5. – К.: Темпора, 
836 с.(о)

31,65

6.
Facie ad faciem: ілюстрований життєпис Михайла Грушевсько-
го. – К.: Либідь, 144 с.(п)

30,59

7. Діячі України. – К.: Артбук, 248 с.(о) 30,18

8. Ірина ДАНЕВСЬКА. Генерал короля Богуслав Радзивіл. – К.: Тем-
пора, 576 с.(с)

27,35

9.
Андрій СОВА, Ярослав ТИМЧАК. Іван Боберський – основоположник 
української тіловиховної і спортової традиції. – Л.: Апріорі, 232 с.(п)

23,65

10.
Олександр БАЛАБКО. Олександр Вертинський, нащадок Гоголя. 
– Чернівці: Букрек, 296 с.(п)

18,35

11. Київська духовна академія в іменах: 1819–1924. – К.: Києво-Мо-
гилянська академія, 1774 с.(п)

15,65

12.
Астрід ЛІНДҐРЕН. Щоденники воєнного часу 1939–1945. – К.: 
Laurus, 340 с.(п)

15,18

13. Скотт ФЕРРІС. Інґа. – К.: Yakaboo publishing, 488 с.(п) 10,47

14.
Галина ПАГУТЯК. Світ Модрицьких, передміщан з Дрогобича. – 
Л.: Піраміда, 224 с.(п)

10,35
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Що не кажіть, а пироги дуже прикра-
шають весну, особливо її початок. Вона 
ще досить несмілива, прохолодна, вітря-
на, і чашечка чаю з духмяною домашнь-
ою випічкою дуже підсилить надію на те, 
що от-от усе розквітне барвами і вибухне 
співами пташок. А поки — пироги, чудо-
ва альтернатива похмурим дням. 
 Із начинками — питань жодних! У 
погребах ще досі стоять баночки з дже-
мами-вареннями, ще не всі заморожені 
ягоди спожиті, є мак, горішки, яблука, 
помаранчі: пекти-не перепекти!
 Пісне тісто готується швидко, інг-
редієнтів багато не вимагає. Тісто — зага-
лом дивовижна річ — усе з ним по-особ-
ливому смачне. Тому якщо особливий ви-
падок або хочеться чогось смачненького, 
якщо гарний настрій чи навпаки — печіть 
пироги!
 Тертий пісний пиріг із джемом і горіш-
ками — чудовий смаколик. Треба взя-
ти склянку джему, 2 склянки просіяно-
го борошна, половину склянки грецьких 

горіхів (подрібнених), половину склянки 
теплої кип’яченої води, 1,5 чайної ложки 
пекарського порошку, 100 г паніруваль-
них сухарів, 5 столових ложок олії, тро-
хи цукру, не більше половини склянки.
 Потрібно змішати просіяне борошно, 
сухарі, пекарський порошок, цукор, до-
дати олію і замісити тісто. На годину по-
ставити тісто у морозильну камеру. 
 Деко застелити пекарським папером, 
натерти на нього половину тіста. На тісто 
викласти джем, а поверх — горішки (шо-
колад, родзинки, курагу, ягоди, консер-
вовані фрукти — все в хрумкому солодко-
му тісті дуже смакуватиме. До речі, в ньо-
го можна ще додати цедру лимона, ванілін, 
корицю.

 

Пекти пиріг при температурі 180 гра-
дусів півгодини. 
 А пісний медовий бісквіт з ягідним 
желе — це весна на столі в будь-яку по-
году. Також готується швидко: захотіли 
чаю — і спекли. 

 Треба: 1,5 склянки борошна, поло-
вина склянки цукру, чайна ложка роз-
пушувача, 3 столові ложки меду, по-
ловина склянки подрібнених горіхів, 
склянка фруктового соку, чаю чи води, 
половина склянки олії, сухофрукти (ін-
жир, курага, родзинки), 2 столові лож-
ки какао, по чайній ложці кориці і цед-
ри лимона. 
 Цукор, воду (чай чи сік), мед, олію 
підігріваємо на водяній бані. Змішуємо 
просіяне борошно з какао, розпушувачем 
і корицею. Поєднуємо сухі й вологі інг-
редієнти і збиваємо міксером до однорід-
ності тіста. У процесі збивання додаємо 
цедру, подрібнені горіхи і сухофрукти. 
Виливаємо тісто в форму (краще силіко-
нову) і відправляємо в духовку, розігріту 
до 200 градусів, хвилин на 40 (готовність 
традиційно перевіряємо дерев’яною па-
личкою). Поливаємо ягідним желе (для 
цього ягоди змішуємо з цукром, доводи-
мо їх до кипіння, додаємо агар-агар (при-
близно 1 г на 120 г ягідної суміші), і хо-
лодним поливаємо бісквіт. 
 Наступний крок — дегустація. ■

