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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,182 грн 

1 € = 32,324 грн

1 рос. руб. = 0,428 грн

Трамп оголосив 

про намір вийти з 

ракетного договору з 

Росією, підписаного 

ще Рейганом 

і Горбачовим

Уряд підвищив тариф на газ 

на 23,5% — взамін нам 

пообіцяли кредит МВФ 

3,9 млрд. доларів. 

Якщо ухвалимо 

«правильний» бюджет
стор. 4» стор. 8»

Експерт з проблем національної безпеки 

Віктор Чалаван — про духовно-історичні 

передумови наших перемог, національну 

консолідацію та політичну програму, 

яка потрібна українцям 
стор. 6—7»

«Україна знову захищає Європу 
від орд, що насуваються зі Сходу»

Представників сільськогосподарських асоціацій дивує: навіщо парламентарі — представники політичних кланів за інтересами — запитують їхньої думки при формуванні держбюджету, 
якщо все одно її потім ігнорують?
Фото з сайта dsnews.ua.
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На порозі нової гонки озброєнь

Імітація 
підтримки

Парламент 
— аграріям: 
«Спочатку 
з’їмо ваше, 
а потім 
кожен своє»

стор. 5»

Тарифи в обмін на гроші
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Статистика Американського бюро ветеранів засвідчила, що  у США з 1,5 мільйона військових, які 
повернулися з Іраку та Афганістану, 834 тисячі звернулися по допомогу: зокрема, близько 50 тисяч 
поранених і 239 тисяч осіб із посттравматичним стресовим розладом (ПТСР). Отже, кількість 
людей, які стикаються з психологічними наслідками війни, значно більша, ніж фізично уражених.

УКРАЇНА МОЛОДА

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Надання креди-
ту МВФ — не аргу-
мент для підвищен-
ня ціни на газ, наго-
лосив Олег Ляшко. І 
закликав владу при-
пинити залазити в 
кишені українців.  
Напередодні полі-
тик зібрав засідан-
ня політради партії, 
де ухвалили рішен-
ня розпочати підго-
товку до загальнона-
ціонального страйку 
проти підвищення 
ціни на газ і грабіж-
ницької політики 
влади. Ляшко закли-
кав інші політичні 
сили об’єднатися та 
підтримати цю ініціа-
тиву.
 «Наші вимоги до 
уряду — скасувати 
рішення про підви-
щення ціни на газ, 
прийняти рішення 
про збільшення зар-
плат і перерахунок 
пенсій. Бо за умов 
зростання цін і та-
рифів мільйони ук-
раїнців стають бідні-
шими. Також вима-
гаємо позачергового 
засідання парламен-
ту, де повинен бути 
Президент, уряд, 
НКРЕ, керівники 
«Нафтогазу» — всі 
ті, хто ухвалює рі-
шення про підвищен-
ня ціни на газ. Вони 
зобов’язані обґрун-
тувати це підвищен-
ня, бо мотивація — 
«треба взяти кре-
дит МВФ» для мене 
не працює... Споді-
ваюсь, всеукраїнсь-
кий страйк протве-
резить їхні голови. 

Не дозволю залазити 
в кишені українців!» 
— підкреслив лідер 
РПЛ.
 Політик ствер-
джує: ціна на газ по-
винна бути справедли-
вою і чесною, яку ук-
раїнці зможуть пла-
тити. «Коли мільйони 
людей отримують 
копійчані зарплати 
і пенсії, ціни на газ 
не можна піднімати. 
Тому влада повинна 
прозвітувати, що ро-
бить для того, щоб за-
хистити громадян, 
щоб менше витрача-
ти газу, більше видо-
бувати своїх енерго-
носіїв, модернізувати 
ЖКГ і, як наслідок, 
менше платити за газ. 
Замість цього влада 
піднімає ціни на газ, 

щоб узяти черговий 
кредит МВФ», — обу-
рився лідер РПЛ.
 Олег Ляшко за-
значив: думка про те, 
що Україна не про-
живе без кредитів 
МВФ, поширюється 
штучно на замовлен-
ня влади.
 «Ми все життя 
жили без міжнарод-
них кредитів. А сьо-
годні нам розказу-
ють, що без кредитів 
МВФ гривні не буде, 
сонце не встане, вро-
жаї не зійдуть і люди 
не виживуть. Так 
наркоман розказує, 
що без дози не про-
живе. А влада поса-
дила українців на цю 
голку міжнародних 
позик. Щоб не зале-
жати від кредитів 

МВФ, треба зміню-
вати свою економіч-
ну політику і самим 
заробляти. Ми жи-
вемо на такій землі, 
маємо такі ресурси, а 
побираємося, як бом-
жі, бо влада робить 
Україну сировинною 
колонією: торгує си-
ровиною, дешевою 
робочою силою і на-
ціональними інтере-
сами. Вони — маріо-
нетки, які викону-
ють вказівки МВФ. 
Нікому не потрібна 
сильна Україна — всі 
зацікавлені в тому, 
щоб вона була слаб-
ка. Тому тільки ук-
раїнці повинні дбати 
про добробут і неза-
лежність своєї краї-
ни», — підсумував 
Ляшко. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Cитуація на фронті впродовж 
21 жовтня, як і в попередні дні, 
залишалася напруженою, але 
контрольованою Об’єднаними 
силами. Російські окупанти 19 
разів відкривали вогонь по по-
зиціях наших військ. При цьо-
му ворог тричі застосовував оз-
броєння, заборонене Мінськими 
домовленостями. Противник вів 
прицільний вогонь із мінометів 
калібру 120 та 82 мм, гранато-
метів різних систем, велико-
каліберних кулеметів i стрілець-
кої зброї. Російсько-окупаційні 
війська здійснювали обстріли 
позицій Об’єднаних сил у райо-
нах населених пунктів Щастя, 
Кримське, Попасна, Шуми, Піс-
ки, Мар’їнка, Тарамчук, Крас-
ногорівка, Павлопіль, Водяне, 
Гнутове, Лебединське та Широ-
кине.
 Опорний пункт наших військ 
поблизу Водяного, що на Маріу-
польському напрямку, про-
тивнник обстрiляв iз мінометів 
калібру 120 мм, гранатометів 
i стрілецької зброї. Позиції 
Об’єднаних сил у районах Крим-
ського та Широкиного окупан-
ти обстрілювали з мінометів 82-
го калібру, а поблизу Щастя по 
наших захисниках вів вогонь 
снайпер.
 Троє українських воїнів за-
знали поранень. За даними роз-
відки, впродовж доби в неділю 
вiсiм окупантів знищено i ще 
двох поранено.
 Станом на 7-му годину ранку 
22 жовтня ворог із гранатометів 
різних систем, великокалібер-
них кулеметів i стрілецької 
зброї обстріляв нашi позиції в 
районі Новотроїцького.
 Крім людських жертв, росій-
ська агресія також суттєво вда-
рила по економіці України, зок-
рема прифронтової зони Бах-
мутського та Костянтинівсь-
кого районів. Тут зникли цілі 
підприємства. Натомість, між 

тими, які залишилися, до міні-
муму скоротилося транспорт-
не сполучення. Обірвані елект-
ричні мережі, іржаві гілки за-
лізниці — справжній Клондайк 
для так званих «металістів». За 
тонну залізничної рейки у «при-
йомці» дають від п’яти до вось-
ми тисяч гривень. Інтернет та-
кими пропозиціями просто ряс-
ніє. Ділки ж, щоправда, хитру-
ючи, не соромляться вирушати 
на полювання по метал навіть 
удень.
 Та на заваді цій схемі стали 
бійці батальйону спеціального 
призначення «Донбас» Націо-
нальної гвардії України зі скла-
ду Об’єднаних сил. Цього разу 
вони затримали у прифронтовій 
зоні осіб, які намагалися поріза-
ти залізничне полотно на мета-
лобрухт.
 Пошкоджену колію останнім 
часом експлуатували нечасто. 
Вона є власністю Вуглегірської 
теплоелектростанції — страте-
гічно важливого енергетичного 
об’єкта, розташованого в районі 
Операції об’єднаних сил. Під-
приємство періодично потерпає 
від обстрілів російських окупан-
тів.
 «Це було вдень. Після обіду 
начальник зміни охорони Вуг-
легірської ТЕС розповів, що під 
час ремонту було виявлено роз-
крадання залізничного полотна. 
Група у складі п’ятьох осіб виру-
шила на місце події. Ми вже зна-
ли марку машини та її колір. На 
момент нашого прибуття влас-
ники автомобіля та газозварю-
вального апарата втекли. Проте 
їх затримали на нашому КПП», 
— розповів один з учасників опе-
рації Євген Баранов. Він також 
пояснив, що його підрозділ має 
свої оперативні напрацювання, 
отже, хитрощі з маскуванням 
автомобіля під власність Вугле-
гірської ТЕС чи мешканців Світ-
лодарська не мають сенсу. Міру 
причетності та вини затриманих 
тепер визначатиме суд. ■

Переможці
 Олександр Бєлобоков i Сергій 
Ільчиць кий 22 жовтня у веслуванні на 
тренажерах здобули перші золоті медалі 
для української збірної на Invictus Games 
у Сіднеї — міжнародних іграх у паралім-
пійському стилі, у яких беруть участь по-
ранені військовослужбовці та ветерани. 
 У перший день змагань, 21 
жовтня, на «Іграх нескорених» Денис 
Фіщук здобув «бронзу» для українсь-
кої збірної у велоперегонах із результа-
том в індивідуальній гонці — 2 хвили-
ни 53 секунди.

Біля Ічні не детонує
 На території шостого арсеналу поб-
лизу Ічні в Чернігівській області станом 
на ранок 22 жовтня випадків детонації 
боєприпасів не спостерігали, повідом-
ляє прес-служба Міністерства внутріш-
ніх справ. Нагадаємо, у ніч на 9 жовтня 
там почалися вибухи, впродовж доби з 
16-кілометрової зони було евакуйовано 
12,5 тисячі осіб.

 За даними МВС, триває очищен-
ня прилеглої до арсеналу території. У 
районі надзвичайної ситуації наслід-
ки ліквідовували 545 осіб i 124 одиниці 
техніки, у тому числі від ДСНС — 248 
осіб i 72 одиницi техніки. Лише впро-
довж 19 жовтня навколо території арсе-
налу піротехнічні підрозділи ДСНС ви-
лучили 1283 вибухонебезпечних пред-
мети. Усього зберігали там, за дани-
ми «надзвичайників», 88 тисяч тонн 
боєприпасів. Щоправда, у Генштабі 
Збройних сил заявляли, що ця цифра 
перебільшена у 1,5-2 рази.
 Силові відомства підозрюють ди-
версію на складах і припускають, що на 
арсеналі було закладено вибухівку. 16 
жовтня головний військовий прокурор 
Анатолій Матіос заявив, що на момент 
початку вибухів на арсеналі №6 побли-
зу Ічні Чернігівської області в зоні пок-
риття працював неідентифікований мо-
більний телефон, який могли використа-
ти для приведення вибухового пристрою 
в дію. ■

Ірина КИРПА

 Про три спроби сепара-
тистів усунути його фізич-
но заявив очільник міста 
Дніпро  Борис Філатов. Пові-
домляє, що особисті погро-
зи він отримував ще влітку 
від загиблого ватажка бойо-
виків Олександра Захар-
ченка. Тому Борис Філатов 
звернувся безпосередньо до 
міністра внутрішніх справ 
України Арсена Авакова та 
Генпрокурора Юрія Луцен-
ка з проханням надати йому 

персональну охорону. А ос-
танньою краплею для цього 
стали події 19 жовтня, коли 
міський голова Дніпра поба-
чив під своїм будинком кіль-
ка підозрілих легковиків iз 
київськими номерами, які, 
як стверджує Борис Філатов, 
ведуть за ним стеження. При 
цьому він висунув, щоправ-
да, дві версії того, що відбу-
вається: це або відверта про-
вокація з боку «правоохорон-
ців», або підготовка замовно-
го вбивства.
 Правоохоронці миттєво 

відреагували на скаргу місь-
кого голови, і вже з понеділ-
ка, 22 жовтня, Борис Філа-
тов пересувається в компанії 
охоронців iз МВС.
 За твердженням Бориса 
Філатова, ситуація у Дніпрі 
залишається напруженою 
вже третій рік поспіль. 
Поліція корумпована, про-
куратура постійно зайнята, а 
в СБУ є більш важливі спра-
ви, аніж пошук виконав-
ців та замовників резонанс-
них злочинів. Міський голо-
ва неодноразово говорив про 
те, що втомився від злодіїв у 
владі та відчуває себе глибо-
ко нещасною людиною. Та-
кож він заявив, що живе у 
постійному страху через те, 
що проти нього в будь-який 
момент можуть почати роз-
слідування НАБУ, СБУ або 
ГПУ. Проте градоначальник 
Дніпра не має наміру здава-
тися. ■

РЕЗОНАНС

Страшно жити
Мер Дніпра отримав особисту охорону 
від МВС України

■НОВИНИ ПЛЮС■

НА ФРОНТІ

Активізувалися 
«металісти»
Сепаратисти полюють за залізничними 
рейками

■ЗМІНИТИ ПОЛІТИКУ

Ляшко готує страйк проти 
підняття тарифів
Всеукраїнська акція протесту розпочнеться 
31 жовтня під Кабміном

■

Депутати не мають права гуляти, коли влада грабує народ, вважає 
Олег Ляшко і його команда.

❙
❙
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Ірина КИРПА

 Трагедія сталася у Горностаївсько-
му районі, в селі Ольгівка, де  Михайло 
Тетерук жив останнім часом. Незадовго 
до смерті український кіборг став скар-
житися друзям та знайомим, що йому 
майже щодня сняться бойові дії, війна, 
мертві діти i загибель товаришів. Остан-
ній раз його бачили живим напередодні 
вихідних. Михайло Тетерук ліг спати і не 
прокинувся. Фактично кіборг помер, так 
і не зумівши пережити глибокий психо-
логічний зрив після участі у військових 
діях на сході України. 
 «Майже кожен день по всій Україні 
йдуть від нас наші захисники, — зі скор-
ботою каже керівник Центру допомоги 
всім учасникам бойових дій у зоні АТО 
Наталія Возаловська. — Глибокі рани 
війни можуть зажити на тілі, але в душі 
вони болять, тому хворіти наше суспіль-
ство буде ще довго...»
 Побратими Тетерука, з якими він вою-
вав у населенних пунктах Піски, Опитне, 
а також під час захисту будівлі Донецько-
го аеропорту, сумують iз приводу рапто-
вої смерті кіборга. Михайло Тетерук лед-
ве встиг відсвяткувати свій 40-й день на-
родження...

 «Михайле, тебе нам не 
вистачатиме. Вічна тобі пам’ять», «Геро-
ям слава», «Царство небесне», «Шкода, 
що так рано пішов», «Співчуття рідним 
і пам’ять», «Низький уклін та повага за-
хиснику України» — такі коментарі за-
лишили люди під постом про смерть на-
родного героя Михайла Тетерука.
 Наприкінці 90-х років Михайло 
пройшов строкову службу артилеристом 
в армії на території Автономної Респуб-
ліки Крим. У серпні 2014 року разом із 

бійцями 93-ї окремої механізованої бри-
гади поїхав до зони АТО захищати схід 
країни від російських окупантів.
 «Під час перебування Михайла Те-
терука на Донбасі, коли я йому дзво-
нив, він ніколи не скаржився, але дуже 
просив, щоб я за нього та інших хлоп-
ців молився, читав «Отче наш», — зга-
дує один iз друзів героя. — Друзі та 
бойові побратими ще й досі не можуть 
повірити, що Михайла більше немає се-
ред живих, і важко переживають біль 
втрати».
 Під час боїв за Донецький аеропорт 
Михайло Тетерук отримав важке пора-
нення та контузію, проте зумів відно-
вити фізичний стан.  Після демобіліза-
ції у 2015 році він намагався поверну-
тися до мирного життя в себе на малій 
батьківщині, що на Херсонщині, в Гор-
ностаївському районі. Однак тінь ми-
нулого у вигляді безперервних спогадів 
наздоганяла його, мучили нічні жахи.
 Смерті ветеранів АТО, на жаль, не 
поодинокі. Медики все частіше діагнос-
тують інсульти та інфаркти в чоловіків, 
які ледь переступили 35-річний бар’єр 
свого життя. Немало й тих, хто виходом 
вважає суїцид — через неможливість ви-
рішити психологічні проблеми. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині, у Смілі, чадним газом отруїли-
ся 57-річний чоловік Сергій Куцоконь i двоє дітей 
— 3-річна Настя та 10-річна Вероніка Бухарові. 
Як повідомила «Україні молодій» Ірина Лисенко, 
провідний інспектор Смілянського районного від-
ділу ДСНС, біда сталася минулого тижня близько 
6-ї години ранку в приватному будинку на вулиці 
генерала Дерев’янка, що в центрі міста.
 «Мати дітей Юлія після нічної роботи повер-
нулася додому й побачила в хаті страшну карти-
ну. Вона й викликала «швидку». На жаль, медики 
констатували смерті її чоловіка та меншої донь-
ки», — розповіла Ірина Лисенко.
 Старшу дитину було госпіталізовано в мед-
заклад Сміли. Потім її перевезли до обласної лі-
карні в Черкаси. Але лікарям не вдалося вряту-
вати дівчинку. Вона померла.
 Причиною трагедії комунальники називають 
неправильну експлуатацію пічного опалення: в 
хаті було переобладнано під газове опалення зви-
чайну грубу. Звідти й пішов у житлове помешкан-
ня смертельний чад. ■

ОВВА!