Наочний приклад
 З’ясувати ці питання 
допомагає Наталія Бриль, 
лікар, членкиня асоціа-
ції жінок «Дія», яка зай-
мається гендерною полі-
тикою. Наразі Наталя зай-
мається і тим, що особливо 
цікавить жінок, — косме-
тологією, вивчає питання 
поліпшення зовнішнього 
вигляду людини, здобува-
ючи вже третю вищу осві-
ту. Основні її поради про-
сті: все має бути збалан-
совано, головне — режим 
дня і помірність у всьо-
му. Власне, це ми знаємо, 
просто не завше можемо 
дотримуватися і хвалити-
ся особливими досягнен-
нями. 
 Наталя, якщо можна 
так сказати, — наочний 
приклад правильності 
здорових теорій харчу-
вання: за її грацією в тан-
цях, якими вона захоп-
люється, дуже люблять 
спостерігати її друзі і ша-
нувальники, кажуть — 
заворожує… Хоча темп, 
ритм роботи — такий же, 
як у всіх: родина, робо-
та, навчання,громадська 
діяльність, спорт, танці. 
Але попри все — здоров’я, 
наголошує Наталя. Її по-
ради, в основному, стосу-
ватимуться жіночої поло-
вини людства, адже вес-
на, її початок особливо, 
асоціюється з жіночністю 
і грацією. 

Їм, що люблю!
 Наталя радить не за-
хоплюватися дієтами. 
Каже, що вони часто на-

думані й не виправдані на 
практиці. «Навіть із точки 
зору анатомії, у людей різ-
ні форми і розміри шлун-
ка. І те, що мені буде доб-
ре, іншому протипоказа-
но. Людина має самостій-
но, усвідомлено відчувши 
себе і свій організм, прий-
няти рішення, як і чим їй 
харчуватися. Ніхто кра-
ще, ніж ти сам собі, тобі не 
допоможе», — каже вона. 
 А вибирати є з чого в 
будь-яку пору року, пере-
конана лікар. Хоч на по-
чатку весни менше віта-
мінів в одних продуктах, 
зате їх вдосталь — в ін-
ших. Салати у найрізно-
манітніших поєднаннях, 
нехай навіть ще зовсім не 
городні огірки і помідо-
ри, заправлені різними 
оліями, насінням, горі-
хами, соком лимона, мо-
репродукти, риба, особли-
во жирних сортів, каші, 
фрукти (банани, ківі міс-
тять таку ж кількість ві-
тамінів, як і раніше), не-
жирне м’ясо, яйця, молоч-
ні продукти — ось те, що 
нас врятує. 
 Цибуля, буряки, мор-
ква, гриби, квасоля, різ-
ні види капусти, квашена 
капуста усе ще також над-
звичайно корисні й смач-
ні, отож є з чого вибирати, 
навіть якщо ви дотримує-
теся посту. 

Два в одному
 Смузі й вівсянка — 
наше все! Так каже про 
сніданки Наталя Бриль, і 
хочеться погоджуватися. 
Хоч скільки б ми крити-

кували вівсянку за те, що 
всі її радять, що вона наб-
ридає, а насправді навіть 
після посту чи полегшено-
го режиму харчування ми 
повертаємося до старих 
добрих крупинок. І ці роз-
мірені звички у харчуван-
ні тримають нас у тонусі, 
не дають зриватися, бадьо-
рять. 
 Те ж саме стосується 
смузі. «Якщо зранку не 
приготувати смузі, сил до 
вечора може не вистачи-
ти», — розповідає Ната-
ля про власні улюблені ре-
цепти. Довго засвоювані 
вуглеводи, велика кіль-
кість клітковини, вітамі-
ни і мікроелементи, які є 
в інгредієнтах смузі, на-
довго тримають нас у стані 
ситості, не дають швидко 
відчути голод. 
 Смузі можна готува-
ти і з вівсянкою, це навіть 
краще: буде «два в одно-
му». Точніше, не два, бо 
кількість інгредієнтів за-
лежить від ваших смаків. 
Якщо взяти столову лож-
ку вівсяних пластівців, за-
лити її окропом, дати пос-
тояти кілька хвилин і від-
правити в блендер разом 
із бананом, склянкою мо-
лока чи йогурту, додати 
ванілін на кінчику ножа і 
збити, — це вже смачна і 
поживна страва. За бажан-
ня туди можна покласти й 
ягоди (заморожені йдуть 

за милу душу), мед чи цу-
кор, насіння, порошок ка-
као. 
 Інший цікавий варіант 
— з апельсином чи манда-
рином (їх треба почистити 
від кісточок). Збити апель-
син (чи мандарин) у блен-
дері з бананом, а також 
йогуртом — 0,5 склян-
ки, чайною ложкою меду 
і дрібкою кориці (йогурт 
додавайте наприкінці зби-
вання). Є сенс обов’язково 
готувати ці вітамінні кок-
тейлі краси навесні — ви-
тягуйте свої заморозки, 
щось корисне у вашому 
холодильнику точно знай-
деться. 

Вівсянка, панянко!
 Улюблена каша знаме-
нитостей і супермоделей 
тому й улюблена, що вона 
смачна і зовсім не баналь-
на. Одна справа — просто 
залити пластівці водою і 
нудно колупатися в таріл-
ці з такою кашею півран-
ку, а інша — приготувати 
її з натхненням, і для себе 
в першу чергу. 
 Приміром, із чорнос-
ливом і мускатним горі-
хом. Щоб приготувати 
таку кашу, треба на ніч 
замочити вівсяну крупу 
(склянку) і чорнослив (по-
ловину склянки). Ще зна-
добиться склянка молока, 
чайна ложка меду, кори-
ця, мускатний горіх або 

інші спеції за смаком. 
 Перед приготуванням 
додати до вівсяної крупи і 
чорносливу спеції і варити 
на повільному вогні 5 хви-
лин. Додати молоко і вари-
ти ще 5 хвилин. Заправи-
ти медом (чи цукром). 
 Ще один чудовий 
варіант — вівсянка з пе-
черицями. На склянку 
пластівців потрібно буде 
100 г печериць, цибулина, 
кілька листочків шпинату 
(якщо знайдете, але мож-
на і без нього, як варіант — 
петрушка), 2 чайні ложки 
оливкової олії, сіль, пере-
ць за смаком, чайна лож-
ка соєвого соусу. 
 Пластівці залити, дати 
настоятися і злити воду. 
Якщо у вас вівсяна кру-
па — помити і зварити до 
готовності. Тим часом на 
оливковій олії підсмажи-
ти подрібнену цибулину 
з печерицями, посолити 
і поперчити. Шпинат чи 
іншу зелень додати напри-
кінці. Вівсянку виклас-
ти на тарілку, а поверх — 
вміст смачної сковорідки. 
Заправити соєвим соусом 
і подрібненою свіжою зе-
ленню. 

Рибні варіації
 Навіть у певні дні пос-
ту можна готувати рибу, 
а не в піст жінкам узагалі 
про рибу забувати не вар-
то. Як, утім, і чоловікам.
 Завдяки вмісту омега-
3 риба корисна для роботи 
серця. Користь риби для 
мозку людини пояснюєть-
ся тим, що жирні кислоти 
омега-3 сприяють встанов-
ленню зв’язків між кліти-
нами мозку, що допома-
гає уникати депресії. Для 
кісток риба необхідна як 
джерело вітаміну D. Вона 
додає здорового вигляду 
шкірі й волоссю. Результа-
ти досліджень свідчать 
про те, що споживання 
риби допомагає клітинам 
шкіри краще утримувати 
вологу і, отже, благотвор-
но впливає на її загальний 
стан.
 Що можна додати про 
рибу від себе, якщо ти не 
лікар? Те, що будь-яку 
рибу можна смачно при-
готувати. Хек, минтай, 
скумбрія, судак, форель, 
карась, оселедець — їх 
можна приготувати з ово-
чами так смачно, що стра-
ва залишатиметься з нами 
після посту точно. 
 Рибне колесо віднахо-