Голодний 
Микола
У Львові провалився 
експеримент щодо 
добропорядності 
відвідувачів ресторанів
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Своєрідний експеримент, традицій-
ний для європейських країн, вперше 
провели заклади харчування міста Лева. 
У рамках проекту «Бієнале довіри» 29 
львівських ресторанів зголосилися на 
участь в акції «Відкритий чек»: клієн-
там закладів упродовж дня пропонували 
не зважати на ціни в меню, а замовляти 
наїдки-напої і платити стільки, скільки 
вони вважають за потрібне. Утім вияви-
лося, не всі відвідувачі закладів харчу-
вання були готові морально та «фізич-
но» до цього ноу-хау: переважна біль-
шість молодих людей, школярі та сту-
денти, платили символічні суми, в рази 
менші від реальної вартості замовлень, 
ще й дозволяли собі нахабно поводити-
ся. Тому більшість ресторанів передчас-
но припинили акцію. Постійні клієнти 
й іноземці платили більше, ніж треба.
 Акція «Відкритий чек» стартувала 
п’ятничного дня 19 жовтня з моменту 
відкриття ресторанів і мала би трива-
ти цілий день, аж до закриття закладів. 
Якщо детальніше, то все виглядало та-
ким чином: клієнт приходив попоїсти 
до закладу, на дверях якого була від-
повідна наліпка про участь у «Бієна-
ле довіри»; гостей просили не зверта-
ти уваги на ціни у меню та пояснюва-
ли суть акції. Після цього людина ро-
била замовлення та отримувала чек, де 
була вказана вартість страв, які вона за-
мовляла, а нижче клієнту пропонували 
вписати ту суму, яку він вважає за пот-
рібне заплатити. Але сумління в чима-
лої кількості відвідувачів виявилося не 
на рівні, бо часто-густо суми, запропо-
новані ласими підхарчуватися на дур-
няк, виявились значно меншими, ніж 
прописані у чеках. 
 «Були кричущі випадки, коли при-
ходили молоді люди, робили замовлен-
ня на 600-700 грн., а залишали 10 грн., 
— розповів одному з видань власник 
цукерні  Андрій Іонов. — Коли їх пита-
ли: «Чому так? Що вас не влаштовує?», 
відповідь була така: «Ну сьогодні ж дові-
ра». Купами ходили студенти і питали, 
чи тут у вас «довіра»? Уява у них була 
хибна. Вони сприйняли це, що ідіоти-
ресторатори, зажерливі буржуа, вига-
дують собі якісь смішні речі. Чому б не 
скористатися?»
 На щастя, були й приємні винятки: 
п’ять закладів харчування не відчули 
збитків, серед них — два веганських і 
один вегетаріанський. За словами влас-
ника ресторану веганської їжі Олега Ма-
цеха, його заклад 19 жовтня відвідало 
у півтора раза більше клієнтів, ніж за-
звичай, денна виручка збільшилася на 
50%. При цьому люди не лише розра-
ховувалися за їжу, а й лишали щедрі ча-
йові.
 Швидше за все, гіркий досвід львівсь-
ких рестораторів спонукатиме не прово-
дити подібні споживчі експерименти в 
інших великих містах України. Щоб 
упевненіше чимчикувати до Європи, 
спершу треба набути саме європейських 
цінностей, культури та сумління. ■

ОГОЛОШЕННЯ

 Посвідчення потерпілого від Чор-
нобильської катастрофи (категорія 4), 
серії В-П № 053310, від 05.08.1993, ви-
дане Київською обласною державною 
адміністрацією на ім’я Сороченка Ми-
коли Петровича, вважати недійсним.

■

■

Шкільна екскурсія 
в Умань закінчилася 
трагедією
Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині в Жашківській 
лікарні після ДТП, яка трапилася 
минулої суботи на Одеській трасі, 
померла 13-річна школярка з се-
лища Рокитне Київської області. 
Про це «Україні молодій» пові-
домив Костянтин Проценко, реч-
ник головного управління ДСНС 
у Черкаській області. 
 Дорожньо-транспортна при-
года трапилася близько 16:20 на 
155-му кілометрі траси Київ—
Одеса, неподалік міста Жашків. 
Близько 16:20 зітштовхнули-
ся мікроавтобус Mercedes-Benz 
Sprinter i вантажний автомобіль. 
 «На момент зіткнення в салоні 
автобуса перебувала організована 
група школярів із селища Рокит-
не. Загалом 17 дітей i троє дорос-
лих. Вони поверталися додому з 
Умані, де були на екскурсії», — 
розповів Костянтин Проценко.

 Водій автобуса та дві 13-річ-
ні школярки отримали травми, 
їх терміново госпіталізували до 
Жашківської центральної район-
ної лікарні. На жаль, одна дів-
чинка померла, не приходячи до 
тями. Стан чоловіка лікарі оціню-
ють як важкий.
 Загиблу звали Олександра 
Мовчан. Родичі дівчинки кажуть, 
що батьки не хотіли відпускати її 
на екскурсію, оскільки в «Софіїв-
ці» вона вже була. Інша дівчинка, 
яка постраждала, — Настя Соло-
губ. У неї закрита черепно-мозко-
ва травма і перелом таза. Її готу-
ють до операції у столиці. Водій 
автобуса — у комі. 
 Це вже друга резонансна авто-
катастрофа на Черкащині за ос-
танній час. Не так давно в ДТП у 
Христинівському районі зіткну-
лися автомобілі Пежо-605 i Моск-
вич-412. Там постраждало п’ятеро 
людей. Із численними травмами 
їх доправили в районну лікарню. 
«Але врятувати чотирирічну дів-
чинку, яка отримала смертель-
ні травми, лікарям не вдалося. 
Люди, куди ви поспішаєте?!» — 
резонно запитує Костянтин Про-
ценко. ■

ВТРАТИ

Добивають кошмари пережитого
На Херсонщині раптово помер захисник Донецького аеропорту Михайло Тетерук

■

Михайло Тетерук.❙

ТРАГЕДІЯ

Груба 
несправність
У Смілі вчаділа родина: дві 
сестрички та їхній вітчим

■ДТП

Остання дорога

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Серед мешканців Харко-
ва нині проживає близько 3 
тисяч людей із вадами слу-
ху, більше половина з яких — 
автомобілісти. Порозуміти-
ся з поліцейськими, якi не во-
лодіють мовою жестів, таким 
людям буває вкрай непросто, 

тому громадська організація 
інвалідів «Креавіта» запропо-
нувала такій категорії водіїв 
своєрідний наочний посібник. 
 Йдеться про звичайні двос-
торонні пластикові картки. З 
одного боку, вказано найпро-
стіші способи встановлення 
комунікацій, а з іншого — у 
вигляді картинок розписано 
варіанти типових порушень 

правил дорожнього руху. 
Скажімо, для того, аби при-
вернути увагу людини з пога-
ним слухом, поліцейському 
потрібно махнути рукою так, 
щоб цей жест чітко потрапив 
до поля зору водія. «При спіл-
куванні зі мною дивіться мені 
в обличчя, — радить карточ-
ка патрульним. — Спочатку 
скажіть, а потім покажіть». 

Якщо ж діалог не складаєть-
ся, тут же є телефон органі-
зації, яка надає послуги пере-
кладача.
  Утім порозумітися мож-
на і в простіший спосіб. Якщо 
автомобіліст порушив прави-
ла дорожнього руху, поліцей-
ському достатньо знайти на 
карточці потрібний дорожній 
знак і показати його водієві. 
Останній у такий же спосіб 
може попросити у патруль-
ного допомоги, скористав-
шись відповідним написом. 
За словами віце-президента 
«Креавіти» Олени Шингарьо-
вої, картки такого ж формату 
давно використовують у США 
та країнах Євросоюзу. Органі-
зація інвалідів роздає їх без  -
платно. ■

РІВНІ МОЖЛИВОСТІ

Порозуміння без зайвих слів
Водії з вадами слуху почали отримувати спеціальні картки 
для спілкування з патрульними

■



Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Це таки трапилося! Ймовірність підви-
щення ціни на газ, про яку так багато 
говорили в уряді і за його межами, ста-
ла реальністю в останній робочий день 
минулого тижня. Натомість маємо і пря-
ника — запрацювала довгождана угода 
з Міжнародним валютним фондом, а 
отже, ймовірність дефолту, про що не 
втомлювався повторяти наш східний 
сусід-агресор, відійшла на задній план. 

Ціни зросли, обличчя збережено
 Роздрібна ціна газу зросте не на 
60%, на чому наполягав раніше МВФ, 
а «всього лише» 23,5% — до 8 550 грн./
тис. куб. метр. Станеться це 1 листопа-
да. Після підвищення ціни Міжнарод-
ний валютний фонд одразу ж повідо-
мив про готовність надати Україні фі-
нансування на 3,9 млрд. доларів. Утім, 
не одразу: гроші Україна отримає лише 
після того, як Верховна Рада ухвалить 
бюджет з урахуванням рекомендацій 
Фонду.
 Таким чином, «шантаж» нашого го-
ловного фінансового донора, як його 
трактують в Україні, чи виконання Киє-
вом раніше взятих на себе зобов’язань, 
як вважають за межами нашої держави, 
— став реальністю. А зменшення відсо-
тка подорожчання дозволило українсь-
кій владі зберегти обличчя і з чистим 
сумлінням піти на наступні вибори. 
 Рішення підвищити ціну на газ для 
населення із 6 958 грн./тис. куб. м. до 
нинішнього показника уряд схвалив од-
ностайно. Стара ціна трималася з берез-
ня 2017 року, влада мала би перегляну-
ти її ще в квітні нинішнього року. Але 
замість цього Кабмін шість разів про-
довжував дію спеціальних цін на газ 
для потреб населення і теплокомуне-
нерго. В останній раз це було за два дні 
до передбачуваного підвищення. Тоді 
уряд Гройсмана вирішив зберегти піль-
ги до 27 жовтня.
 «Більше року ми вели переговори з 
МВФ, щоб зняти з порядку денного пи-
тання підвищення цін на газ, — гово-
рив на позачерговому засіданні Кабмі-

ну Гройсман. — На жаль, не все нам під 
силу. Якщо ми не продовжимо співпра-
цю з міжнародними партнерами, Украї-
на ризикує піти в дефолт».
 Інформаційна служба Кабміну попу-
лярно пояснила своє рішення україн-
цям: мовляв, Україні доводиться вихо-
дити на зовнішні ринки, перезапозича-
ти гроші, щоб обслуговувати борги.
 «А тому країні конче потрібна спів-
праця з Міжнародним валютним фон-
дом. Без кредиту МВФ країна опинила-
ся б на межі банкрутства. У країні по-
чалися б доларовий хаос і стрімке зрос-
тання цін на товари і послуги. Держава 
змушена була б скоротити соціальні 
програми та «заморозити» заробітні 
плати й пенсії. Загроза повернутися в 
90-ті була б реальною», — наголосили в 
інформаційному повідомленні Кабміну, 
зазначивши, що переговори з МВФ були 
складними: кредитори висували вимо-
гу прирівняти ціни на газ для населен-
ня до рівня промисловості. 
 «За таких умов платіжка пересіч-
ного українця за опалення мала б зрос-
ти на 60%. Уряд на це не погоджував-
ся, наводив основний аргумент: дохо-
ди українців поки не дозволяють пла-
тити ринкову ціну на газ», — сказали в 
уряді. 

Головне — не продовжувати позичати
 «Прем’єр і його хлопці почули го-
лос розуму, — написав на своїй сторін-
ці у «Фейсбуці» виконавчий директор 
Міжнародного фонду Блейзера Олег Ус-
тенко. — Те, що здавалося неможливим 
вчора, сталося: уряд після п’ятничного 
обіду зібрався і видавив із себе рішення 

про збільшення тарифів на газ. Зробив-
ши при цьому те, що Україна запропо-
нувала МВФ ще в березні 2015 року». 
«Плюс» від цього рішення, на думку 
Устенка, повністю йде Прем’єру Воло-
димиру Гройсману. «Мінус» усім тим, 
хто намагається дистанціюватися від 
питань економічної політики. «Гройс-
ман — заручник ситуації, вибору в ньо-
го не було: або так, або взагалі ніяк. Він 
вибрав «так», — зауважує Устенко. — 
При цьому Прем’єр наступив собі на 
горло, хоча, судячи з усього, не хотів 

цього дуже і дуже. Зараз його спробу-
ють зробити «стрілочником», хоча це 
не правильно. Він просто виконував 
зобов’язання, взяті на себе державою 
Україна та скріплені підписами тих, 
хто зараз скромно мовчить».
 На думку Устенка, сьогодні Украї-
на має ухвалити «правильний» бюджет 
із «правильним» дефіцитом. «Це основ-
на умова для того, щоб рада директорів 
МВФ ухвалила позитивне рішення. До 
тих пір, поки немає бюджету, рішення 
по Україні прийнято не буде. А значить, 
і грошей теж не буде, — нагадує аналі-
тик. — Знаючи і розуміючи, як працює 
«рідний» місцевий парламент, можна 
припустити, що досягти компромісу в 
ньому по бюджету буде ой як непросто 
... Але все ж можливо».
 На думку Устенка, існують і пев-
ні загрози, які несе подібна ситуація. 
«Зараз Мінфін спробує скористатися 
тимчасовим перепочинком і вийти на 
зовнішні ринки запозичення капіталу. 
Це вкрай небезпечно! — застерігає Олег 
Устенко. — Після сьогоднішнього рі-
шення вартість запозичення для Украї-
ни трохи знизилася, але все одно вона є 
вищою за 9% річних. Пам’ятайте — це 
дуже дорого! Собі кредит під такий від-
соток брати не можна! Країні тим біль-
ше!». 
 А тому, на його думку, жодне рішен-
ня МВФ не скасує необхідності перебу-
вати в пошуку зовнішнього фінансуван-
ня. «Пам’ятайте, що інвестиції — це за-
вжди краще, ніж кредити. Шукайте ін-
весторів, панове політики! «Вішати» 
дорогі кредити на бідних грішно!» — 
резюмує він. ■
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Олег ГАНСЬКИЙ

 Наприкінці минулого тижня 
Верховна Рада України підтри-
мала поданий урядом варіант 
Державного бюджету на на-
ступний рік. «За» проголосува-
ли 242 народні депутати, «про-
ти» — 19. Тепер уряд має два 
тижні, щоб подати на розгляд 
народних депутатів оновлений 
варіант головного фінансового 
документа країни, підготовле-
ний до другого читання. 
 Влада вважає кошторис на на-
ступний рік збалансованим і єди-
но можливим на сьогоднішній 
день. Тим часом експерти і час-
тина народних депутатів крити-
кують документ, вважаючи його 
антисоціальним. Серед них — на-
родний депутат Сергій Шахов. 
 «Держбюджет на наступний 
рік експерти вже назвали анти-
соціальним. У ньому заплано-
вано збільшення коштів на со-
ціальні витрати лише на 5,2%, 
— зауважує нардеп у розмові з 
кореспондентом «УМ». — І все 
ж особисто я підтримав його в 
першому читанні, але є кілька 
зауважень. Ось мої п’ять пропо-
зицій, які необхідно змінити в 
головному фінансовому законі 
країни».
 Насамперед, на думку Ша-
хова, треба зважати, що уряд 
підготував українцям «подару-
ночок» — нові ціни на газ. «Від 
підвищення виграють тіль-
ки газові компанії олігархів та 
їхні прислужники — коболєви, 
які дійшли вже до дна — гре-
буть у кишені мільярдні пре-
мії, — каже народний депутат. 
— Вони хотіли ще й купити за 
народний рахунок найдорожчі 
айпади! Але після того, як Ша-
хов почав голосно про це гово-

рити, таки скасували закупів-
лю! Я ініціював відставку Ко-
болєва та всієї його банди! За-
кликаю не підвищувати ціну 
на газ для українців та виділи-
ти кошти на видобуток власно-
го українського газу!». 
 Другий аспект, на якому на-
голошує Сергій Шахов, — чер-
гові подорожчання комуналь-
них послуг для споживачів не 
за горами — вже з жовтня. «Але 
влада має намір не збільшува-
ти підтримку бідних, а тільки 
скорочувати кількість одержу-
вачів субсидій, — зазначає він. 
— Майже 40 млрд. гривень за-
боргованості за комунальні 
послуги — це результат робо-
ти нинішнього уряду. Ця циф-
ра демонструє, наскільки Каб-
мін відірваний від життя про-
стих людей. Українцям реаль-
но нема чим платити, у людей 
сьогодні вибір — або заплатити 
«комуналку», або поїсти».
 Третє зауваження: знижен-
ня витрат на субсидії, яке ми ба-
чимо у проекті Державного бюд-
жету на наступний рік. «У держ-
бюджеті на цю статтю заплано-
вано на 16 мільярдів гривень 
менше, ніж у нинішньому році 
— 55 млрд. грн. у 2019-му про-

ти 71 млрд. у 2018-му. І це при 
тому, що подорожчання газу, 
проти якого бореться партія 
«Наш край», уряд уже назвав 
вирішеним питанням. Якщо ми 
не внесемо відповідні правки до 
проекту та не збільшимо видат-
ки на субсидії, це буде узаконе-
не пограбування людей!» — за-
значає Сергій Шахов.

 

Наступний пункт, за його сло-
вами, — це відсутність декларо-
ваного урядом піклування про 
освітню галузь. «Реформатори 
освіти забули про потреби осві-
тян! У Держбюджеті на 2019 рік 
не вистачає грошей для підви-
щення зарплат учителям до 11 
тисяч гривень. 110 мільярдів 
потрібно знайти для вчителів. 

Таких додаткових грошей у 
бюджеті немає! Влада вкотре 
довела, що не спроможна ви-
конати свої обіцянки!» — обу-
рюється Сергій Шахов. 
 І, нарешті, останній пункт — 
підтримка вуглевидобувної га-
лузі. «Середня зарплата шахта-
ря в Україні до кінця 2018 року 
становить 14 тисяч гривень. 
Вимагаю провести індексацію 
зарплати шахтарям — у 2019 
році слід очікувати незначно-
го підвищення оплати праці на 
великих підприємствах, напри-
клад на Криворізькому залізо-
рудному комбінаті, — зауважує 
Сергій Шахов. — Його шахти 
приносять досить високий при-
буток, сам комбінат є одним із 
найперспективніших у галузі, 
проте за об’єктивними оцінка-
ми експертів, його працівники 
могли б отримувати зарплату в 
2 рази більшу від наявної.
 Я вже не кажу про те, що 
сім’ї шахтарів сьогодні голо-
дують шостий місяць без зар-
плати. Поверніть борг шах-
тарям, який сьогодні складає 
вже 900 мільйонів і передбач-
те в наступному бюджеті додат-
кові кошти на модернізацію дер-
жавних шахт!». ■

БОРГИ НАШІ

Тарифи в обмін на гроші
Уряд підвищив тариф на газ на 23,5% — взамін нам пообіцяли кредит МВФ 
3,9 млрд. доларів. Якщо ухвалимо «правильний» бюджет

■

Досвідчений Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман торгувався із Вашингтоном як міг!
І таки «збив ціну» втричі...
Фото з сайта censor.net.
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ГРА У ЦИФРИ

П’ять пропозицій до Держбюджету-2019
Народний депутат Сергій Шахов вніс свої зауваження до проекту бюджету: 
закликав збільшити фінансування освіти, шахтарської праці, 
унеможливити скорочення субсидій українцям та припинити грабіжницьку політику 
«Нафтогазу України»

■

Український уряд, декларуючи підвищення зарплат учителям, чомусь 
забув закласти ці кошти у проект Державного бюджету на наступний рік.
Фото з сайта ukranews.com.

❙
❙
❙
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Оксана СИДОРЕНКО

 Мінагрополітики вкотре перегляну-
ло оцінку врожаю 2018 року до збільшен-
ня. Україна вже очікує виробництва зерно-
вих на рівні 64 мільйонів тонн. Перший за-
ступник міністра аграрної політики і про-
довольства України Максим Мартинюк 
устиг похвалитися оптимістичними очі-
куваннями: «завдяки дощам маємо дуже 
хороші показники за кукурудзою. Готовий 
озвучити сміливий прогноз: валовий збір 
зернових у нас буде 64 мільйони. Це дру-
гий результат в історії після позаторішньо-
го рекорду в 66 мільйонів тонн». 
 Експорт зернових, за даними прес-
служби Мінагрополітики, прогнозуєть-
ся на рівні 42,5 мільйона тонн. Щоправ-
да, досягнення цього показника надто 
залежить від транспортного монополіс-
та «Укрзалізниці» — наскільки опера-
тивно там здатні вирішувати поточні ло-

гістичні проблеми, аби забезпечити рит-
мічну поставку зерна в порти. «Тільки 
якщо залізничники впораються з виве-
зенням, достойна валютна виручка в сег-
менті сільського господарства буде забез-
печена», — обережний щодо експортних 
обіцянок заступник міністра.
 2018 рік відрізнявся рекордною погод-
ною турбулентністю, через що на різних 
його етапах майбутній урожай викликав 
серйозне занепокоєння. Хоч вихід посівів 
із зими був дуже вдалим, сніг на полях 
пролежав аж до квітня, тому весняна 
посівна замість двох місяців стислася до 
одного. Засмутив аграріїв і посушливий 
травень. Потім улітку майже достиглий 
урожай ранніх зернових накрили зливи. 
І тільки за рахунок групи пізніх зернових 
(найсуттєвіше — кукурудзи) загальний 
результат — став другим в історії.
 Станом на кінець минулого тижня в 
Україні зібрано 52,2 мільйона тонн зер-

на з площі 12,7 мільйона гектарів. Це — 
86 відсотків від загальної площі. Середня 
врожайність на 19 жовтня становила 41,1 
центнера з гектара.
 Крім того, аграрії на цю дату посія-
ли 6,7 млн. га озимих зернових культур, 
або 93 відсотки від прогнозованих площ. 
У розрізі культур уже засіяли: озимою 

пшеницею — 5,8 мільйона гектарів при 
прогнозі 6,2 мільйона; житом — 114 ти-
сяч гектарів при прогнозі 147 тисяч; ози-
мим ячменем — 792 тисячі гектарів при 
прогнозі 872 тисячі. А з озимим ріпаком 
попередній прогноз навіть перевищили: 
засіяли з осені мільйон гектарів при за-
планованих 888 тисячах. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Комітет Верховної Ради Ук-
раїни з питань бюджету відхи-
лив майже всі пропозиції, під-
тримані ключовими аграрни-
ми асоціаціями, щодо вдоско-
налення державної підтримки 
аграрної галузі в 2019 році. Як 
підсумок — у першому читан-
ні ухвалено проект бюджету-
2019 у редакції, що дискримі-
нує сільгоспвиробників, дублю-
ючи очевидні помилки поточно-
го року. 
 Як повідомила прес-служ-
ба ГС «Всеукраїнська Аграрна 
Рада», 6,3 мільярда гривень, 
виділених цьогоріч на підтрим-
ку вітчизняних сільгоспви-
робників, використати їм, по 
суті, не вдалося. Так, за дани-
ми Міністерства аграрної полі-
тики і продовольства України, 
станом на 20 серпня було вико-
ристано всього 777 мільйонів 
гривень, — лише 12 відсотків 
від загальної суми. «Ми харак-
теризуємо ситуацію, що склала-
ся в частині державної підтрим-
ки аграрної галузі, як катастро-
фічну. Бо такого низького рівня 
використання виділених кош-
тів в історії українського АПК 
ще не було. Це — прецедент. 
Причина — в перерозподілі до-
тацій на ті напрямки, які аг-
раріями не затребувані, і, нав-
паки, відмова від фінансування 
потрібних напрямів і програм. 
Крім того, на шляху отримання 
сільгоспвиробниками коштів 
стоять різноманітні адміністра-
тивні перешкоди», — наголо-
шує заступник голови ВАР Ми-
хайло Соколов.
 У проект бюджету внесено 
пропозицію ВАР щодо збіль-
шення суми коштів, спрямова-
них на компенсацію відсотко-
вої ставки по кредитах. Однак 
депутати відмовились вводи-
ти обмеження, запропоноване 
ВАР, розміром не більш як 10 
мільйонів гривень компенсації 
в одні руки. Очевидно, держав-
ні кошти знову будуть розподі-
лені між найбільшими гравця-
ми ринку, а малий та середній 
аграрний бізнес укотре впіймає 
облизня. «Таким чином парла-
ментський Бюджетний комітет 

і Верховна Рада відмовилися об-
межувати суми коштів, які змо-
жуть отримати найбільші агро-
холдинги, а також скорочувати 
неефективні програми і напря-
ми», — вважає Соколов.
 Крім того, в ухваленому до-
кументі були підтримані дві 
поправки, запропоновані гру-
пою депутатів на чолі з чле-
ном депутатської групи «Пар-
тія «Відродження», знаним у 
хлібопекарській індустрії часів 
Януковича Олегом Кулінічем: 
скоротити вдвічі фінансуван-
ня часткової компенсації вар-
тості придбаної сільськогоспо-
дарської техніки вітчизняного 
виробництва та перейменувати 
програму державної підтримки 
галузі тваринництва, що дозво-
лить фінансувати за рахунок 
коштів, виділених на її реаліза-
цію, виробництво, зберігання і 
переробку всієї сільськогоспо-
дарської продукції. Фактично 
ця поправка дозволить фінансу-
вати будівництво і реконструк-
цію аграрними холдингами 
олійноекстракційних заводів, 
елеваторів тощо. Тим часом від-
хилені дійсно важливі, універ-
сальні поправки, запропоновані 
аграрними асоціаціями.
 Нагадаємо, аграрії у складі 
Всеукраїнського аграрного фо-
руму розробили низку пропози-
цій з удосконалення державної 
підтримки АПК, прописаної у 
проекті бюджету-2019.   
 Основні з них:
 Збільшення фінансування 
програми компенсації ставки 
за кредитами з 127 мільйонів 
гривень мінімум до 700-800 
мільйонів з одночасним вве-
денням обмеження компенсації 
на рівні 10 мільйонів гривень в 
одні руки. Таким чином, гроші 
гарантовано б дісталися серед-
нім і малим аграріям.
 Збільшення фінансуван-

ня програми «квазіакумуляції 
ПДВ» з 0 до 1,8-2 мільярдів гри-
вень з одночасною зміною прин-
ципу її розподілу, щоб в резуль-
таті виплата коштів здійснюва-
лась пропорційно отриманій 
виручці. Це дозволило б значно 
полегшити роботу бухгалтерів 
і виключити махінації й пере-
коси, через які багато госпо-
дарств у 2017 році за цією про-
грамою коштів майже не отри-
мали. При цьому зберігалося 
обмеження щодо виплати в одні 
руки не більше 150 мільйонів 
гривень.
 Здійснювати виплати за про-
грамою «фермерського мільяр-
да» не лише серед тих, хто має 
статус фермерського господар-
ства, а й серед усіх сільгоспви-
робників, які обробляють мен-
ше 500 гектарів. При цьому 
пропонувалось відмовитись від 
купи складних програм, за яки-
ми чиновник на власний роз-
суд вирішував, хто стане отри-
мувачем дотації. Натомість за-
провадити розподіл виділених 
коштів пропорційно легальній 
виручці від реалізації сільсько-
господарської продукції.
 Відповідні поправки були 
подані з невеликими відміннос-
тями окремими народними де-
путатами, а також групою на-
родних депутатів на чолі з за-
ступником голови Комітету ВР 
з питань аграрної політики і зе-
мельних відносин Олександром 
Бакуменком. 
 Напередодні голосуван-
ня щодо бюджету-2018 Всеук-
раїнська аграрна рада поперед-
жала про неефективність дію-
чого механізму підтримки аг-
росектору та оприлюднила 
можливості його оптимізації. 
Зокрема, пропонували обмежи-
ти суми компенсації відсотко-
вої ставки за кредитами з ура-
хуванням пов’язаних осіб. Усі 

інші обмеження, які роблять цю 
програму неефективною, проси-
ли скасувати, аби державна до-
помога стала доступною для ма-
леньких і середніх господарств. 
Також радили повернути про-
граму так званої «квазіакуму-
ляції ПДВ», перевагою якої 
був автоматичний та прозорий 
розподіл коштів між сільгосп-
виробниками, без втручання 
чиновників. Однак профільне 
міністерство замість того, щоб 
виправити недоліки в роботі 
програми, повністю припини-
ло її фінансування. Також ВАР 
пропонувала внести правки у 
діючу програму часткової ком-
пенсації вартості сільгосптехні-
ки вітчизняного виробництва, 
якою майже 90 відсотків потен-
ційних користувачів скориста-
тися не змогли. Для підвищен-
ня її ефективності радили: роз-
ширити перелік вітчизняної 
техніки та обладнання, закупів-
ля яких компенсується держа-
вою, в тому числі на обладнан-
ня для меліорації і вагони-зер-
новози; компенсацію при за-
купівлі вагонів-зерновозів 
мають отримувати всі юридич-
ні особи, включно з кооперати-
вами, які об’єднують сільсько-
господарських виробників, але 
самі не є сільськогосподарськи-
ми виробниками; зменшити 
ступінь локалізації тракторів та 
інших самохідних засобів сіль-
ськогосподарського призначен-
ня вітчизняного виробництва 
до 20 відсотків. Аби програма 
підтримки фермерських госпо-
дарств, на яку в 2018 році виді-
лили мільярд гривень, стала 
ефективною, доцільніше було 
б здійснювати виплату дотацій 
пропорційно легальній виручці 
від продажу сільгосппродукції, 
підтримуючи всіх малих сільсь-
когосподарських товаровироб-
ників, які обробляють менше 

500 гектарів землі, незалежно 
від форми власності.
 Пропонувалося скорочення 
видатків на програми, які не ви-
конувалися або за якими кош-
ти отримують переважно вели-
кі холдинги. Зокрема, це: ком-
пенсація ставки по кредитах 
для розвитку вівчарства, козів-
ництва, бджільництва, звірів-
ництва, кролівництва, шовків-
ництва та аквакультури (було 
виділено 200 млн. грн., станом 
на кінець серпня залишилося 
не використаними 199,7 млн. 
грн.); дотація на утримання 
молодняка великої рогатої ху-
доби фізичним особам (виділено 
700 млн. грн., залишок — 693,2 
млн. грн.); відшкодування вит-
рат на будівництво і реконс-
трукцію тваринницьких комп-
лексів, профінансовану за раху-
нок кредитів (виділено 1 міль-
ярд 100 млн. грн., залишок — 1 
мільярд 98 млн. грн.); відшко-
дування витрат на будівниц-
тво тваринницьких комплексів 
(виділено 1 200 млн. грн., зали-
шок 980 млн. грн.).
 Наведені цифри взяті з 
офіційного звіту профільного 
міністерства. Мінагрополітики 
на момент заяви не розкривало, 
хто вже отримав зазначені кош-
ти або планує їх отримати в по-
точному році, натомість пропо-
нує в наступному році збільши-
ти фінансування неефективних 
програм. ■

Кукурудза нинішнього сезону дає середню врожайність, вищу за 65 центнерів з гектара.
Фото з архіву «УМ».

❙
❙

ЖНИВА-2018

Кукурудза підтягла 
до рекорду
Королева полів перевершила прогноз 
цьогорічного врожаю

■

ДУЛЯ В КИШЕНІ

Імітація підтримки
Парламент — аграріям: «Спочатку з’їмо ваше, а потім кожен своє»

■ ДО РЕЧІ

 За результатами порівняльного 
аналізу ОЕСР щодо частки держав-
ної підтримки в обсязі реалізації аг-
рарної продукції у ЄС та Україні, в 
Європі цей показник на кінець 2017 
року становив 18,3 відсотка, а в Ук-
раїні він був від’ємним. ОЕСР вра-
ховує те, що держава дає, і те, що 
забирає, наприклад, через доро-
гу логістику. В Україні цей показник 
негативний і становить мінус 7,1 від-
сотка. Тобто нам держава дає менше, 
ніж забирає. Якщо уряд реалізує ме-
ханізм державної підтримки аграр-
ної галузі на 2019 рік без урахуван-
ня конструктивних правок, цей показ-
ник складе понад 10 відсотків нижче 
«нуля».

■
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«Українська героїко-історична 
традиція сягає часів Київської Русі»
 ■ Вікторе Арісовичу, якою є послі-
довна духовно-історична тяглість ук-
раїнської героїки? Багато хто починає 
відлік від козаків, а далі плутається — 
хто на Крутах, хто на УПА...
 — Думаю, що справжня українська ге-
роїко-історична традиція набагато глиб-
ша і сягає часів Київської Русі. Від леген-
дарних переможних походів Святослава, 
князя Київського і його знаменитого гас-
ла-виклику ворогам «Іду на Ви!..» до овія-
ного славою знамена сучасних Збройних 
сил України. І часи козаччини, і героїч-
на боротьба армій Української та Захід-
ноукраїнської Народних Республік, зви-
тяжна та жертовна боротьба УПА, подви-
ги мільйонів українців у лавах Радянсь-
кої Армії, армій США, Великобританії, 
Канади, участь у французькому націо-
нальному опорі в часи Другої світової вій-
ни — все це невід’ємні складові духовно-
історичної тяглості української героїки. 
Незважаючи на іноді полярні оцінки на-
шого минулого, не можна забувати, що це 
були наші люди, українці, що захищали 
свою землю та боролися зі злом у той кон-
кретний історичний період, який ми на-
магаємося оцінювати з висоти сьогодніш-
нього дня. На жаль, у цій царині поки що 
більше політичної кон’юнктури, підміни 
певних історичних фактів, ніж здорового 
глузду. Історію потрібно полишити істо-
рикам. Не можна іти вперед із головою, 
поверненою назад, в минуле. На сьогодні 
ми маємо ворога, що війною прийшов на 
нашу землю. Це — Росія. І ми знаємо всіх 
дійових осіб зі сторони держави-агресора 
— від президента РФ Володимира Путіна 
та вищого керівництва держави-агресора 
до генералів та офіцерів збройних сил та 
інших силових структур Росії, що воюють 
проти України на тимчасово окупованих 
територіях Донбасу — до командирів рот 
«армійських корпусів» так званих «ЛНP-
ДНР». 
 Висловлюючись термінологією пра-
воохоронних органів, ми їх установили 
всіх, та на сьогодні продовжуємо збирати 
докази злочинної діяльності. Настане час 
і ті, хто з них залишаться живими, поста-
нуть перед судом.
 Коли в 2014 році на нашу землю на-
пав ворог, то українці, які закінчували 
радянські військові училища, поверну-
ли радянську зброю та радянські війсь-
кові знання проти агресора — Російської 
Федерації, до речі, держави-правонас-
тупника СРСР. І саме тоді, дозволю собі 
висловитись у дусі військового гумору, в 
«дорогих россиян произошел процесс за-
ката красной звезды вручную». Це в тра-
диціях Російської Армії — кругле носи-
ти, а квадратне — котити (сміється). От 
так у них в Україні воно і не пішло. Крім 
того, всі розповіді про високий рівень 
боєздатності та ефективності армії Росії 
— це перебільшення, спроба видати ба-
жане за дійсне. 
 А українські Збройні сили за роки 
війни зросли — кількісно і, що дуже доб-
ре, — якісно. Ми маємо досвідчених ко-
мандирів тактичної, оперативно-тактич-
ної та оперативно-стратегічної ланок, які 
вміють воювати, приймати рішучі, своє-
часні та ефективні рішення. І, що над-
звичайно важливо, ми, Україна, маємо 
десятки тисяч хоробрих, умілих, обстрі-
ляних бійців. Усі ці люди — високовмо-
тивовані справедливою великою метою 
захисту своєї землі, свого народу! Я дуже 
радий, що зараз в Україні з’явилися гене-
рали, які ніколи не служили в Радянсь-
кій армії — хочу згадати, перш за все, ге-
нералів Олега Мікаца та Героїв України 
Андрія Ковальчука і Сергія Шапталу, з 
якими я мав честь захищати Україну в 
АТО та навчатися у військовій академії. 
 Хочу згадати багатьох інших хлоп-
ців, які щоденно показують приклад 

справжнього українського воїна. Ми ве-
демо справедливу війну — захищаємо 
свою країну від зовнішнього ворога. 

«Парадокс, але головним порушником 
законів України є держава»
 ■ До речі, про жертовність. Скільки 
можна історію України будувати на жер-
товності? Зараз iз погляду на українське 
суспільство не йдеться про його віктимі-
зацію. Люди налаштовані оптимістично і 
вважають, що в цій війні ми переможемо. 
 — Віктимізація присутня у деяких 
керівних кабінетах на Печерських пагор-
бах. А в народу немає відчуття безпорад-
ності. Два Майдани, війна, феномени доб-
ровольчого та волонтерського рухiв пока-
зали, що народ повірив у свою силу. Вже 
не вдасться запудрити голови якимись іде-
ями на кшталт поділу України за політич-
ними, історичними, мовними, етнічними 
чи релігійними ознаками. Україна єдина! 
І схід, і захід є її невід’ємними географіч-
ними частинами зі своєю неповторною ду-
ховною, культурною та історичною спад-
щиною. На мою думку, ключовою пробле-
мою сучасної України є асоціальна полі-
тика попереднього та діючого урядів. Так 
звані реформи призводять не до вивільнен-
ня індивідуальної підприємницької енер-
гії українців, а до консервування бідності. 
Українці — надзвичайно працелюбна на-
ція. Ми бажаємо і готові багато працюва-
ти, але й, відповідно, пристойно заробля-
ти. Діяльність уряду так званих реформа-
торів поглиблює соціальне розшарування 
в суспільстві, консервує бідність та приму-
шує українців їхати на заробітки за кор-
дон. Одного разу, спілкуючись із видат-
ним українським економістом Богданом 
Гаврилишиним, я почув його фразу про су-
часну Україну: «Українці успішні скрізь 
у світі, крім України». Це дуже печально. 
Значить, проблема в політиці та підходах 
держави до регулювання економіки. Крім 
того, проблемою є корупція та порушен-
ня ключової для будь-якого інвестиційно-
го клімату умови — законності та справед-
ливого судочинства. На сьогодні склала-
ся парадоксальна ситуація, що головним 
порушником законів України є насампе-
ред держава. Про цей стан речей говорять 
вголос активісти, експертна спільнота, 
учені, патріотично налаштовані політи-
ки та дер жавні діячі! Але не представни-
ки правлячої коаліції!.. Законність підмі-
няється політичною доцільністю. Якість 
законо творчої роботи — симулякром. 
Скільки відсотків громадян України сьо-
годні вірять судам? Прокуратурі? «Новій» 

поліції?.. Довіра до чинної Верховної Ради 
України на рівні довіри до Верховної Ради 
часів Віктора Януковича. Хочеться сказа-
ти: «Хлопці-політики, отямтеся! Ви не тим 
займаєтеся! Державу ми захищаємо. Що-
денно. В окопах. Разом, усім народом! А 
що робите ви? Не потрібно свою неефектив-
ність, приватні інтереси та клептократію 
виправдовувати війною чи діяльністю так 
званої «п’ятої колони». Державу потріб-
но очистити від корупції, злочинності та 
олігархату, який, власне, і породжує асо-
ціальну політику та корупцію. 
 Постійно чуємо, що в державі на со-
ціальні програми немає коштів. Немає 
коштів на розвиток науки, медицину, шко-
ли, інфраструктуру... А чому тоді наші олі-
гархи в умовах кризи постійно збільшують 
свої статки? Економіка — точна наука. Я 
не комуніст і не соціаліст за переконання-
ми. І зовсім не проти багатих людей. Але 
мені згадується один український анекдот 
часів «холодної війни». Зустрічаються в се-
редині 80-х років минулого століття два ук-