дити не варто. Треба прос-
то брати будь-який сорт 
риби та будь-які овочі й 
поєднувати їх у смачний 
союз цікавим соусом. Зно-
ву ж таки, без експери-
ментів не обійтися. Вза-
галі, якщо кулінарію по-
збавити фантазій і екс-
периментів, залишиться 
нудна «зобов’язайлівка», 
а це — величезний мінус 
будь-якій страві. 
 Отож, беремо кіло грам 
риби, приміром хека чи 
минтая (або будь-яку зі 
списку 20 видів найбільш 
знайомих риб), по дві чи-
малі морквини і цибули-
ни, півтори склянки води, 
3 столові ложки густої то-
матної пасти, олію для об-
смажування, 2 столові 
ложки борошна, сіль, пе-
рець — усе це інгредієн-
ти для базового рецепту. 
Але не розслабляйтеся, бо 
є ще помідори, червоний 
пе рець, зелена цибуля, се-
лера, лимон, петрушка, 
кріп і ще багато чого, що 
так і проситься в банячок 
до шматочків підготовле-
ної рибки. 
 Рибу розморожуємо, 
миємо і чистимо від кіс-
точок. Ріжемо на шматоч-
ки, обкачуємо в борошні 
й злегка обсмажуємо на 
олії. Овочі ріжемо на кіль-
ця, шинкуємо і натирає-
мо. Також злегка тушкує-
мо на олії (краще по черзі, 
якщо овочів буде багато). 
Томатну пасту розбавляє-
мо зі склянкою води, со-
лимо, приправляємо і за-
ливаємо цим овочі, нехай 
тушкуються до випарю-
вання води. 
 У банячок кладемо 
шар овочів, шар риби, і цю 
послідовність повторює-
мо, поки є риба й овочі. 
Залити водою (половина 
склянки), можна додава-
ти лимонні спеції, соєвий 
соус або трошки яблучно-
го оцту. Готувати в духов-
ці чи на плиті приблизно 
півгодини, а перед пода-
чею не забути про чудовий 
витвір природи — зелень. 
І присипати страву подріб-
неними чи петрушкою, чи 
кропом, чи зеленою цибу-
лею, чи всім відразу.
 І не забувайте, що ско-
ро такою ж зеленню вкри-
ються городи, поля і ліси. І 
будуть ягоди, свіжі овочі і 
фрукти, але це вже — «ін-
гредієнти» наших наступ-
них тем. 
 Смачного! ■

ДО СЕЗОНУ

Вітамінна атака
Що корисного смакувати 
на початку весни

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Коли настрій «на нулі», обличчя лущиться і тьмяніє, та 
й погляд не такий виразний, як хотілося б, волосся, як 
жмут паклі, — значить, весна на носі. Весна, звичайно, 
— прекрасна пора року, проте авітаміноз і все, що з 
ним пов’язано, — небажані її супутники. І саме тоді, 
коли хочеться мати весняний і привабливий вигляд, 
брак вітамінів у продуктах, які там містилися із самого 
початку, цьому — велика перепона. 
Тому зараз дуже важливо озброїтися знаннями про те, 
у яких продуктах вітаміни збереглися найбільше, на що 
слід налягати найчастіше, що з цього всього найсмач-
ніше. 

Наталія Бриль уміє смакувати життя.
Фото з власного архіву.

❙
❙

ПІСТ

Випічка духмяна й весняна
Додадуть настрою пироги

■

Тертий пісний пиріг із джемом і горішками.
Фото з сайта gotuemo.com.

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

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,

на квартал — 166 грн. 53 коп.,

до кінця року — 499 грн. 59 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,

на квартал — 226 грн. 53 коп.,
до кінця року — 679 грн. 59 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,

на квартал — 60 грн. 39 коп.,

до кінця року — 181 грн. 17 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 зро-
бити по всій Україні до 18 березня, i ви отримува-
тимете газету з квітня.
 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■