раїнці-емігранти в дорогому ресторані на 
Брукліні в США і ведуть таку розмову: «А 
за що воював твій дід? — Мій дід у Махна 
воював, щоб не було багатих! А твій? — А 
мій у Петлюри, щоб не було бідних!» 
 Українська держава має бути орієнто-
вана не на обслуговування олігархічних 
кланів, а насамперед на захист людини, 
громадянина та суспільства. Думаю, що 
ще багато нам потрібно зробити в царині і 
захисту від зовнішньої агресії, і належного 
урядування, і економічної політики, і бо-
ротьби з корупцією. 
 Зробити так, як на фронті, — разом, 
усім народом! Так переможемо! 
 ■ Але все ж таки в наших людей деколи 
виникає почуття безпорадності, коли досі 
не можуть покарати вбивць Небесної со-

тні, коли наші вояки приходять з АТО і не 
можуть отримати статус УБД або виплати 
за поранення. 
 — Так. Проблеми є. Наприклад, май-
же з усіх регіонів України хлопці телефо-
нують мені, що не можуть отримати зем-
лю. Місцеві ради під різними приводами 
саботують вирішення питання надання 
землі ветеранам. Є проблема і з отриман-
ням низки інших пільг, передбачених чин-
ним законодавством для учасників бойо-
вих дій. Думаю, що оприлюднена в стінах 
парламенту ідея щодо створення міністерс-
тва, що опікуватиметься питаннями реа-
білітації та соціального захисту ветеранів 
війни та бойових дій, має право на існу-
вання. Важливо, щоб ідея дієвої допомо-
ги ветеранам не потонула у вирі порож-
ньої перед виборчої риторики. Водночас, 
якщо уряд проявить політичну волю для 
створення такого міністерства та, що важ-
ливо, його «змістовного» наповнення від-
повідними повноваженнями, кадрами та 
можливостями, можна очікувати суттєво-

го прогресу у вирішенні проблем ветеранів 
бойових дій. Це не проблема місцевих рад 
чи державних адміністрацій, це загально-
державна проб лема. На жаль, ми вже має-
мо досвід створення деяких нових мініс-
терств. Створили, а потім почали думати, 
а чим же вони будуть займатися. 
 Хочеться сказати нашим політикам та 
урядовцям: хлопці, війна не закінчилася, 
вона просто «на паузі», і «кнопка» цієї па-
узи розташована не в Києві, а в Москві. Ми 
добре бачимо лише «український фронт» 
російської загрози.
 З точки зору фахівців, стратегічно су-
часна Росія є джерелом небезпеки для 
всього континенту. Тільки деякі факти — 
знищення росіянами цивільного авіалай-
нера МН-17, кібератаки російської воєн-
ної розвідки проти США та Нідерландів, 
політичні вбивства противників російсь-
кого режиму Зелімхана Яндарбієва у 2004 
році в Катарі, Дениса Вороненкова та Амі-
ни Окуєвої у Києві в 2017-му, застосуван-
ня хімічної зброї на вулицях туристично-
го Солсбері (до речі, одного зі старовинних 
британських міст, відомого своїм абатс-
твом ХІ століття), польоти стратегічних 
бомбардувальників ВПС Росії з ядерною 
зброєю на борту вздовж кордонів країн 
Європи, розгортання ракетних комплек-
сів середньої дальності «Іскандер»-М у 
Калінінградському особливому районі та 
в Криму, створення нових загальновійсь-
кових армій та дивізій, постійне порушен-
ня норм міжнародного права, брехня та 
перекручення фактів, усе це — ланки од-
ного ланцюга, яким авторитарна фашизо-
вана Росія намагається тиснути на демок-
ратичні цивілізовані країни. І, на жаль, не 
від нас залежить, чи запланує президент 
Росії Путін нову «победоносную авантю-
ру» в Україні чи біля наших кордонів. 
 Що стосується реформи правоохорон-
них органів (сміється), вона перетворила-
ся на анекдот. Спитайте пересічних гро-
мадян, чи вони вірять, що «оновлена» 
поліція, прокуратура чи суди «кинуть 
важливі справи» і почнуть займатися за-
хистом їхніх інтересів? І кому вони більше 

Експерт з проблем національної безпеки Віктор 
Чалаван — про духовно-історичні передумови наших 

перемог, національну консолідацію та політичну 
програму, яка потрібна українцям

«Україна знову
від орд, що

зі Сходу»

ПРЯМА МОВА■

Війна не закінчилася, вона просто «на паузі», і «кнопка» цієї паузи 
не в Києві, а в Москві. 

Ірина КИРИЧЕНКО

Український народ безстрашний, вірний Батьківщині і в цьому послідовний — тому 
українці є могутніми та успішними воїнами, і це підтверджує наша історія.
Наш співрозмовник — експерт iз проблем національної безпеки, професор Академії 
Державної пенітенціарної служби України, радник голови Національної поліції Віктор 
Чалаван. З квітня 2014-го по липень 2015-го він очолював добровольчі батальйони, 
що діяли у складі МВС України, з березня 2017-го по серпень 2018-го виконував 
спеціальні оперативно-службові та бойові завдання в зоні АТО.

Віктор Чалаван.❙
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вірять — офіційним прес-релізам право-
охоронних органів чи серіалам «Дизель-
шоу»? Не може випускник аграрного ко-
леджу реформувати медицину, а інже-
нер-електрик — прокуратуру чи поліцію. 
Хочу підкреслити просту тезу, що лише 
професіонал здатен реформувати структу-
ри, які завжди були закритими за стилем 
мислення, способом комплектування та 
специфікою їхньої діяльності, — маю на 
увазі армію, поліцію, спецслужби. Чесно 
кажучи, так і не зміг знайти аргументи, 
щоб пояснити знайомим представникам 
іноземного дипломатичного корпусу ка-
зус генерального прокурора, який не має 
юридичної освіти. Звідси — піар та «Фей-
сбук» замість реальної боротьби зі злочин-
ністю та корупцією. Звідси — «смертель-
ний клінч» САП та НАБУ тощо. Перелік 
проблем у правоохоронній сфері, на жаль, 
досить довгий, а некомпетентність деяких 
наших урядових реформаторів перетвори-
лася на загрозу національній безпеці Ук-
раїни. 

«Ми правильно зробили, припинивши 
торгівлю з ОРДЛО»
 ■ Ми говорили про менталітет ук-
раїнців і про українську політичну на-
цію...
 — Українці — це люди, менталітет 
яких є потужним і глибоким. Добре ро-
зумію, що говорю суб’єктивно. Це моє 
особисте ставлення, але ми, українці, від 
віків живемо на березі Дикого Поля. Ми, 
Україна-Русь, свого часу захищали Євро-
пу від орд, які насувались зі Сходу. Цього 
разу ми, Україна, знову захищаємо Євро-
пу від інших орд, які насуваються зі Схо-
ду. Ми довго боролися, багато стражда-
ли та передчували. Занадто багато, щоб 
Ствердитися! Як стверджується у вогні 
клинок меча! Ми — Україна! Ми — Прав-
да і Меч! А віктімологія — це... «не з на-
шої опери». 
 ■ Що становить собою національна 
консолідація?
 — Україна понад усе, — так, але не в 
системі координат етнічного націоналіз-
му, а Україна понад усе — в системі ко-
ординат безумовного і однозначного пріо-
ритету інтересів нашого народу над всіма 
іншими геостратегічними, політичними, 
геоекономічними та іншими інтереса-
ми. 
 Усе змінюється: в озброєнні, техніці 
тощо, але людська природа не змінюєть-
ся. Є підлість, є зрада, є героїзм, є сила, 
є повага людей. До побратима та до себе. 
В Україні ментально не закладений кон-
цепт жертви, в Україні ментально не за-
кладений концепт програшу, — в Україні 
закладений iз древніх віків один концепт 
— «Ті, хто живуть на кордоні Великого 
Степу, не бояться злих вітрів, що зі Сте-

пу приходять!». Оце суть України. Воєн-
на суть України! 
 А національна консолідація — це 
здатність. Здатність об’єднатися для ви-
рішення проблем, що стоять перед наро-
дом, чесно подивитися проблемам в очі, 
не плутати всенародно обраного Прези-
дента з міністрами — продуктами ко-
аліційної «відрижки» — і відійти від 
взаємного поборювання. Але. Відхід від 
взаємного поборювання не повинен під-
міняти собою покривання злочинної ко-
рупційної діяльності, непрофесіоналізму 
та приватних інтересів, того, що ми бачи-
мо зараз. 
 Уїнстон Черчилль говорив, що демок-
ратія — це не найкращий спосіб правлін-
ня, але, на жаль, ніхто не вигадав кращо-
го, ніж демократія. Чим частіше будуть 
мінятися політичні еліти, чим частіше 
буде, внаслідок демократичного проце-
су, демократичних виборів змінювати-
ся влада, тим краще це буде для держави 
і для суспільства. Тому що тільки Його 
Величність Народ має право оцінювати 

ефективність тих чи інших політичних 
партій чи сил, жодні міністри, прем’єри, 
чи інші «члени народних фронтів» не ма-
ють права брати на себе роль вчителя на-
роду України. 
 На сьогодні важливим є питання за-
хисту від зовнішнього та внутрішньо-
го ворога. Із зовнішнім ворогом все лег-
ше, — цей ворог видимий, він має кон-
кретні форми прояву, зрозумілі його дії, 
можливості та ймовірні варіанти дій. 
Щодо внутрішнього ворога — безумов-
но ступінь інтегрованості України у ко-
лишній пострадянський простір є занад-
то значним. Але все змінюється! Для нас, 
України, на краще. 
 У 2017 році мені довелося брати 
участь у багатьох дискусіях щодо при-
пинення торгівлі з тимчасово окупова-
ними територіями. Наші видатні політи-
ки від уряду, деякі міністри багато роз-
повідали про те, що коли ми припинимо 
торгувати з окупованими територіями, 
то це буде просто катастрофою для еко-
номіки України, це буде катастрофою 
для окупованих територій. Під тиском 
патріотично налаштованої частини сус-
пільства держава припинила торгівлю з 
окупованими територіями Донецької та 
Луганської областей, і нічого страшно-
го не сталося! Економіка України вирів-
няла свої показники й почала зростати, 
а от проблеми організації соціально-еко-
номічного життя на території тимчасо-
во окупованих Донецької та Луганської 
областей лягли гирею на бюджет Росій-
ської Федерації та на бізнес найбагатшої 
людини України — друга та партнера од-
ного з Прем’єр-міністрів України. Див-
но, до чого тут найбагатша людина Ук-

раїни і де «плоди» діяльності економіч-
ної контррозвідки СБУ? І зараз, восени 
2018 року, можна стверджувати, що ми 
правильно зробили, припинивши торгів-
лю з ОРДЛО.
 Щодо «п’ятої колони» — безумовно, 
треба посилити національні спеціальні 
служби, оскільки національна безпека 
держави складається з кількох сегмен-
тів, і державна безпека — один із клю-
чових. Якщо воєнною безпекою займа-
ються воєнні формування, то державною 
безпекою — Служба безпеки України. В 
ухваленому цього року Законі України 
«Про національну безпеку» закладений 
досить серйозний потенціал посилення 
усіх складових сектору безпеки України. 
На сьогодні в парламенті опрацьовується 
проект оновленого Закону України «Про 
розвідувальні органи». Дійсно, ми по-
винні у подальшому зміцнювати розві-
дувальну, контррозвідувальну складову 
захисту інтересів Української держави. 
Але держава сама не може це робити — 
без допомоги суспільства, без допомоги 
активістів, без допомоги засобів масової 
інформації. Це надзавдання — очищен-
ня країни від агентури ворога, що наса-
джувалася в Україні десятиліттями! 

«У нас доcі немає закону про 
кримінальні проступки»
 ■ Що ми маємо нагального у безпеко-
вому законодавстві нині?
 — Безпекове законодавство України 
активно розвивається. Мені, як фахівцю, 
приємно відзначити, що профільне зако-
нодавство є досить глибоко опрацьова-
ним, гнучким та адекватним викликам, 
що стоять перед нашою державою. 
 Водночас ми маємо серйозні пробле-
ми у законодавстві, що регламентує діяль-
ність правоохоронних органів. Ми всі — 
свідки конфліктів між новоутвореними 
антикорупційними органами, ці конф-
лікти, в основному, мають політичний ха-
рактер, спровоковані штучно, ґрунтують-
ся на персональних амбіціях незрілих, iз 
точки зору життєвого досвіду, посадових 
осіб. Але ця штучність базується на недо-
статній формально-юридичній та юридич-
но-технічній пропрацьованості низки за-
конодавчих положень щодо їхньої діяль-
ності. Найближчим часом має запрацюва-
ти Державне бюро розслідувань. Проте у 
нас досі не внесені зміни до Кримінально-
процесуального кодексу, Закону України 
«Про Державне бюро розслідувань», до за-
конодавства, що регламентує оперативно-
розшукову діяльність. На сьогодні право-
охоронні органи мають досить вузькі мож-
ливості в царині упереджувальної роботи 
щодо профілактики та поборювання зло-
чинності перш за все методами оператив-
но-розшукової роботи. У нас доcі немає за-
кону про кримінальні проступки, хоча ак-
туальність його передбачена життям. 
 Безумовно, потребує оновлення зако-
нодавство, що визначає військово-техніч-
ну політику України, партнерство між де-
ржавою та приватним сектором у царині 
оборонно-промислового комплексу, зако-
нодавчого урегулювання сфери діяльності 

приватних військових компаній. Ми по-
винні в Україні мати приватні військові 
компанії! 
 ■ Існують різні підходи до проблем 
війни. Як ви ставитеся до плану міністра 
внутрішніх справ Арсена Авакова щодо 
деокупації Донбасу силами поліції?
 — Україна має відповідний закон. 
На сьогодні всі ми, в тому числі Націо-
нальна поліція, на Донбасі працюємо в 
єдиних правових координатах Операції 
об’єднаних сил. За суттю — це воєнна ста-
білізаційна операція. Будь-яка так звана 
«поліцейська операція з деокупації» до 
моменту, поки військові зусилля Украї-
ни не приведуть до виведення російських 
збройних сил, знищення чи розсіювання 
тридцяти двох тисяч людей, що складають 
два армійські корпуси т.зв. ЛНР-ДНР, на 
тимчасово окупованих територіях Донець-
кої та Луганської областей, є окозамилю-

ванням та політичним піаром. Є Верхов-
ний Головнокомандувач — Президент Ук-
раїни Петро Порошенко, є командувач 
Операцією об’єднаних сил — генерал Сер-
гій Наєв. Інших «командувачів», чи полі-
цейських «планів», чи «операцій з деоку-
пації» там немає і бути не може!

«Держави-члени НАТО реально 
залучені до наших проблем»
 ■ Я знаю, що ви спілкувалися з бри-
танськими офіцерами, яка їхня точка 
зору на наші події?
 — Це був досить цікавий досвід. Бри-
танців, як і інших союзників України 
з держав-членів НАТО, дуже цікавить 
наш досвід у протистоянні гібридній аг-
ресії Росії на сході України. Вони високо 
поважають українського солдата, полі-
цейського, співробітника спецслужб, ос-
кільки представників високотехноло-
гічних армій держав-членів НАТО дивує 
і викликає у них повагу те, що ми, не ма-
ючи того технічного, технологічного ре-
сурсу, ресурсу озброєнь тощо, стримує-
мо одну з найпотужніших армій конти-
нентальної Європи. Зокрема, один бри-
танський генерал запитав щодо бойових 
дій у 2014 році: «...Скільки у вашому роз-
порядженні було бойових та допоміжних 
гвинто крилів?». Коли я сказав, що в на-
шому розпорядженні не було жодного 
гвинтокрила, то ця відповідь виклика-
ла велике здивування та перешіптуван-
ня у середовищі британських офіцерів-
професіоналів, які мають високий фахо-
вий рівень та бойовий досвід участі у ло-
кальних конфліктах у різних «гарячих 
точках» світу. 
 Робота ведеться, ми постійно спіл-
куємося, обмінюємося досвідом, допо-
магаємо один одному, і для мене є висо-
ка честь ще раз ствердити те, що держа-
ви-члени НАТО реально залучені до на-
ших проблем! І реально їм не байдуже, ці 
люди і на особистісному рівні роблять ба-
гато, щоб допомогти нам стримати новіт-
ні орди зі Сходу. 

«Демократія не потребує ліків кращих, 
ніж вибори»
 ■ Чи продовжують українці вірити 
армії на рівні довіри до Церкви?
 — Так, соціологія свідчить про те, що 
на першому місці є довіра до армії, на дру-
гому — довіра до Церкви, звичайно, не 
Московського патріархату (сміється), на 
третьому — довіра до добровольчого руху. 
А лідери антирейтингу — це суди, проку-
ратура, правоохоронні органи, Верховна 
Рада. На жаль, так. 
 Наші Збройні сили, Національна 
поліція, Служба безпеки, розвідувальні 
органи виконують свою функцію захис-
ту незалежності й територіальної ціліс-
ності України. Народ підтримує всі скла-
дові сектору безпеки та оборони. А те, що 
у нас проблеми у виконавчій владі, недо-
лугість реформ, провал у царині боротьби 
з корупцією, — ну що ж, треба почекати 
кілька місяців, і ця недолуга влада піде. 
Демократія не потребує ліків кращих, 
ніж ви бори. 

 Бо є політична воля народу до змін, 
а це значить, що рано чи пізно до влади 
прийдуть ті, хто буде не красти, а прак-
тично реалізувати суспільні очікування. 
Адже сьогодні в черговий раз ми бачимо 
парадокс, що український народ є більш 
зрілим, патріотичним та розумним, ніж 
діюча парламентська коаліція iз рейтин-
гом у межах статистичної похибки.
 Політичну програму, про яку дума-
ють багато українців, про яку говорять 
хлопці в окопах, можна висловити трьо-
ма словами: «Захистити!», «Очистити!», 
«Оновити!».
 Це значить: захистити Україну 
від зовнішнього ворога, очистити від 
«п’ятої колони», агентури противника, 
від хабарників та корупціонерів, і остан-
нє — оновити. Реформувати, запусти-
ти механізм реальних змін для простих 
людей. ■

захищає Європу 
насуваються

Найбільшу довіру народу, відповідно до соцопитувань, має армія.❙

Політичну програму, про яку думають багато українців, про яку 
говорять хлопці в окопах, можна висловити трьома словами: 
«Захистити!», «Очистити!», «Оновити!».
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ЇХНІЙ ВИБІР

Що буде ПіСля? 
Недільні 
місцеві 
вибори не 
посприяли 
консолідації 
Польщі 
Ігор ВІТОВИЧ

 Минулої неділі 
в Польщі відбув-
ся перший тур міс-
цевих виборів. Він 
був генеральною пробою польських політич-
них сил перед виборами наступного року до 
Сейму Польщі та Європарламенту. 
 У неділю уповноважені до голосування гро-
мадяни мали обрати понад 46 тисяч представ-
ників місцевих рад, півтори тисячі війтів, 823 
бургомістри та 107 президентів (мерів) міст. 
Учорашні місцеві вибори у Польщі відрізня-
лися від попередніх. Найважливіші зміни — 
це запровадження двох каденцій для війтів, 
бургомістрів та мерів, а також подовження 
строків їх повноважень iз 4 до 5 років. Це оз-
начає, що наступні вибори на місцевому рів-
ні у Польщі відбудуться в 2023 році.
 Голова Державної виборчої комісії Войцех 
Гермелінський сподівається, що результати 
недільного голосування будуть оприлюднені 
не раніше, ніж найближчого вівторка ввечері. 
За його словами, це — найскладніші вибори, 
отже, можливо, результати стануть відомі аж 
у середу або й у четвер. Другий тур самовряд-
них виборів заплановано на 4 листопада в міс-
цях, де в першому турі жоден із кандидатів не 
здобув більше половини голосів.
 Згідно з оприлюдненими в неділю відра-
зу після закінчення голосування екзит-пола-
ми та вчорашнім ще неповним результатом 
підрахунку голосів, вибори виграла правля-
ча націоналістично-консервативна партія 
«Право і справедливість» (ПіС»), отримавши 
32,3% голосів. Друге місце посіла «Грома-
дянська коаліція» (на чолі з провідною опози-
ційною партією Польщі «Громадянська плат-
форма») з результатом 24,7%. На третій схо-
динці — Польська селянська партія — 16,6%. 
Політичні групи «Безпартійні самоврядці» та 
«Кукіз’15» отримали по 6,3% підтримки, а на 
наступних місцях опинилися Альянс демок-
ратичної лівиці — 5,7% та партія «Свобода» 
— 1,5%. «Зелені», які мають високі котиру-
вання по всій Європі, заручились підтримкою 
лише одного відсотка виборців. 
 Явка виборців становила лише 51,3%, 
але, ймовірно, була найбільшою в історії са-
моврядних виборів у Польщі від 1989 року. 
Її також вважають «високою» з огляду на те, 
що частина виборців ігнорувала вибори че-
рез надзвичайно брудну виборчу кампанію, 
під час якої всі залежні від правлячої партії 
«ПіС» державні ЗМІ нещадно громили опо-
зицію.
 Правляча партія дещо поліпшила свій ре-
зультат у порівнянні з попередніми вибора-
ми, а опозиція — погіршила, але і так вважає 
здобутий результат «перемогою» з огляду на 
атмосферу цькування, в якій відбувалися ви-
бори.
 Унаслідок цього волевиявлення Поль-
щу   розколото на дві частини. З 16 воєводств 
Польщі правляча «ПіС» здобула перемогу в 
9 східних воєводствах, де мешкає переважно 
сільське політично пасивне населення з ка-
толицькими та націоналістичними настроя-
ми, а опозиція перемогла в семи західних ін-
дустріальних регіонах iз більш політично сві-
домим i проєвропейськи налаштованим насе-
ленням. 
 До найбільшого успіху опозиції можна за-
рахувати обрання президентом (мером) сто-
личного міста Варшава її представника Ра-
фала Тшасковського, який отримав 52,15% 
голосів. Він переміг свого головного супер-
ника Патріка Якого — кандидата від прав-
лячої партії «ПіС».  Але це наразі попередній 
результат. Повна картина розкладу сил на 
польській політичній шахівниці вималюєть-
ся лише після другого туру виборів 4 листопа-
да. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

Хитрощі Москви можуть 
спровокувати нову гонку 
озброєнь у світі. Так, пре-
зидент США Дональд Трамп 
заявив про намір вийти з 
підписаного 1987 року До-
говору про ліквідацію ракет 
середньої та малої даль-
ності (ДРСМД), повідомляє 
Бі-Бі-Сі. Нагадаємо, угоду 
про ліквідацію ракет се-
редньої та малої дальності 
було укладено 8 грудня 
1987 року між президен-
тами Рональдом Рейганом 
i Михайлом Горбачовим 
під час візиту останнього 
до Вашингтона. Ця домов-
леність забороняє володіти 
ракетами радіусом дії від 
500 до 5500 кілометрів, з 
ядерними та звичайними 
боєголовками. Намір вийти 
з угоди Трамп аргументує 
порушеннями з боку Росії. 
«Вони (росіяни) порушують 
його впродовж багатьох 
років, — сказав він 20 жов-
тня під час передвиборчого 
мітингу в Неваді. — Ми не 
дамо їм порушувати ядерну 
угоду та створювати зб-
рою, яку нам створювати не 
можна».

В «очікуванні пояснень»
 За словами Трампа, 
США розвиватимуть оз-
броєння, на які накладає 
обмеження договір, якщо 
Росія і Китай не погодяться 
відмовитися від своєї полі-
тики розвитку ракетних оз-
броєнь, що порушують До-
говір. «Але якщо Росія ро-
бить це і якщо Китай ро-
бить це, а ми дотримуємося 
угоди, це неприйнятно».
 Раніше американсь-
кі ЗМІ повідомляли про 
те, що радник президента 
США з національної без-
пеки Джон Болтон повідо-
мить російське керівниц-
тво про намір Вашингто-
на вийти з договору під час 
візиту в Москву, який роз-
почався вчора. Цей візит 
був запланований заздале-
гідь, і як очікують, Болтон 
сьогодні матиме зустрічі з 
президентом Росії Володи-
миром Путіним та секрета-
рем Радбезу Російської Фе-
дерації Миколою Патруше-
вим. Саме Джон Болтон, 
як пише британська газе-
та «Гардіан», посилаючись 
на свої джерела, є одним iз 
тих, хто активно просуває 
ідею припинення дії Дого-
вору і наполягає на необ-
хідності посилення ядер-
ного потенціалу США у від-
повідь на дії Росії.
 У Росії вже заявили, що 
від Джона Болтона «очіку-
ють пояснень», а також що 
«російська сторона має на-
мір вказати Вашингтону на 
помилковість їхньої полі-
тики» у Сирії. Про це за-

явив заступник голови МЗС 
Росії Сергій Рябков. «Росії 
нічого не залишиться, ок-
рім як вживати відповід-
них заходів, зокрема війсь-
ково-технічного характе-
ру», — додав Рябков.
 США ще з часів попе-
редньої адміністрації Ба-
рака Обами звинувачують 
Росію в недотриманні До-
говору. Росія неодноразово 
відкидала ці звинувачення 
і висувала зустрічні претен-
зії до США, пов’язані з роз-
міщенням елементів систе-
ми протиракетної оборони в 
Східній Європі. 
 Договір про ракети серед-
ньої і малої дальності, під-
писаний Рейганом та Гор-
бачовим, став основою для 
ліквідації сотень тактич-
них ядерних боєприпасів. 
Під скорочення потрапили 
ракети з дальністю уражен-
ня від 500 до 1000 кіломет-
рів та від 1000 до 5500 кіло-
метрів. До травня 1991 року 
умови Договору повністю ви-
конали. В СРСР ліквідували 
1752 балістичні та крилаті 
ракети наземного базуван-
ня, в США — 859.
 Тепер США вважають, 
що нові російські крилаті 
ракети, здатні нести ядерні 
заряди, порушують цей До-
говір. Підставою для та-
ких заяв стало створення 
Росією нових наземних ра-
кет 9M729, що стали загро-
зою для Європи і постра-
дянських країн, які обрали 
прозахідний шлях розвит-
ку.
 Інші ядерні держави, 
зокрема Китай, не підпи-
сували ДРСМД. Крім США 
і пострадянської Росії, по-
ложення договору викону-
вали кілька країн Східної 
Європи та пострадянських 
держав, зокрема й Украї-
на, поки вони не знищили 
всі запаси ракет серед ньої 
та малої дальності, здатних 
нести ядерні боєзаряди. Ук-
раїна «добровільно» (під 
тиском Вашингтона і Моск-
ви) віддала свою ядерну зб-

рою під «гарантії безпеки» 
від Росії та США.

Москві жодні угоди 
не указ 
 «Договір оцінювався 
як видатне досягнення 
пре зидента Рейгана, коли 
його було ратифіковано 30 
років тому. Однак сьогод-
ні Росія відкрито обманює, 
а Китай накопичує ракети, 
тому що він не обмежений 
цим договором узагалі», — 
наголосив сенатор-респуб-
ліканець Том Коттон, яко-
го називають одним iз мож-
ливих наступних міністрів 
оборони США. 
 Тож поки США вико-
нували Договір, Росія часу 
не гаяла і безперешкод-
но озброювалася. Чотири 
роки тому Сполучені Шта-
ти вперше офіційно попере-
дили Москву, що вона пору-
шує Договір щодо ядерних 
ракет. Питання про денон-
сацію цієї угоди розгля-
далося ще адміністрацією 
президента Барака Обами, 
але від цього кроку відмо-
вилися через протести Ні-
меччини і побоювання, що 
він може призвести до нової 
гонки озброєнь. 
 Уряд Німеччини й зараз 
не поділяє позицію прези-
дента США Дональда Трам-
па у справі розірвання уго-
ди про ліквідацію ракет се-
редньої та малої дальності. 
«Це — фатальне рішення», 
— написав у мережі «Твіт-
тер» державний секретар 
німецького МЗС Нільс Ан-
нен. «Ми надалі працюва-
тимемо з метою ядерного 
роззброєння», — попере-
див він і звернув увагу, що 
також Росія має дотриму-
ватися своїх зобов’язань.
 Хоча в Трампа є й од-
нодумці. Так, міністр обо-
рони Великої Британії 
Гевiн Вільямсон заявив у 
інтерв’ю виданню «Фай-
неншл Таймс», що Росія 
порушує пункти угоди та 
просто насміхається з неї. 
За його словами, Велика 

Британія буде «рішуче зі 
США», звертаючи увагу, 
що «Росія мусить дотри-
муватися зобов’язань, які 
вона підписала». «Звісно, 
ми хочемо, щоб угода на-
далі діяла, проте для цього 
необхідно, щоб її виконува-
ли обидві сторони, а зараз 
одна сторона її ігнорує», — 
сказав Гевiн Вільямсон.
 У нещирості Москву пі-
дозрює і Генеральний сек-
ретар НАТО Єнс Столтен-
берг. «Після років запе-
речень  Росія нещодавно 
визнала наявність нової ра-
кетної системи під назвою 
9M729. Усі союзники вва-
жають, що, найімовірні-
ше, Росія порушує угоду», 
— наголосив він ще на по-
чатку жовтня.
 Водночас колишній по-
сол США до України, аналі-
тик Brookings Institution 
Стівен Пайфер застерігає 
Сполучені Штати від пос-
пішних дій, оскільки, на 
його думку, це може приз-
вести до того, що саме Аме-
рику звинуватять у припи-
ненні дії Договору, замість 
того, щоб акцентувати ува-
гу на російських порушен-
нях.
 Прагнення США до ви-
ходу з Договору 1987 року 
назвав помилкою і колиш-
ній президент СРСР Ми-
хайло Горбачов. В інтерв’ю 
російській агенції «Інтер-
факс» він закликав стати 
на захист цього Договору 
всіх, кому важливий «світ 
без ядерної зброї».
 Офіційний представник 
МЗС Китаю Хуа Чуньїн роз-
повів про негативний ефект, 
який буде мати вихід США 
з Договору ДРСМД. За його 
словами, угода укладалась 
для стабілізації міжнарод-
них відносин та підтримки 
глобальної стабільності й 
до цього часу відіграє важ-
ливу роль. «Односторонній 
вихід з угоди буде мати ба-
гатосторонній негативний 
ефект», — наголосив Чу-
ньїн. ■

Варшавою буде 
керувати опозиціонер 
Рафал Тшасковський.

❙
❙
❙

УГОДИ

На порозі нової 
гонки озброєнь
Трамп оголосив про намір вийти з ракетного договору з Росією, 
підписаного ще Рейганом і Горбачовим

■

Трамп: гарно Володимир «заливає»...❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ 

 У найбільшому місті Канади — 
Торонто — з’явився меморіал жер-
твам Голодомору, повідомляє «Укр-
інформ». В офіційній церемонії 
відкриття меморіалу, яка відбула-
ся 21 жовтня, взяли участь кілька-
сот людей, серед яких були мер То-
ронто Джон Торі, міністр закордон-
них справ Канади Христя Фріланд 
та перший віце-прем’єр-міністр Ук-
раїни Степан Кубів.
 «Українська громада Кана-
ди впродовж багатьох років, коли 
пам’ять про Голодомор приховува-
лася, берегла її й змогла поверну-
ти до України. Це дуже важливий 
внесок, і я особливо вдячна стар-
шим членам нашої громади, які під-
тримували цю пам’ять», — сказала 
пані Фріланд, яка має українські 
корені.
 Як повідомив на своїй сторінці 
у «Твіттері» директор канадської 
програми розвитку при посольстві 
Канади в Україні Карим Моркос, 
участь в урочистостях взяв і Мико-
ла Латишко — українець, який пе-
режив Голодомор і потім емігрував 
до Канади. Свідок злочину проти ук-
раїнців сказав присутнім: «Як хрис-
тияни, ми маємо вміти прощати, але 
ми ніколи не повинні забувати». 
 Скульптурна композиція роз-
містилася на території Виставко-
вої площі, неподалік від аеропорту 

Торонто та набережної озера Он-
таріо. Центральне місце меморіа-
лу зайняла впізнавана в усьо-
му світі скульптура українського 
митця Петра Дроздовського «Гір-
ка пам’ять дитинства». Ця зворуш-
лива скульптура — дівчинка з ко-
лосками в руках — пов’язує ме-
моріал у Торонто з іншими подіб-
ними пам’ятниками в Україні та 
інших країнах. Довкола скуль-
птури розташовано три інсталяції 
у вигляді зламаних млинів — як 
символ того, що голод було створе-
но сталінським режимом штучно. 
 Згідно з попереднім коштори-
сом, на спорудження меморіалу 
було витрачено близько 1,2 мільйо-

на доларів. Більшість цієї суми 
зібрала українська діаспора шля-
хом індивідуальних пожертв.
 Нагадаємо, що місце для спо-
рудження меморіалу освятили 29 
травня минулого року. У закла-
денні фундаменту під майбутній 
пам’ятник взяв участь і мер Торон-
то Джон Торі. Саме будівництво 
розпочалося в квітні цього року. До 
речі, перший у світі Меморіал жер-
твам Голодомору був відкритий та-
кож у Канаді, в 1983 році, в Едмон-
тоні. Пізніше аналогічні пам’ятні 
місця з’явилися у Калгарі, Вінні-
пезі, Віндзорі, Рeджайні, Гакстоні і 
Місісазі, багато зусиль для цього до-
клали українські діаспоряни. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 І хоч до Нового року залиши-
лося ще 75 днів, новорічні приго-
тування — у розпалі. Адже цього 
року в центрі Києва буде встанов-
лено дві великі локації для святку-
вань Різдва та Нового року. Голо-
вну ялинку традиційно розмістять 
на Софійській площі, ще одну — 
на Контрактовій площі біля коле-
са огляду. Протягом місяця кияни 
та гості столиці зможуть завітати 
до новорічних містечок. Там бажа-
ючі отримають насолоду від кон-
цертної програми, глінтвейну, різ-
номанітного стрiт-фуду, сувенірної 
продукції з усіх куточків України 
та теплих емоцій і приємних сюрп-
ризів, запевняють організатори.
 Святкування на Контрактовій 
площі розпочнуться 15 грудня і 
триватимуть до 20 січня. Ялинка та 
площа будуть прикрашені у стилі 
творчості художниці Марії При-
маченко. «Іграшки матимуть фор-
му дивовижних звірів української 
художниці. Вулиця Петра Сагай-
дачного перетвориться на світлову 
казку, вздовж якої простягнуть-
ся фантастичні арт-об’єкти. Ко-
жен об’єкт буде оформлений кольо-
ровими гірляндами, що у вечірній 
час мерехтітимуть сяйвом», — роз-

повіли «УМ» організатори новоріч-
них свят із Folk Ukraine.
 Концепція ж ялинки на Софій-
ській площі буде присвячена Пів-
нічному сяйву. Організатори роз-
повідають, що надихнулися цим 
явищем і вирішили поділитися емо-
ціями з киянами та гостями міста. 
«Північне сяйво — одне з найгар-
ніших та найграндіозніших явищ 
природи. Рівних йому, мабуть, 
просто немає. Тому ми всією коман-
дою вирішили, що цього року має-
мо подарувати гостям новорічного 
містечка казку і створимо у само-
му центрі міста Країну Північного 
сяйва», — поділилися у прес-служ-
бі Folk Ukraine. Навколо ялинки 
буде встановлений екран, на якому 
гості новорічного містечка зможуть 
передавати привіти та вітання. Ос-
нащена ялинка буде 500 іграшками 
та трикілометровою гірляндою ар-

ктичного білого кольору. Вперше, 
з моменту проведення новорічних 
свят на Софійській площі, навколо 
пам’ятника Богдану Хмельницько-
му встановлять стилізований потяг 
бажань. На ньому можна буде пока-
татися, і, як розповідають організа-
тори, — що є обов’язковою умовою 
проїзду — на кожній зупинці зага-
дати бажання. 
 Головну ялинку України на Со-
фійській площі відкриють увечері 
19 грудня, в День святого Мико-
лая. Святкові заходи тут тривати-
муть до 13 січня. А от на Володи-
мирському проїзді буде розташо-
вано магічний тунель із сніговим 
декором, новорічно-різдвяний яр-
марок, зона смаколиків та казкова 
алея чудес. До речі, минулого року 
головна ялинка країни увійшла у 
топ-10 найкрасивіших у світі за 
версією vogue.ua. ■

 Захист прав найменших 
українців є пріоритетом як 
Міністерства юстиції, так і 
всього уряду. Умовами пов-
ноцінного виховання дитини 
є постійний контакт із батька-
ми та контакт з іншими роди-
чами. Тому під час підготовки 
другого пакету законів #Чу-
жихДітейНеБуває ми пішли 
на безпрецедентний для на-
шої держави крок. Ми урівня-
ли можливості для виховання 
й спілкування з дитиною як 
того з батьків, з ким вона про-
живає, так і того з батьків, хто 
мешкає окремо від дитини.
 Зокрема, було гаранто-
ване право того з батьків, 
хто живе окремо, бачитися 
з малюком. 

Чи впливає на можливість 
спілкування з дитиною те, 
з ким вона проживає?
 Мати і батько мають рів-
ні права та обов’язки щодо 
дитини, незалежно від того, 
чи перебували вони у шлюбі 
між собою. 
 Розірвання шлюбу між 
батьками та проживання їх 
окремо від дитини жодним 
чином не впливає на обсяг 
їхніх прав. Так само, як і 
не звільняє від обов’язків 
щодо дитини. Це саме той 
баланс, якого ми намагали-
ся досягти в новаціях у рам-
ках ініціативи Мін’юсту 
#ЧужихДітейНеБуває. 

Чи є порушником той із 
батьків, хто обмежує 
можливість для 
спілкування 
з дитиною  другого 
з батьків?
 Той із батьків, з ким про-
живає дитина, не має права 
перешкоджати тому з бать-
ків, хто проживає окремо, 
спілкуватися з дитиною та 
брати участь у її вихованні, 
якщо таке спілкування не 
перешкоджає нормально-
му розвиткові дитини.