Григорій ХАТА

 Західний реабілітаційно-спортив-
ний центр Національного комітету 
спорту людей з інвалідністю України, 
створений у 2006 році в селі Яворів Тур-
ківського району на Львівщині, став 
тим місцем, яке сміливо можна нази-
вати фабрикою чемпіонів зимової Па-
ралімпіади. Лижна траса, біатлонний 
стадіон, гірськолижна дорога — всі іс-
нуючі потуги цього Центру дозволя-
ють українським паралімпійцям під-
корювати найвищі рубежі на своїх Іг-
рах у Пхенчхані (за їх відсутності 6-11 
березня тут пройшов чемпіонат Украї-
ни з біатлону серед юніорів). При цьому 
окремим нашим спортсменам удається 
сходити на п’єдестал одразу в двох зма-
гальних дисциплінах — лижних пере-
гонах та біатлоні. Зокрема, чемпіон 
Пхенхчана-2018 у лижних гонках Ігор 
Рептюх доповнив свою медальну колек-
цію й двома біатлонними нагородами, 
зібравши таким чином повний медаль-
ний комплект зимової Паралімпіади-
2018.
 Загалом, не минає й дня, аби з Пів-
денної Кореї не надходила звістка про 
здобуття вітчизняними спортсменами-
паралімпійцями медалей. Чи не пер-
шим, хто інформує українську спільно-
ту про тріумфи «синьо-жовтих», є пре-
зидент Національного комітету спорту 
людей з інвалідністю України Валерій 
Сушкевич, який безпосередньо на зма-
гальній трасі слідкує за успіхами наших 
лижників та біатлоністів. У четвертий 
змагальний день у Пхенчхані на своїй 
сторінці у «Фейсбуці» Валерій Михай-
лович написав: «Маємо рекордну кіль-
кість медалей у цей день — шість: дві зо-
лоті, дві срібні та дві бронзові».
 Особливу увагу Сушкевич приділив 
перемозі Тараса Рудя в біатлонній гонці 

на 12,5 км (сидячи), охарактеризував-
ши його, як «перший в історії Украї-
ни чемпіон зимових Паралімпійських 
ігор у 18 років». Власне, наймолодший 
у складі синьо-жовтої команди атлет, не 
припустившись в умовах поривчастого 
вітру жодного промаху, приніс їй чет-
верте «золото» в Пхенчхані. Володар-
кою п’ятої паралімпійської золотої на-
городи у складі української збірної ста-
ла Оксана Шишкова, котра виграла 10-
кілометрові біатлонні перегони серед 
спортсменів iз порушенням зору.
 Хороший шанс зійти на найвищу 
сходинку п’єдесталу мав і Олександр 
Казик, проте два промахи на заключ-
ному вогневому рубежі відкинули його 
на підсумкове друге місце в гонці на 
12,5 км в категорії атлетів iз вадами 
зору. «Бронза» у цій дисципліні діста-
лася також вітчизняному біатлоністу — 
у відчайдушній боротьбі Юрій Уткін на 
0,4 секунди випередив свого більш іме-
нитого співвітчизника, шестиразового 
чемпіона Паралімпійських ігор Віталія 
Лук’яненка.
 У цілому, в шести біатлонних гон-
ках, які відбулися в четвертий змагаль-
ний день у Пхенчхані, наші паралімпій-
ці взяли шість медалей, серед яких уже 
згадане «срібло» Рептюха (12,5 км — 
для атлетів iз вадами опорно-рухового 
апарату) та «бронза» в аналогічній ка-
тегорії Людмили Ляшенко на дистан-
ції 10 км. Відзначимо, що для українсь-
кої спортсменки це вже третя аналогіч-
на нагорода Пхенчхана-2018. Загалом 
же, після четвертого змагального дня у 
своєму активі українська паралімпій-
ська збірна має 15 відзнак (5 золотих, 4 
срібні та 6 бронзових), посідаючи в ме-
дальному заліку третю позицію. Попе-
реду «синьо-жовтих» команда «ней-
тральних паралімпійських атлетів» iз 
Росії (5-5-3) та збірна США (6-6-5). ■

БІАТЛОН

Фабрика 
чемпіонів
Українські спортсмени продовжують колекціонувати 
нагороди на зимовій Паралімпіаді 
в Пхенчхані