Чи є випадки, коли право 
на спілкування може бути 
обмежене?
 Мати, батько та дитина 
мають право на безпереш-
кодне спілкування між со-
бою, крім випадків, коли 
таке право обмежене зако-
ном та здійснюється всу-
переч інтересам дитини.

Куди звернутися, якщо вам 
не дають спілкуватися 
з дитиною?
 Якщо все ж таки склала-
ся така ситуація, коли один 
із батьків забороняє іншо-
му бачитися з дитиною, осо-
ба має право на попереднє 
звернення з приводу захис-
ту своїх сімейних прав та ін-
тересів до органу опіки та 
піклування. 

 За відповідною заявою 
орган опіки та піклування 
визначає способи участі у 
вихованні дитини та спіл-
куванні з нею того з бать-
ків, хто проживає окремо 
від неї. 
 Рішення про це орган 
опіки та піклування поста-
новляє на підставі вивчення 
умов життя батьків, їхнього 
ставлення до дитини, інших 
обставин, що мають істотне 
значення. Таке рішення є 
обов’язковим до виконання.
 У свою чергу, якщо той 
із батьків, з ким проживає 
дитина, й надалі чинить 
перешкоди та ухиляється 
від виконання рішення ор-
гану опіки та піклування, 
другий із батьків має пра-
во звернутися до суду з по-
зовом про усунення цих пе-
решкод. Суд визначає пе-
ріодичність чи систематич-
ність побачень з дитиною, 
можливість спільного від-
починку, можливість ди-
тини залишатися у другого 
з батьків на певний строк, 
місце та час їхнього спілку-
вання. 
 Під час вирішення спо-
ру щодо участі одного з 
батьків у вихованні дити-
ни береться до уваги став-
лення батьків до виконан-
ня своїх обов’язків, особис-
та прихильність дитини до 
кожного з них, вік дитини, 
стан її здоров’я та інші об-
ставини, що мають істотне 
значення, в тому числі стан 
психічного здоров’я одного 
з батьків, зловживання ним 
алкогольними напоями або 
наркотичними засобами. 

Що буде у разі невиконання 
судового рішення?
 У разі ухилення від ви-
конання рішення суду осо-
бою, з якою проживає дити-
на, суд за заявою того з бать-
ків, хто проживає окремо, 
може передати дитину для 
проживання з ним.
 Особа, яка ухиляєть-
ся від виконання рішення 
суду, зобов’язана відшко-
дувати матеріальну та мо-
ральну шкоду, завдану тому 
з батьків, хто проживає ок-
ремо від дитини.

Куди звернутися по 
допомогу в підготовці 
відповідних звернень 
чи позовів?
 Підготувати всі докумен-
ти вам залюбки допоможуть 
у наших центрах та бюро 
безоплатної правової допо-
моги.
 Дізнатись, де розта-
шований найближчий 
Центр, можна на сайті: 
http://legalaid.gov.ua або 
за телефоном гарячої лінії: 
0 (800) 213-103.

КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА 

Якщо не дозволяють 
бачитися з 
дитиною...
Консультує міністр юстиції України 
Павло Петренко

■

Пане міністре, плачу аліменти справно вже два роки, 
але колишня дружина не дає бачитись із сином. Що мені 
робити?

Іван Луцюк

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ...

Українська діаспора не забула
У Торонто відкрили меморіал жертвам Голодомору

■

Скульптуру дівчинки з колосками впізнають у всьому світі. ❙

СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ

Мрії Марії
Одна з двох 
центральних 
новорічних ялинок 
столиці буде 
оформлена у стилі 
народної художниці 
Марії Примаченко

■

Дух наївного мистецтва завітає у Київ.
Фото з сайта tsn.ua.

❙
❙
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 Що ж це було за повстання? Хто його 
підняв, з якими цілями, до чого воно 
призвело? Думаю, Норильське повстан-
ня, про яке зараз мало хто знає, коли-
небудь увійде в підручники історії як 
перший масовий ненасильницький опір 
радянськiй владі, що домiгся резуль-
татів. Як зразок того, що люди одно-
го разу втомлюються терпiти і підніма-
ють повстання проти гнобителів, якими 
б страшними і могутніми вони не здава-
лися; як писав класик білоруської літе-
ратури Володимир Короткевич, «навіть 
проти привидів можна піднятися з вила-
ми в руках».
 У 1953 році в районі Норильська іс-
нувало кілька сталінських таборів, 
об’єднаних загальною системою. Най-
гіршими умовами утримання каторж-
ників вирізнявся заполярний Особли-
вий табір №2, який називали Гірським 
табором, або Горлагом, — людей експлу-
атували на найважчих роботах, бідно го-
дували, через це в Особтабi №2 хворiло 
й гинуло безліч ув’язнених. Адмініст-
рація Горлагу відзначалася особливою 
жорстокістю — в’язнiв часто били, на-
цьковували на них собак, підбурювали 
кримінальників, засуджених за «полі-
тичною» 58-ю статтею.
 Не дивно, що саме в Горлазi спалах-
нуло повстання в’язнів. По суті, доведе-
ним до відчаю людям уже нічого було 
втрачати — багато з них «мотали» табір-
ні строки по 25 років, а багатьох було за-
суджено довічно. Приводом до повстан-
ня стало чергове звіряче вбивство кон-
воїрами Горлагу двох ув’язнених. Зеки 
всіх шести табірних відділень застрай-
кували і не вийшли на роботу, вимагаю-
чи розглядів і приїзду комісії з Москви.
 По суті, це був перший організова-
ний і масовий ненасильницький про-
тест ув’язнених ГУЛАГу, які боролися 
за свої права. Люди розуміли, що якби 
вони взялися за зброю, то були б тут же 
знищені військами, а ось ненасильни-
цький страйк мiг мати успіх. Протест 
був дійсно масовим — у повстанні про-
ти табірної адміністрації брало участь 
близько 30 тисяч осіб, половина з яких 
були українцi. Ось які вимоги висунули 
ув’язненi:

 1. Скорочення 10-12-годинного робо-
чого дня до 7-8-годинного;
 2. Виплата зароблених грошей (поло-
вину на особовий рахунок, половину на 
руки);
 3. Поліпшення побутових умов, ме-
дичного обслуговування та культурно-
виховної роботи.
 Крім цього, ув’язнені зажадали ви-
конання наступних умов:
 1. Переглянути справи політв’язнів 
(основна вимога);
 2. Покарати винуватців свавілля — 
працівників МВС/МДБ;
 3. Скасувати носіння номерів на 
одязі;
 4. Зняти з вікон бараків ґрати і з две-
рей замки;
 5. Не обмежувати переписку з рідни-
ми двома листами в рік;
 6. Відпустити з таборів інвалідів;
 7. Вивезти на батьківщину інозем-
ців;
 8. Пом’якшити покарання за пору-
шення режиму;
 9. Гарантувати безпеку делегатам 
табірників, які ведуть переговори з ко-
місіями МВС.
 Для керівництва повстанням створи-
ли страйковий комітет. Ув’язнені заба-
рикадувалися в бараках, адміністрація 
табору робила спроби придушити опір — 
у П’ятому табвiддiленнi в зону в’їхали 
дві пожежні машини зі шлангами, якi 
використовували як водомети, а також 
офіцери з арматурою в руках. В одному 
з бараків офіцерів оточили й фактично 
взяли на деякий час у полон ув’язнених, 
але силовий розгін не вдався.
 Друга спроба придушення страйку 
вiдбулася 1 липня, коли солдати з ав-
томатами увійшли в зону, вже без по-
жежних машин. На вишках встанови-
ли додатковi кулемети. Ось як розпові-
дає про цю подію Лев Нетто, один з учас-
ників повстання: «Коли ввійшли в зону 
(це було в 5-й зоні), я потім зустрічався 
з людьми, які були в 5-й зоні. Вони гово-
рили, що ворота відкрилися, увійшли не 
офіцери iз залізяччям, а автоматники. 
У найближчих бараках в’язнi побачили, 
що це знову силовий вплив, повторюєть-
ся те, що й було, і сприйняли несерйоз-

но. Вони ввійшли в зону, підійшли до вах-
ти. Бiля вахти всередині зони виявилися 
й автоматники, і люди. Стоять і дивлять-
ся один на одного. Тут пролунало: «Що ви 
чекаєте, хлопчики?» Команди відкрити 
вогонь, стріляти не було, ніхто не наказу-
вав. Мабуть, раніше вже був такий наказ. 
І вони почали стріляти».
 Усього в ході спроб придушення пов-
стання загинуло близько 150 осіб, але 
ув’язнені не здавалися. В’язні Третього 
відділення, якi забарикадувалися, запус-
кали повітряних зміїв, з яких по табірнiй 
окрузі розкидали ось такі листівки: «Нас 
розстрілюють і морять голодом. Ми доби-
ваємося виклику Урядової Комісії. Ми 
просимо радянських громадян надати нам 
допомогу — повідомити уряду СРСР про 
свавілля над ув’язненими в Норильську. 
Каторжани 3-го вiд.»
 «Солдати військ МВС! Не допускайте 
пролиття братської крові. Хай живе мир, 
демократія і дружба народів. Каторжани 
Горлагу».
 До повітряного змія прив’язували 
спеціальний ватяний гніт, після догоран-
ня якого листівки розсипалися з висо-
ти, всього у такий спосiб було розіслано 
близько 40 тис. листівок. Влада створила 
спеціальні комсомольські бригади, які хо-

дили й збирали ці листівки для того, щоб 
люди не дізналися правду про повстання.
 Повстання тривало понад два міся-
ці. У ніч на 4 серпня 1953 року повстан-
ня, яке мало винятково мирний характер, 
було придушено. Але все, що відбулося, 
не було марним — система ГУЛАГу дала 
глибоку тріщину, це стало початком кін-
ця сталінських таборів. Через кілька мі-
сяців після повстання Горлаг закрили, ще 
трохи пізніше закрили й Головне управ-
ління таборів (ГУЛАГ), у 1956 році на волі 
опинилися практично всі учасники повс-
тання, якi залишилися живими. Для тих 
нечисленних в’язнів, хто ще залишався в 
таборах, умови утримання значно поліп-
шили.
 Зі спогадів Данила Шумука, одного з 
учасників повстання: «У другій половині 
липня в міжгір’ї за шостим табором роз-
танув сніг. Той самий сніг, про який ад-
міністрація говорила: «Ви вийдете на сво-
боду тільки тоді, коли цей сніг на горах 
розтане. Зрозуміли?!». Цей сніг не танув 
навіть у найбільшу спеку. І ось нарешті 
розтанув і цей сніг...»
 На мою думку, прекрасна метафора. 
Хто знає — якби не було Норильського 
повстання, можливо, і відлиги ніякої в 
СРСР не було б. ■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних

Триває передплата 
на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,
на квартал — 187 грн. 86 коп.,
на півріччя — 375 грн. 72 коп.,
до кінця року — 751 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,
на квартал — 247 грн. 86 коп.,
на півріччя — 495 грн. 72 коп.,
до кінця року — 991 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,
на квартал — 69 грн. 33 коп.,
на півріччя — 138 рн. 66 коп.
до кінця року — 277 грн. 32 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп., на 
півроку — 8 грн. 15 коп., до 
кінця року — 12 грн. 50 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.
 Нині триває передплата на «Україну молоду» 
на 2019 рік як за електронною версією Каталогу 
видань України «Преса поштою», так і за друко-
ваним Каталогом видань України «Преса пош-
тою».
 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-2019■

В’язнi радянського концтабору.❙ Норильське повстання.❙

ЯК ЦЕ БУЛО

Розтанув снiг — 
«розтопив» СРСР
Як українці розвалили ГУЛАГ

■

Максим МИРОВИЧ
(«Обозрєватєль»)

Сьогодні відзначає 90-річний ювілей українець Євген Грицяк — один з учасників і 
керівників Норильського повстання 1953 року. Пан Євген зараз живе з донькою та 
онуком у селі Устя Івано-Франківської області, пише спогади й іноді дає інтерв’ю 
журналістам про те, що сталося в далекому 1953 році в одному зі сталінських та-
борів у районі Норильська, пише популярний білоруський блогер у «Фейсбуцi».
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Валерія ЗАПОЛЬСЬКА

Нещодавно стало відоме ім’я найкращого 
вчителя за версією національної премії 
Global Teacher Prize Ukraine. Олександр 
Жук — педагог-новатор із Запоріжжя 
— цього року довів, наскільки важли-
вим є фах учителя у сфері інклюзивної 
освіти. Викладач інформатики, який 
вивчив жестову мову, разом із дітьми 
створює роботів і майструє сонячні па-
нелі, а також три роки поспіль перемагає 
в математичному конкурсі з усного ра-
хунку, отримав поїздку в Дубай на Global 
Education and Skills Forum 2019, рік без-
коштовного навчання від «Освіторії» та 
250 тис. грн. Про себе і сучасну освіту 
Олександр розповідає для читачів «Ук-
раїни молодої».

Коли 42 дитини на уроці...
 ■ Олександре, хто був вашим улюбле-
ним учителем, наставником та чому?
 — Щодо школи важко сказати, скорі-
ше, це пов’язано з університетом. На 1-2 
курсі в нас викладала інформатику Іри-
на Соловйова. Я навчався на економіч-
ному факультеті, а вона надихнула мене 
на інформаційні технології. Я пішов до 
неї на курс просто «для себе». Основні 
прин ципи розкривалися під час цього 
базового курсу, що дало мені зрозуміти 
— я маю далі вивчати цю науку.
 Крім того, на 4-му курсі я, закінчив-
ши економічний факультет, вступив на 
психологічний Запорізького національ-
ного університету, на якому вже здобу-
вав психологічну освіту. Довелося в той 
час же закінчувати й економічну, ро-
зуміючи, що потрібно йти в школу пра-
цювати з дітками. Це було те, що мені 
дійсно почало приносити задоволення, 
а не просто сидіння за комп’ютером в 
офісі і написання цифр. Під час здобу-
вання психологічної освіти я почав пра-
цювати соціальним педагогом в одному 
закладі, працювати з дітьми, допомага-
ти їм розуміти себе і у становленні себе 
як особистості.
 ■ Який епізод зі шкільних років 
запам’ятався вам найбільше?
 — Коли я дивлюся на шкільну фото-
графію з 1-го класу, я запитую себе: як 
таке можливо? На фотографії стоїть 42 
дитини і лише одна вчителька. У мене 
завжди була до неї повага, тому що це ве-

лика праця. У тебе сидить 42 дитини на 
уроці і ти повинен кожному приділити 
увагу, а потім ще перевірити їхні зоши-
ти. Це мене завжди вражало.
 ■ Як сталося, що ви обрали фах учи-
теля?
 — Це було неочікувано для мене. На-
правлення допомогло мені усвідомити, 
що робота з дітьми є важливою, особливо 
з дітьми з особливими потребами, адже 
це дає можливість розвинути їх і розви-
нути себе: себе — у професійному станов-
ленні, а їх — як особистості, громадяни-
на для нашої держави.
 ■ Щодо роботи: вам її запропонували 
чи ви самі обрали?
 — Узагалі, це було самостійне рішен-
ня надалі працювати в такому закладі. 
Директор мене прийняв на роботу, і 
потім уже йшло становлення. Зрозумів, 
що інформатик має бути сурдопедаго-
гом, оскільки потрібно спілкуватися з 
дітьми, знати жестову мову. Тому я по-
чав вивчати такий засіб спілкування. 
Потім вступив до Київського педагогіч-
ного університету ім. М. П. Драгомано-
ва на психологічний факультет, що дало 
мені змогу більше зрозуміти саме дітей, 
працювати, допомагати здобувати ін-
формативну освіту. Це допомогло мені, 
загалом, розвинутися. У цих професіях 
неможливо сказати: я відмінний у тому, 
тому і тому. Ти завжди розвиваєшся. 

Особистість завжди стоїть попереду
 ■ Як ставитеся до спадщини таких 
педагогів, як Василь Сухомлинський та 
Антон Макаренко?
 — Якщо звертатися до освіти, яку 

вони впроваджували, то варто поміти-
ти, що ці педагоги звертали увагу саме 
на дитину. Їхні методики і нині все ще є 
актуальними, оскільки особистість за-
вжди стоїть попереду.
 ■ Вас відразу привітали ваші учні?
 — Так, я бачив, що багато листів 
надійшло у «Фейсбук». Вітали мої од-
нокласники зі школи, люди, з якими 
разом навчалися на різних тренінгах, 
курсах, також діти, яких я випустив і 
котрі зараз навчаються, та шанувальни-
ки. Арени «Фейсбуку» ширше повідом-
ляють про все, ніж телевізор, тому дуже 
багато повідомлень. Я просто не в змозі 
їх усі одразу прочитати, але буде час — 
прочитаю.
 ■ Як ви продовжуєте навчатися, щоб 
бути цікавим дітям?
 — Постійно підхоплюю той інтерес 
до навчання, особливо до тем з екології, 
ІТ-технологій. Саме під час різних про-
ектів, які реалізуються по всій Україні, 
беручи в них участь, відбувається ця са-
моосвіта і становлення.
 ■ Яким має бути вчитель, щоб його 
поважали діти, їхні батьки та колеги?
 — Учитель повинен бути сучасним, 
іти в ногу з часом, завжди бути в тренді, 
бути позитивною людиною, яка не буде 
перекладати особисті проблеми на свій 
клас і на інших людей; мати нейтральне 
ставлення до кар’єри, щоб розмежовува-
ти своє особисте життя зі школою. Треба 
вміти розділяти всі аспекти свого жит-
тя і розуміти: якщо ти будеш показувати 
дітям тил (задню, зворотну ча стину. — 
Авт.), вони не будуть іти на урок із радіс-
тю, вони будуть відштовхувати.

 ■ Чому ви навчилися від колег за час 
зустрічей, організованих «Освіторією» 
з метою аналізу методів кожного з педа-
гогів?
 — Я ще більше навчився працюва-
ти в команді. Були неочікувані ситуа-
ції, коли в тебе вимикається техніка, ін-
тернет, коли ти готуєшся, але потім усе 
спонтанно доводиться робити. Потрібно 
зорієнтуватися і допомогти своїм коле-
гам, а вони, у свою чергу, допомагають 
тобі. ■

Олексій КОСТЮЧЕНКО

 У Національному університеті «Ост-
розька академія» стартував VІІI Всеук-
раїнський конкурс для студентської та 
учнівської молоді «Визвольна боротьба 
у творчості Уласа Самчука». «До участі 
на добровільних засадах ми запрошуємо 
учнів загальноосвітніх шкіл, студентів 
та аспірантів закладів вищої освіти Ук-
раїни», — розповіла представниця оргко-
мітету конкурсу, проректор з навчально-
виховної роботи НаУОА, професор Рус-
лана Каламаж. — Конкурс проводиться 
у таких номінаціях: краща наукова робо-
та; кращий учнівський твір; краща пуб-
лікація у мас-медіа. Переможці отрима-
ють грошові премії та цінні подарунки».
 Цей конкурс проводиться в Острозь-
кій академії за підтримки та з ініціативи 
родини Соколиків — представників ук-
раїнської діаспори у Канаді і єдиних роз-
порядників спадщини Уласа Самчука. 
Соколики впродовж багатьох років під-
тримують дружні відносини з навчаль-
ним закладом. Саме з їх ініціативи вста-
новлено пам’ятник Уласу Самчуку й від-
крито музей письменника в місті Рівне 
до його 100-річного ювілею. Острозькій 
академії — провідному центру українсь-
кої духовності та патріотизму — панство 
Соколиків надало ексклюзивне право пе-
ревидавати твори прозаїка для широкого 
кола читачів в Україні; а серед інтелекту-
альної молоді вже увосьме в університеті 
проводиться конкурс, присвячений твор-
чості цього видатного письменника.
 Письмові роботи і публікації на кон-
курс разом із анкетою-заявкою встанов-
леного зразка можна надсилати до 10 
лютого 2019 року на адресу оргкоміте-
ту: 35800, Рівненська область, м. Ост-
рог, вул. Семінарська, 2, Національний 
університет «Острозька академія», орг-
комітет конкурсу. Телефон для довідок: 

(03654) 2-29-49. Анкета-заявка учасни-
ка Всеукраїнського конкурсу «Визволь-
на боротьба у творчості Уласа Самчука» 
має містити такі відомості: П. І. П.; назва 
роботи; номінація; курс, вік; повна назва 
навчального закладу, який представляє 
учасник; повна домашня адреса та номер 
телефону для зв’язку (домашній, інший 
— зазначити).
 Нагадаємо, своє перше оповідання 
— «На старих стежках» — Улас Самчук 
опублікував 1926 року у варшавському 

журналі «Наша бесіда», а з 1929-го став 
постійно співпрацювати з «Літературно-
науковим вісником», «Дзвонами» (жур-
нали виходили у Львові), «Самостійною 
думкою» (Чернівці), «Розбудовою нації» 
(Берлін), «Сурмою» (без сталого місця пе-
ребування редакції).
 У найвидатнішому творі Самчука — 
трилогії «Волинь» (І—III, 1932—1937) 
зображено збірний образ української 
молодої людини кінця 1920-х — почат-
ку 1930-х pоків, що прагне знайти місце 

України у світі та шляхи її національно-
культурного й державного становлення. 
Робота над першою і другою частинами 
тривала з 1929-го по 1935-й, над третьою 
— з 1935-го по 1937-й роки. Саме роман 
«Волинь» приніс 32-річному письмен-
нику світову славу. «У 30-х роках вжи-
валися певні заходи щодо кандидування 
Уласа Самчука на Нобелівську премію за 
роман «Волинь» (як і Володимира Вин-
ниченка за «Сонячну машину»), — роз-
повідає дослідник його творчості Степан 
Пінчук. — Але, на жаль, їхніх імен не-
має серед Нобелівських лауреатів: твори 
письменників погромленого і пригноб-
леного народу виявились неконкурен-
тоздатними не за мірою таланту, а через 
відсутність перекладів, відповідної рек-
лами».
 Ідейним продовженням «Волині» 
є повість «Кулак» (1932). У романі 
«Марія» (1934) відтворена голодова тра-
гедія українського народу на Централь-
них і Східноукраїнських землях 1932—
1933-му, у романі «Гори говорять» (1934) 
— боротьба гуцулів з угорцями на Закар-
патті. У повоєнний період творчості сю-
жетним продовженням «Волині» став ро-
ман-хроніка «Юність Василя Шеремети» 
(І-ІІ, 1946—1947). У 1947 році письмен-
ник закінчив написання драми «Шум-
лять жорна». У незакінченій трилогії 
«Ост»: «Морозів хутір» (1948) і «Темно-
та» (1957) зображена українська люди-
на та її роль у незвичайних і трагічних 
умовах міжвоєнної та підрадянської дій-
сності.
 Темами останніх книг Уласа Самчука 
є боротьба УПА на Волині (роман «Чого 
не гоїть вогонь», 1959) і життя українсь-
ких емігрантів у Канаді («На твердій зем-
лі», 1967). Переживанням Другої світо-
вої війни присвячені спогади «П’ять по 
дванадцятій» (1954) і «На білому коні» 
(1956). ■

КОНКУРС

Розбудова нації
В Острозькій академії чекають на роботи, присвячені 
творчості Уласа Самчука

■

Діаспоряни Всеволод, Ярослав і Оксана Соколики, ректор Острозької академії професор 
Ігор Пасічник та письменник, професор Петро Кралюк.
Фото НУОА.

❙
❙
❙

Найкращий учитель Олександр Жук 
три роки поспіль перемагає 
в математичному конкурсі з усного рахунку.
Фото з сайта osvitoria.media.

❙
❙
❙
❙

ДІЙОВІ ОСОБИ

Олександр Жук: Постійно підхоплюю 
інтерес дітей до навчання, особливо 
до тем з екології, ІТ-технологій
Учитель-новатор із Запоріжжя вивчив жестову мову, разом 
із дітьми створює роботів і майструє сонячні панелі

■
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Євдокія ФЕЩЕНКО

 У Києві, у Володи-
мирському кафедральному 
патріаршому соборі, 21 жов-
тня Служба Божа проходи-
тила за участі Української 
капели бандуристів імені 
Тараса Шевченка з Північ-
ної Америки. Спів почерго-
во з київськими хористами 
на урочистій недільній месі 
— частка творчості діаспо-
рян із Детройта у рамках 
українсько-американсько-
го форуму з нагоди 100-річ-
чя формування першого у 
світі унікального мистець-
кого колективу Київської 
капели бандуристів.
 Нагадаємо, в серп-
ні 1918 року за сприяння 
гетьмана Павла Скоропад-
ського бандуристом Васи-
лем Ємцем було створено 
перший професійний му-
зичний ансамбль банду-
ристів — Київський коб-
зарський хор. У 1923 році 
було сформовано «Київсь-
ку капелу бандуристів», 
кістяк першого складу якої 
склали два бандуристи ко-
лишнього «Кобзарського 
хору» — Григорій Андрій-
чук та Георгій Копан. Капе-
ла 1941 року поїхала в тур-
не, яке закінчилося у Ні-
меччині, звідки 1949-го в 
повному складі емігрувала 
до Детройта (США), де пра-
цює донині. 
 Учасники капели збе-
регли унікальний та зни-
щений в Україні довоєнний 
репертуар, котрий містить 
релігійні твори, церковні 
колядки, республіканські, 
стрілецькі та повстанські 
пісні, традиції музикуван-
ня та виконання і, найго-
ловніше, довоєнний інстру-
мент — бандуру харківсь-
кого типу, яких в Україні 
на сьогодні залишилося 
всього 4 екземпляри. 
 Після того, як УК-
БімТШ пустила коріння 
у Детройті, колектив брав 

участь у понад 500 кон-
цертах у Північній Амери-
ці, Австралії, Європі та Ук-
раїні. Її пісні та музика зву-
чали у найпрестижніших 
залах світу. Це і Карнеґі 
Холл у Нью-Йорку (США), 
Катедрі Нотр Дам у Пари-
жі (Франція), Мессі Холл 
у Торонто (Канада). Бував 
колектив у Львівському, 
Одеському та Київському 
оперних театрах.
 У Києві після закін-
чення Другої світової вій-
ни, у 1946 році, поновили 
діяльність капели, ство-
ривши Державну капелу 
бандуристів Української 
РСР на чолі з талановитим 
музикантом Олександром 
Міньківським.
 Відтоді дві капели 
офіційно є спадкоємця-
ми утвореного 1918 року 
музичного колективу. На 
нинішньому київському 
форумі-2018, який роз-
почався 19 жовтня, вони 
вперше зібралися разом. 
І вперше 22 жовтня на 
сцені Національного теат-

ру імені Івана Франка зіг-
рали спільний концерт. 
Одночасно виступило 120 
бандуристів.
 Проведення форуму 
з нагоди 100-річчя діяль-
ності унікального українсь-
кого мистецького колекти-
ву — Київської капели бан-
дуристів — це можливість 
уперше від 1941 року зібра-
ти воєдино хранителів ук-
раїнського мистецтва з різ-
них континентів. Майже 80 
років діаспора в еміграції 
плекала цілий культурний 

пласт, на жаль, максималь-
но знищений у радянський 
період і донині маловідо-
мий в Україні. Мова про 
музичні традиції засновни-
ків Київської капели бан-
дуристів, знайомство ук-
раїнської спільноти з неві-
домим сьогодні в Україні 
популярним у першій по-
ловині ХХ століття інстру-
ментом — бандурою хар-
ківського типу, музичним 
репертуаром, збереженим 
представниками діаспо-
ри в еміграції, та творчіс-

тю Гната Хоткевича, який 
вніс надзвичайно великий 
вклад у розвиток бандурно-
го виконавства першої по-
ловини минулого століття. 
 Міжнародний форум 
бандуристів в Україні — це 
здійснений за підтримки 
Українського культурного 
фонду україно-американсь-
кий проект, створений з ме-
тою спільного розвитку і 
промоції українського на-
ціонального мистецтва у 
світі. Організатори мають 
за мету побудову ефектив-
ної платформи обміну до-
свідом між репрезентанта-
ми бандурного та хорово-
го мистецтва з України та 
США в освітній, науково-
дослідницькій та мистець-
кій галузях.
 Програма форуму 
включає проведення па-
нельних дискусій, науко-
во-теоретичної конферен-
ції, презентації історичних 
мистецьких розвідок; су-
часних музичних, видав-
ничих, документальних та 
візуальних проектів; про-
ектів, присвячених віднов-
ленню втрачених традицій 
музикування та інструмен-
тарію; майстер-класів та 
ворк-шопів від провідних 
світових виконавців із Ук-
раїни, США та Канади, Ар-
гентини, Австралії та май-
стрів виготовлення інстру-
ментів; спільних виступів 
українських та амери-
канських бандуристів.
 «Кобзарство — найваж-
ливіший атрибут українсь-
кої музичної культури, уні-
кальний феномен, який 
здавна побутував на тере-
нах нашої держави і дав-
но перетворився на символ 
українського мистецтва, — 
каже міністр культури Ук-
раїни Євген Нищук. — Іс-
торія кобзарства тісно пе-
реплетена з трагічними 
подіями, які відбувались на 
території України, оскіль-
ки кобзарі завжди захи-

щали українську історію, 
культуру і традиції не лише 
як виконавці, а й зі зброєю 
в руках. Попри репресії, 
арешти, розстріли, голод, 
війни, концтабори та ви-
мушену еміграцію, перші 
капеляни та їхні нащадки 
зуміли зберегти традиції, 
відродити жанр і зроби-
ти його популярним у ба-
гатьох країнах світу. Їх-
ній внесок у розвиток ук-
раїнського мистецтва був 
настільки потужним, що 
сьогодні капели банду-
ристів існують та активно 
концертують у США, Ка-
наді, Аргентині, традиції 
кобзарства мають своїх 
поціновувачів у країнах 
Європи, Японії та далекій 
Австралії. Сьогодні бан-
дура символізує не прос-
то унікальний українсь-
кий музичний інструмент 
— це також і ключ до єд-
нання українців у всьо-
му світі, і міст, який спо-
лучає мистецькі поколін-
ня».
 У Києві та Чернігові в 
рамках форуму показува-
ли документальний фільм 
«Хоробра сімнадцятка», 
присвячений історії еміг-
рації капели до США у 
роки Другої світової війни. 
У північному граді відбув-
ся День бандури з урочис-
тим концертом, зустріччю 
та ворк-шопом від майс-
тра музичних інструмен-
тів Андрія Бірка зі США.
 У столиці впродовж 
двох днів — 20 та 21 жов-
тня — тривав музичний 
марафон «Усі бандури сві-
ту», в якому взяли участь 
музиканти з Києва, Одеси, 
Львова, Вінниці, Терно-
поля. Доєдналися до них 
і творчі колеги з Канади, 
Австралії та Аргентини. 
 Усього організовано 
близько 50 подій на 7 ло-
каціях. Музику бандури 
доносили слухачам 200 
виконавців. ■

Станіслав ГОЦУЛЯК

 Фільм Дмитра Сухолитко-
го-Собчука «Штангіст» отримав 
гран-прі короткометражного кон-
курсу на 34-му Варшавському кі-
нофестивалі. До своєї міжнарод-
ної прем’єри у польській столи-
ці стрічка брала участь у фести-
валях в Україні. Після перемоги 
в національному конкурсі київсь-
кого МКФ «Молодість» робота 
молодого українського режисе-
ра отримала спеціальну відзнаку 
за головну жіночу роль на Viz-Art 
у Львові. Між цими кіноподіями 
була учасником і Одеського між-
народного феставалю. 
 Особистий досвід занять па-
уерліфтингом допоміг режисе-
рові впевнено розставити необ-
хідні акценти у фільмі. Дмитро 
Сухолиткий-Собчук для реаліза-
ції свого задуму залучив непро-
фесійних акторів (зокрема, вико-
навцем головної ролі є дворазовий 
чемпіон України з важкої атлети-
ки). Дія відбувається на спортив-
них локаціях, які дотепер зберіга-
ють атмосферу невіджитої радян-
щини, вицвілої й облупленої. І це 
— знайома до болю картина для 

будь-якого вітчизняного спорт-
смена.
 Заклик тренера («Думай, 
Пєтя, думай»), на відміну від за-
лізяччя, виявляється непідйом-
ною вагою для головного героя. 
Життя штангіста Петра прохо-
дить у нехитрій парадигмі «тре-
нування — укол — змагання». 
Емоційно насичені події, що від-
буваються навколо, не виклика-
ють у нього жодного відгуку. Він 
байдужий та відсторонений, і все, 
що не стосується кінцевої мети — 
перемоги, змивається Петром як 
піт після тренування.
 Перед нами — морально не-
зріла, соціально відчужена осо-
ба з гранично примітивними пот-
ребами, що кожною своєю дією 
відштовхує від себе глядача. Але 
попри все це, коли для героя на-
стає момент істини — третя, ос-

тання, спроба взяти вагу й отри-
мати перемогу, відбувається па-
радоксальна річ. Глядач усвідом-
лює, що співпереживає цьому 

антигерою і так само, як і він сам, 
прагне його перемоги. Втім до ос-
таннього кадру, завдяки блиску-
чому режисерському ходу, глядач 

залишиться в напрузі щодо того, 
чи була та спроба успішною.
 Обсценна лексика не є надмір-
ною, а оголена натура виглядає 
гармонійно. Окремої згадки за-
слуговує іронія — її рівно стіль-
ки, щоб персонажі не почали виг-
лядати карикатурно. Все це ук-
раїнському режисерові, що напе-
редодні став членом Європейської 
кіноакадемії, вдалось увібрати в 
півгодинний хронометраж. А ще 
— дати зрозуміти, що в коротко-
му метрі йому вже затісно. 
 Варшавський тріумф — іде-
альний момент для переходу мо-
лодого українського митця у ве-
лике кіно. А от історія «Штан-
гіста» на цьому не закінчується: 
як переможець фестивалю класу 
«А», фільм отримав право поборо-
тися за інші найрейтинговіші кі-
нопремії. ■

ТАКЕ КІНО

Вітчизняний «Штангіст» підкорив Варшаву
«Короткометражка» Дмитра Сухолиткого-Собчука стала переможцем кінофестивалю

■

Дмитро Сухолиткий-Собчук (праворуч) на презентації «Штангіста» у Варшаві.
Фото Станіслава ГОЦУЛЯКА.

❙
❙

ТРАДИЦІЇ

Бандуристи — в патріаршому соборі
Музиканти з американського Детройта вперше виступили разом із київськими колегами

■

Українська капела бандуристів імені Тараса Шевченка з американського Детройта. 
Фото надане агенцією «Дель Арте».

❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Річ не в тому, що філософи 
«розумніші» за літераторів. 
Просто перші мають до діла зі 
соціальними схемами, а другі 
— з людиною. Людина ж — іно-
родний елемент в утопічній мі-
зансцені, котрий усе псує. Тож 
утопія — політико-філософсь-
кий жанр, що піддається хіба 
нонфікшн-авторам. Таким, 
приміром, як-от літературозна-
вець Ростислав Семків із книж-
кою «Як писали класики» (К.: 
Pabulum, 2016). Книжкою-
утопією про можливість вив-
читися на Письменника.
 Утопія завжди підважує 
якийсь усталений принцип. 
У нашому випадку це аксіома 
з віковічною традицією: мов-
ляв, письменниками не ста-
ють, а народжуються. Поп-
ри те, у другій половині ХХ 
століття наросли, мов гриби, 
школи літературної майстер-
ності. Тепер курси літкреати-
ву популярні по всьому світі, 
особливо у США — там навіть 
старшокласникам викладають 
цю дисципліну. Чи багато з тих 
тисяч і тисяч слухачів добули-
ся письменницького визнан-
ня?
 Візьмемо Стівена Кінга, 
котрий не був курсантом, а 
проте сам викладав літмайс-
терність старшокласникам — 
коли тільки-но одержав дип-
лом філолога і ще не встиг стати 
письменником. У своїх спога-
дах він не згадує жодного пись-
менницького імені, що постало 
внаслідок подібного навчання 
(байдуже, чи то він був навчи-
телем, а чи хтось інший). Та й 
книжку «Про письменство. Ме-
муари про ремесло» (Х.: Клуб 
сімейного дозвілля, 2017) пи-
сав довго й без особливого за-
взяття — лише з принуки 
видавця, що хотів мати «під-
ручник» від Метра. Так він і не 
видушив із себе філософського 
каменя — лише таку формулу: 
«Якщо хочете бути письмен-
ником, понад усе треба роби-
ти дві речі: багато читати й 
багато писати».
 Аби збагнути це, не кон-
че відкривати літшколи. А от 
чим залюбки діляться пись-
менники, що зазнали успіху, 
— власними переконаннями в 
тому, як писати не треба. Ось 
і у книжці пана Семківа чи-
таємо: «Орвелл не стільки ра-
дить, як писати, скільки, чого 
не писати».
 Те, що письменники не пок-
ликаються на досвід колег за-
для ілюстрації кар’єрного 
зростання — зрозуміло. Кон-
куренція. Але корені глибше. 
Американський критик Гаролд 
Блум проаналізував світовий 
літературний канон і вивів те-
орему: письменники «вчаться» 
у колег лише через заперечен-