■

18-річний Тарас Рудь — наймолодший у складі української команди чемпіон
зимової Паралімпіади.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Тривалий час столичний Палац спорту носив зван-
ня головної критої арени країни, адже саме тут прохо-
дила переважна більшість ключових національних та 
міжнародних подій у «нефутбольному» спортивному 
житті України. Однак поступово в процесі бронювання 
національними федераціями змагальних подій почала 
простежуватися своєрідна децентралізація. Прагнен-
ня популяризувати в регіонах свій вид спорту змушує 
функціонерів тепер розглядати не тільки Київ як міс-
то-господаря того чи іншого дійства.
 Так, приміром, для проведення в нинішньому се-
зоні матчу «Всіх зірок» чоловічої суперліги федерація 
баскетболу України обрала Миколаїв. Тоді як «фінал чо-
тирьох» Кубка країни її функціонери організували в Хар-
кові, використавши для цього потуги місцевого палацу 
спорту «Локомотив», під куполом якого відбулося чи-
мало знакових подій, як-то матчі гандбольної Ліги чем-
піонів, тенісні поєдинки Кубка федерації, волейбольні 
єврокубки, двобої футзальних збірних тощо.
 «Дякуємо, ФБУ за довіру в організації фіналь-
ної стадії національного Кубка. Це можливість після 
років перерви повернути до міста велику баскетболь-
ну подію», — наголосив віце-президент харківської 
федерації баскетболу та директор БК «Авантаж-Полі-
технік» Валентин Кулібаба.
 Отримавши на поточний сезон підтримку серйоз-
ного регіонального спонсора, харківський клуб зміг 
пробитися до «топ-4» національного кубка та знай-
шов можливість виступити господарем «Фіналу чо-
тирьох» другого за рейтингом баскетбольного турніру 
країни. Загалом, із відвертого аутсайдера чемпіонату 
країни «Політехнік» перетворився на гідного супер-
ника, котрий спромігся дати гідний бій у півфіналі пе-
реможцеві попереднього розіграшу КУ — «Дніпру». 
З огляду на минулорічні звитяги та статус беззапе-
речного лідера поточного чемпіонату країни «дніпря-
ни» виглядали й головними фаворитами «фіналу чо-

тирьох» КУ-2018, що, власне, підопічні Дениса Жу-
равльова підтвердили в Харкові.
 Після півфінальної перемоги над «Авантаж-Полі-
техніком» баскетболістам iз Дніпра протистояв знач-
но вищий за рангом опонент, але й «Хімік» виявив-
ся неспроможним відібрати у команди Журавльова 
звання володаря національного Кубка. Чинний віце-
чемпіон країни нині перебуває дуже далеко від кра-
щих зразків своєї гри. Посідаючи наразі лише четвер-
те місце в регулярному чемпіонаті суперліги, думаєть-
ся, принциповим для себе у «фіналі чотирьох» «хімі-
ки» розглядали півфінал проти земляків із одеської 
БІПИ, котрих віднедавна тренує колишній наставник 
южненців Олег Юшкін. «Дербі» Одеського регіону 
«Хімік» виграв — 69:61, проте вперше в сезоні пере-
грати «Дніпро» підопічні Віталія Степановського мож-
ливостей не знайшли.
 «Захищати завжди важче, ніж здобувати впер-
ше», — говорив напередодні харківського турне на-
ставник «Дніпра». У Харкові його підопічним і справді 
легко не було. Обидві перемоги дніпрян — над «Полі-
техніком» та «Хіміком» — безапеляційними за рахун-
ком аж ніяк не назвеш. Проте й шансів суперникам на 
перемогу в кожному з харківських поєдинків підопіч-
ні Журавльова теж не дали, упевнено тримаючи під 
контролем хід півфіналу та фіналу. А першу скрипку 
в складі «Дніпра» зіграв Дмитро Глєбов, якого органі-
затори «фіналу чотирьох» назвали найціннішим грав-
цем вирішальної фази КУ. ■

БАСКЕТБОЛ

Децентралізація гри
Удруге поспіль переможцем розіграшу національного 
Кубка став «Дніпро»

■

ТАБЛО

 Кубок України. Чоловіки. «Фінал чо-
тирьох». Фінал. «Хімік» — «Дніпро» — 71:78 
(16:22, 18:15, 14:19, 23:22; Колтер (22) — Глєбов 
(21)). Півфінали. «Дніпро» — «Авантаж-Полі-
технік» — 80:75 (26:25, 24:17, 18:17, 12:16). 
БІПА — «Хімік» — 61:69 (14:13, 25:16, 7:21, 
15:19).

■

Баскетболісти «Дніпра» захистили звання володарів Кубка України.
Фото з сайта ФБУ.

❙
❙
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 Двоє старих лаються:
 — Я старий? Та мені лікар ска-
зав, що мій організм працює як го-
динник!
 — Він мав на увазі пісочний.

* * *
 Настало літо, стало важче дотягу-
вати до пенсії, тому що сусіди переста-
ли класти сало в годівницю для птахів.

* * *
 Іспит на водійські права:
 — Що б ви зробили, якби, про-
їхавши на машині більше кілометра, 
виявили, що ключ від неї ви залиши-
ли в гаражі?
 — Я б зупинився і вийшов, щоб 
краще роздивитися того дурня, який 
її штовхає.

* * *
 Лікар — пацієнтові:
 — Ви виконали мої вказівки?
 — Так, вашого племінника вже 
призначено фінансовим директором 
нашої фірми.

* * *
 Чоловік несподівано повер-
тається додому. Коханець вискакує 
на балкон, хапається за поруччя, пе-
рестрибує, а руки відпустити не на-
важується — страшно. Годину ви-
сить, дві. Світає. Виходить двірник, 
запитує його:
 — Що ти тут робиш?
 — Вишу!
 — Виси, тільки ноги підніми, 
дай підмести.

По горизонталі:
 4. «Я дуже важко вами відболі-
ла. Це все було як марення, як сон. 
Любов підкралась тихо, як Даліла, 
А розум спав, довірливий ...». (Ліна 
Костенко). 7. Неподільна духовна 
сутність, що лежить в основі буття 
у філософії Лейбніца. 8. Природна 
фарба для волосся рудого кольору. 
10. «... і сакля — все твоє. Воно не 
прошене, не дане». (Тарас Шевчен-
ко). 12. Інертний газ. 13. Графиня, 
головна героїня однойменного рома-
ну Олександра Дюма. 14. Один із уч-
нів Христа, який його зрадив. 16. Су-
часний поет і доброволець батальйо-
ну ОУН, автор книги «Вірші на руці». 
17. Годинник. 18. Притока Волги. 
19. Псевдо головного героя опере-
ти Імре Кальмана «Принцеса цир-
ку». 21. Давня назва України. 23. 
Квиток. 24. Молодша сестра Тараса 
Шевченка. 25. Частка, яка передує 
прізвищам Бетховена, Гога, Дамма. 
27. Французьке місто, яке після се-
мимісячної облоги звільнила Жанна 
д’Арк зі своїм військом. 28. Іронічна 
сучасна назва п’янички, особливо — 
в армії.
По вертикалі:
 1. Коштовний камінь, різновида-
ми якого є рубіни та сапфіри. 2. Жі-
ноча частина в будинку багатих му-
сульман. 3. Знаменитий німецький 
композитор і органіст. 4. Оздоровчі 

процедури, пов’язані з водою та ма-
сажем, мережа салонів краси з та-
кими процедурами. 5. Творче псев-
до американської актриси Норми 
Джин Мортенсен. 6. Народна наз-
ва туалету. 9. «... нація» — газе-
та ОУН. 11. Гобіт Фродо порівняно 
з іншими героями «Володаря перс-
нів». 12. Головна кровоносна суди-
на. 15. Черепаха із дитячої пісеньки 
Ганни Чубач. 16. Французький сир 
із пліснявою. 18. Столиця Канади. 
20. Американський штат. 21. Різно-
вид жалюзі, що скручується в рулон, 
для захисту вікон, дверей, воріт. 22. 
Слов’янський бог весняного сонця. 
27. Згущена варінням смола. 28. 
Національний олімпійський комітет. 

Кросворд №28
від 13 березня

ПРИКОЛИ■
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Аліса КВАЧ

 Ото вже ці подружки. Навіть 
якщо й хочеш зберегти таємни-
цю, то вони її рознесуть «по сек-
рету всьому світу». Схоже, саме 
такою для зірки фільму «Янголи 
Чарлі» Камерон Діаз стала її при-
ятелька акторка Сельма Блер, яка 
переповіла журналістам видання 
Metrо подробиці їхнього чаюван-
ня. І, зокрема, проговорилася, 
що Камерон збирається проміня-
ти кар’єру на родинний затишок і 
попрощатися з кіно. Мовляв, вони 
обговорювали відомий фільм «Кра-
лечка», Сельма сказала, що варто 
було б зняти сиквел, але подруга 
навіть чути не хотіла про кіно і за-
явила, що з неї досить ролей. «Я 
маю на увазі, що в неї нема біль-
ше потреби зніматися в фільмах. У 
неї прекрасне життя, не знаю, що 
би могло змусити її повернутися. 
Вона щаслива», — пояснила жур-
налістам Блер.
 Зрештою, Камерон можна зро-
зуміти. Як нещодавно писала 
«УМ», у свої 45 в актриси, схоже, 

з’явилася надія впер-
ше стати матір’ю. Про 
дітей вони з чоловіком, 
гітаристом і бек-вокаліс-
том гурту Good Charlotte 
Бенджі Медденом, мрія-
ли давно, і навіть рік тому 
пішли чутки, що вони зби-
раються всиновити когось. 
Але потім з’явилася інформа-
ція, що чергова спроба штуч-
ного запліднення таки дала ре-
зультат.
 Востаннє Камерон Діаз ви-
ходила на екран ще до одружен-
ня, у 2014-му в музичній комедії 
«Енні». Після того актриса випус-
тила кілька книжок про здоровий 
спосіб життя та любов до свого 
тіла.
 Цікаво, що сама Камерон 
Діаз ніяк не коментує чутки 
ні про вагітність, ні про за-
вершення кар’єри. З іншо-
го боку, коли маєш таких 
подруг, у цьому відпадає 
потреба. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Античні скульпто-
ри та художники баро-
ко захоплювалися кра-
сою людського тіла і не 
бачили нічого поганого в 
тому, щоб зображати ого-
лену натуру. А якщо так, 
то нічого поганого немає 
і в тому, щоб споглядати 
твори мистецтва у тако-
му вигляді, як тобі зруч-
но. Так вирішила Асо-
ціація нудистів Пари-
жа, яка анонсувала на 5 
травня для своїх членів 
екскурсію в Токійський 
палац (Національний 
музей мистецтва у Фран-
ції).

 Це буде перше відві-
дання музейного закла-
ду шанувальників ого-
леної натури не лише в 
мистецтві. Екскурсія від-
будеться з самого ранку, 
до відкриття музею для 
інших відвідувачів. Для 
участі в акції потрібно 
зареєструватися, а пе-
ред початком екскурсії 
можна буде здати в гар-

дероб усі речі й пройтися 
залами вільним від одя-
гу. Оскільки захід ма-
тиме певний рекламний 
характер, відвідання му-
зею буде безплатним.
 До речі, це не перший 
простір у Парижі, від-
критий для нудистів. Як 
ми вже згадували, нещо-
давно тут відкрився рес-
торан O’Naturel, де мож-

на вільно повечеряти без 
одягу навіть узимку. А 
рік тому зону для відпо-
чинку нудистів відкри-
ли на околицях Парижа, 
у Венсенському лісі.
 Воно й не дивно. 
У Франції налічуєть-
ся близько 2,6 мільйо-
на прихильників ну-
дизму. А є попит — буде 
й пропозиція. ■

ПОВОРОТ ДОЛІ

Щаслива і без кіно
Камерон Діаз не збирається 
повертатися на екран

■

ОТАКОЇ!

Мистецтво для Давида
У Парижі для нудистів проведуть екскурсію в музеї

■

Камерон Діаз.❙

15 березня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, дощ iз мокрим снiгом. Вiтер за-
хiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 0...+2, удень +3...+5.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, без iстотних 
опадiв. Славське: вночi +1...+3, удень +5...+7. Яремче: вночi 
+1...+3, удень +5...+7. Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень +9...+11. 
Рахiв: +2...+4, удень +9...+11.

13 березня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 
32 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — не-
має, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — 3 см, Коло-
мия — немає, Пожежевська — 57 см.

Тарас Петриненко: Я свій шлях 
пройшов, а пісня йде далі

Легендарний співак розповідає 
про 65 літ життя: маму — відому оперну 
співачку,  «Сад нерозкручених пісень» 
і 30-річчя своєї «України»


	UM029-01.indd
	UM029-02.indd
	UM029-03.indd
	UM029-04.indd
	UM029-05.indd
	UM029-06.indd
	UM029-07.indd
	UM029-08-09.indd
	UM029-10.indd
	UM029-11.indd
	UM029-12.indd
	UM029-13.indd
	UM029-14.indd
	UM029-15.indd
	UM029-16.indd