ня. А Герман Гессе писав ніби 
про те саме, але від зворотньо-
го: «Авторы не заимствовали 
друг у друга ничего, кроме оши-
бок» (Магия книги. — Москва: 
Книга, 1990).
 Може, ходить про різних 
письменників? Саме так. І Сті-
вен Кінг унаочнює ґрадацію: 
«Хоч і неможливо з поганого 
письменника зробити нормаль-
ного і так само неможливо зро-
бити великого письменника з 
хорошого, однак можна дов-
гою тяжкою працею, завзятіс-
тю та вчасною допомогою зро-
бити хорошого письменника з 
просто нормального». 
 Пригледімося до первісної 
ланки цього ланцюжка: пога-
ний письменник. Це не гра-
фоман у (пост)радянському 
розумінні, коли книжка вихо-
дить за кошт бюджету. На Кін-
говому Заході у літерата вкла-
дають бізнесмени-видавці — в 
очікуванні прибутку. А прибу-
ток гарантований, коли спожи-
вачеві пропонують щось при-
ємно-знайоме. Так, Кінгові 
йдеться про епігонів, нагаду-
вачів улюблених сюжетів; тих, 
хто тупо експлуатує історії та 
прийоми інших. Римейки — 
прибутковий бізнес.
 Епігони — ферменти літера-
турного ґрунту, невігласи-гра-
фомани — бур’яни. Отже, нав-
чання безумовно корисне — як 
засівання поля сидератами. 
Власне, таке навчання існу-
вало завжди. Хорхе Луїс Бор-
хес в одній притчі згадує та-
кого навченого майстра на всі 
руки й випадки: «Дванадцять 
зим вивчав я премудрості вір-
шування... Я можу оспівати 
кохання, викрадення худоби, 
морські походи, війни» (Книга 
Піску. — Л.: Видавництво Ста-
рого Лева, 2018).
 Очевидно, «нормаль-
ний» письменник у розумін-
ні С.Кінга — той, що оволодів 
нормою (види, жанри, стилі 
тощо) і, користаючи з досвіду 
уважно прочитаного, здатний 
бути літературним мультиплі-
катором; творити більш-менш 
оригінальні твори в обраній па-
радиґмі. Для унаочнення: та-
ким «нормальним» письмен-
ником є, приміром, Андрій 
Кокотюха.
 Далі, за Кінгом, імовірно-
важкий етап «створення» хо-
рошого письменника з нор-
мального. Чи придатні на це 
курси літмайстерності? Знає-
мо, наприклад, що Селінджер 
відвідував літературну шко-
лу, коли ще тільки обдумував 
своє перше оповідання. Піз-
ніше він не згадував те «нав-
чання», а от керівник курсу, 
редактор літжурналу, зіграв 
у творчій долі класика роль 
гуру — але винятково у по-

запрограмовому спілкуванні. 
Головне, що зробив цей навчи-
тель, — опублікував перший 
Селінджерів текст (після дов-
гих дискусій, чого писати не 
варто). І подібних прикладів у 
світовій літературі чимало. 
 Й отут ми наближаємося до 
розуміння того, хто здатний 
«зробити» Письменника. Ре-
дактор. Дуже й дуже недооці-
нена фігура у світовому літера-
турному процесі (з Україною 
включно). Якби історія редак-
торства була написана, деякі 
класичні літературні імена, 
можливо, писалися би через 
дефіс. Про це не розводитиму-
ся — читайте, бодай, в Умбер-
то Еко (Маятник Фуко. — Х.: 
Фоліо, 2014). Нам важливіше 
інше: автор «утопічної» книж-
ки Ростислав Семків — бага-
торічний селекціонер видав-
ництва «Смолоскип». Тут діє 
чи не найдавніший в Україні 
внутрішньовидавничий кон-
курс авторів-початківців і що-
року влаштовують кількаденні 
літсемінари в Ірпені. Внаслі-
док маємо зо два десятки доб-
ре відомих уже літератів, від 
нормальних до хороших, від 
Кокотюхи до Жадана — ціл-
ком за Кінгом, довгою тяжкою 
працею та завзятістю.
 Виглядає так, що книж-
ка «Як писали класики» ви-
вершує пазл — технологічну 
схему переведення утопії до 
статусу досяжної практики. 
Одної видавничої селекції за-
мало; літературні семінари, де 
вже успішні літерати виступа-
ють спікерами, — виконують 
хіба допоміжну роль. Схилян-
ня перед авторитетами — пога-
ний навчитель, а конкурентна 
заздрість узагалі унеможлив-
лює здатність чомусь учитися. 
Отже, виразно бракує інтеґ-
рального погляду на процес, 
високої літературної аналіти-
ки. Герман Гессе називав цю 
відсутню ланку літературної 
самоосвіти «гріхом неусвідом-
лення» — нездатністю біль-
шості письменників збагнути, 
що ж саме зробили їхні коле-
ги, сучасники й попередники, 
для розширення масової свідо-
мості.
 Вимагати цього від самих 
письменників не випадає, 
аналітика — не їхня функція. 
Німецький топ-критик Мар-
сель Райх-Раніцький провока-
тивно значив: «Большинство 
писателей понимают в лите-
ратуре не больше, чем птицы 
в орнитологии... То же, что ав-
тор может сказать о своем 
произведении, мы не должны 
игнорировать, хотя и не вос-
принимать особенно всерьез» 
(Моя жизнь. — Москва: Новое 
литературное обозрение, 2002). 
Не сказати, що критичні випра-

ви геть усіх письменників уля-
гають такій оцінці. Приміром, 
есеї Оксани Забужко — аналі-
тична критика вищої проби. 
Але це приклад із ряду винят-
ків. Назагал, «письменниць ка 
критика», критика поза аналі-
тикою, — лише різнокольоро-
вий піар.
 Інакше кажучи, без серйоз-
ної критики літературний 
процес існувати не здатен 
— включно з «навчанням» 
письменників. І «серйозна» 
критика — то не синонім ака-
демічної. Остання не завжди 
нудна (і не завжди глибока). 
Тут — як і в самому письменс-
тві: «легка література» — це 
стиль, а не проб лематика. 
Книжка Ростислава Семкі-
ва — вабливий зразок легкої 
серйозної критики.
 Звісно, читачеві цікаво 
дізнатися, як писали класики 
— автор уповні задовольняє 
цей інтерес (наочними посіб-
никами обрано Кристі, Орвел-
ла, Бредбері, Воннеґута, Кун-
деру, Еко та Варґаса Льйосу). 
Чи спроможні ті яскраві при-
клади вивчити когось на пись-
менника — питання, зрештою, 
риторичне. З одного боку, пан 
Семків скептично дивиться на 
«залишки наших позитивіст-
ських переконань» і здає спра-
ву, що «вчитель більше не 
виховує — лише здатен ак-
тивізувати процес самовихо-
вання», — пише він в іншій, 
суто праґматичній книжці 
(Методичні особливості викла-
дання курсу «Основи компара-
тивістики». — К.: Смолоскип, 
2015). З іншого боку — кому, 
як не нашому авторові знати, 
що письменник народжується 
не з наслідування, а з відштов-
хування — аж до заперечення 
(адже саме Р.Семків переклав 
для українців значну частину 
Гаролдового «Канону»).
 Історії про те, як писали 
класики — добрі розважальні 
історії. Практична ж користь 

книжки в іншому — вона є 
майстер-класом з аналітичної 
критики. Коли хочете — посіб-
ником, бо «в профессии крити-
ка доминирует педагогичес-
кое начало. По крайней мере, 
так должно быть» (М.Райх-
Раніцький).
 Про Джорджа Орвелла на-
писано чимало пам’ятного. 
Оцінки Ростислава Семківа 
— в ряду найяскравіших реф-
лексій: «Орвелл ухопив та 
сформулював в єдиній фразі 
«Старший брат дивиться за 
тобою» головну колізію психо-
аналізу, де Я/Еґо розчахнуто 
між вимогами Закону та ба-
жаннями незрозумілого й не-
безпечного Воно... Вся суть ці-
лого ХХ століття в одному 
романі, вся напруга послуху й 
бунту в одній фразі... Тоталі-
таризм як загальна згода пе-
реляканих людей із діями вла-
ди».
 Так само ексклюзивно — 
про іншого персонажа: «Ав-
тори пишуть, а Еко рулить... 
Майстерний DJ... Тексти Ум-
берто Еко — це машини, цілі 
комбінати з виробництва ці-
кавості... Діалог з усією куль-
турою... Доступ до абсолютної 
бібліотеки». А хто-коли замис-
лювався над тим, як вплинуло 
на романи Аґати Кристі її за-
хоплення серфінгом? І тощо, 
тощо.
 Борхес вважає, що місія з 
навчання на письменника — 
нездійсненна: «Ніхто не може 
чогось навчити. Ти мусиш від-
найти сам». Та навіть коли 
так, мріяти корисно. Утопія — 
це завжди провокація. Вірних 
— на звитягу; скептиків — на 
розмисли. Література — річ ал-
хімічна. А в цій справі головне 
— віра. Й у власний Гоґворт 
зокрема. ■

ХРЕСТОМАТІЯ

Семків vs Борхес:
місія здійсненна?

■

Костянтин РОДИК

Доктор філології Юрій Ковалів пише, що утопія є літературним жанром (Літературознавча енциклопе-
дія. — К.: Академія, 2007). Здається, це експансивне твердження — від великої любові до літератури, 
яка нібито може все. Ну, так — письменники всеїдні створіння, здатні ремиґати будь-чим. Але там, 
де вони бралися за утопічні історії — не лишилося жодного помітного сліду. Пан Ковалів непомильно 
означує «батьків» жанру: Платона, Святого Августина, Кампанеллу, Бекона та, звісно ж, Мора. Та за-
рахувати цих славетних авторів до красного письменства можна хіба від того ж некритичного кохання 
до мистецтва.
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Англія
 Серйозну травму в поєдинку про-
ти «Тоттенхема» отримав український 
форвард «Вест Хема» Андрій Ярмолен-
ко — екс-капітан «Динамо» пошкодив 
«ахілл» і, як пишуть британські ЗМІ, 
пропустить півроку. 
 У гарному настрої до Харкова на 
матч ЛЧ iз «Шахтарем» їде «Ман. Сіті»: 
«городяни» легко розгромили «Берн-
лі». Українець Зінченко всю гру про-
сидів у запасі.
 Прем’єр-ліга. 9-й тур. «Челсі» — 
«Манчестер Юнайтед» — 2:2 (Рюдігер, 
21; Барклі, 90+6 — Марсьяль, 55, 73), 
«Манчестер Сіті» — «Бернлі» — 5:0 
(Агуеро, 16; Бернарду Сілва, 55; Фер-
нандіньйо, 56; Марез, 83; Сане, 90), 
«Борнмут» — «Саутгемптон» — 0:0, 
«Кардіфф» — «Фулхем» — 4:2, «Вест 
Хем» — «Тоттенхем» — 0:1 (Ярмолен-
ко («ВХ») — до 40 хв.), «Ньюкасл» — 
«Брайтон» — 0:1, «Вулверхемптон» — 
«Уотфорд» — 0:2, «Хаддерсіфлд» — 
«Ліверпуль» — 0:1 (Салах, 24), «Евер-
тон» — «Крістал Пелас» — 2:0.
 Лідери: «Манчестер Сіті», «Лівер-
пуль» — 23, «Челсі», «Тоттенхем» — 
21, «Арсенал» — 18 (8 матчів), «Борн-
мут» — 17.
 Бомбардир: Е. Азар («Челсі») — 7.

Іспанія
 Серйозні проблеми має мадридський 
«Реал»: переможець останніх трьох се-

зонів ЛЧ вдруге поспіль програв у Ла 
Лізі й опустився аж на сьоме місце. За 
словами місцевих ЗМІ, наставник «вер-
шкових» Хулен Лопетегі опинився під 
загрозою звільнення — його можуть 
відправити у відставку вже цього тиж-
ня після «ель-класіко».
 Не в найкращому настрої готуєть-
ся до дербі проти «Реала» «Барселона»: 
каталонці очолили турнірну таблицю, 
проте найближчі три тижні не зможуть 
розраховувати на свого капітана Ліо-
неля Мессі — аргентинець травмував 
руку.
 Прімера. 9-й тур. «Сельта» — 
«Алавес» — 0:1, «Реал Мадрид» — «Ле-
ванте» — 1:2 (Марсело, 72 — Моралес, 
7; Рохер Марті, 13 (пен.)), «Валенсія» 
— «Леганес» — 1:1, «Вільярреал» — 
«Атлетико» — 1:1 (Маріо Гаспар, 66 — 
Філіпе Луїс, 51), «Барселона» — «Севі-
лья» — 4:2 (Коутіньйо, 2; Мессі, 12; Су-
арес, 63 (пен.); Ракітіч, 88 — Сарабія, 
79; Муріель, 90+1), «Райо Вальєкано» 
— «Хетафе» — 1:2, «Ейбар» — «Атле-
тик» — 1:1, «Уеска» — «Еспаньйол» — 
0:2, «Бетіс» — «Вальядолід» — 0:1.
 Лідери: «Барселона» — 18, «Еспань-
йол», «Алавес» — 17, «Севілья», «Атле-
тико» — 16, «Вальядолід» — 15.
 Бомбардир: Стуані («Жирона») — 8.

Італія
 Уперше втратив очки «Ювентус»: 
туринці після рекордного голу Ронал-
ду (португалець забив 400-й гол у топ-
чемпіонатах) не втримали перевагу над 

«Дженоа». Осічкою «старої синьйори» 
сповна скористалося «Наполі», яке ско-
ротило відставання на чотири пункти.
 Серія А. 9-й тур. «Рома» — «СПАЛ» 
— 0:2, «Ювентус» — «Дженоа» — 1:1 
(Роналду, 19 — Бесса, 67), «Удінезе» — 
«Наполі» — 0:3 (Фабіан, 14; Мертенс, 
82 (пен.); Рог, 86), «Фрозіноне» — «Ем-
полі» — 3:3, «Болонья» — «Торіно» — 
2:2, «К’єво» — «Аталанта» — 1:5, «Пар-
ма» — «Лаціо» — 0:2, «Фіорентина» — 
«Кальярі» — 1:1, «Інтер» — «Мілан» — 
1:0 (Ікарді, 90+2).
 Лідери: «Ювентус» — 25, «Наполі» 
— 21, «Інтер» — 19, «Лаціо» — 18, «Фіо-
рентина», «Сампдорія» (8 матчів) — 
14.
 Бомбардир: Пентек («Дженоа») — 9.

Німеччина
 Після серії невдалих матчів на пере-
можний шлях повернулася «Баварія»: 
мюнхенці «на класі» обіграли «Вольфс-
бург». Натомість у серйозну кризу пот-
рапила друга команда попереднього 
розіграшу — «Шальке»: «кобальтові» 
минулого тижня зазнали шостої пораз-
ки у восьми турах. Українець Євген Ко-
ноплянка цього разу залишився у за-
пасі.
 Перша Бундесліга. 8-й тур. «Айн-
трахт» — «Фортуна» — 7:1 (Алле, 20 
(пен.), 50; Йовіч, 27, 34, 55, 69, 72 — Лу-
кебакіо, 53), «Байєр» — «Ганновер» — 
2:2, «Штутгарт — «Боруссія» (Д) — 0:4 
(Санчо, 3; Ройс, 23; Алькасер, 25; Філіпп, 
85), «Аугсбург» — «РБ Лейпциг» — 0:0, 

«Вольфсбург» — «Баварія» — 1:3 (Ве-
горст, 63 — Левандовський, 30, 48; Ха-
мес Родрігес, 72), «Нюрнберг» — «Хоф-
фенхайм» — 1:3, «Шальке» — «Вердер» 
— 0:2, «Герта» — «Фрайбург» — 1:1, «Бо-
руссія» (М) — «Майнц» — 4:0.
 Лідери: «Боруссія» (Д) — 20, «Борус-
сія» (М), «Вердер» — 17, «Баварія» — 
16, «РБ Лейпциг», «Герта» — 15.
 Бомбардири: Алькасер («Боруссія» 
(Д)), Йовіч («Айнтрахт») — 7.

Франція
 Чинний чемпіон — «ПСЖ» — про-
довжує громити суперників у Лізі 1: 
цього разу парижани забили п’ять голів 
«Ам’єну». Суперник «Шахтаря» у групі 
ЛЧ після перемоги над «Німом» підняв-
ся на п’яте місце. А срібний призер ми-
нулого сезону — «Монако» — програв 
дебютний матч на тренерській лавці 
Тьєрі Анрі.
 Ліга 1. 10-й тур. «Ліон» — «Нім» 
— 2:0 (Дембеле, 24; Депай, 90), «ПСЖ» 
— «Ам’єн» — 5:0 (Маркіньйос, 12; Ра-
бйо, 42; Дракслер, 80; Мбаппе, 82; Діа-
бі, 88), «Кан» — «Генгам» — 0:0, «Ді-
жон» — «Лілль» — 1:2, «Нант» — «Ту-
луза» — 4:0, «Реймс» — «Анже» — 1:1, 
«Страсбур» — «Монако» — 2:1, «Мон-
пельє» — «Бордо» — 2:0, «Сент-Етьєн» 
— «Ренн» — 1:1, «Ніцца» — «Марсель» 
— 0:1 (Сансон, 42).
 Лідери: «ПСЖ» — 30, «Лілль» — 22, 
«Монпельє», «Марсель» — 19, «Ліон» — 
17, «Сент-Етьєн» — 15.
 Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 9. ■

Григорій ХАТА

 Одним із малокомфортних місць 
для провідних клубів вітчизняного 
футболу є пауза на матчі національних 
збірних, одразу після котрих і «Дина-
мо», й «Шахтар» уже не раз втрачали 
залікові очки.
 Ось і цього разу повернення українсь-
ких флагманів до матчів прем’єр-ліги 
вийшло вельми непростим, хоча, в під-
сумку, до очкових втрат не призвело.
 Щоправда, «гірники» були доволі 
близькими до неприємного проколу в 
матчі проти «Десни». Залишившись 
наприкінці поєдинку в меншості, підо-
пічним Паулу Фонсеки довелося шука-
ти додаткові резерви, аби здолати не-
поступливого новачка елітного дивізіо-
ну. Зрештою, переможним для «Шахта-
ря» став майстерний удар зі штрафного 
їхнього бразильського новобранця Май-
кона.
 Мінімальною перемогою в матчі з 
«Ворсклою» обмежилися динамівці. 
Маючи за мету порадувати приємним 
подарунком свого наставника Олек-
сандра Хацкевича, котрий напередод-
ні матчу в Полтаві відсвяткував свій 45-
й день народження, «біло-сині» докла-
ли максимум зусиль, аби відсвяткувати 
п’яту поспіль перемогу над ворскляна-
ми. До слова, був свій ювіляр і в матчі 
«Шахтар» — «Десна». Голкіпер донеч-
чан Андрій П’ятов провів за «помаран-
чево-чорних» загалом 400-й поєдинок, 
за що в подарунок від партнерів отри-
мав (!) тортом в обличчя. Як згодом по-
яснив досвідчений ветеран, авторів та-
кої розваги — молодих Миколу Мат-
вієнка та Давида Хочолаву — він заніс 
до свого «чорного списку».
 Варто відзначити, що жоден iз поє-
динків 12-го туру, котрі стали почат-
ком другого кола, не завершився вні-
чию. При цьому переможний рахунок 
щоразу мав мінімальний характер. На-
віть у матчі «Маріуполя» та «Зорі», де 
суперники на двох забили п’ять м’ячів, 
вирішальним для визначення сильні-
шого був один точний удар.
 «Це був не день «Зорі», — пояснив 
після гри наставник луганчан Юрій Вер-
нидуб. Нереалізоване пенальті Владис-
лавом Кочергіним, вилучення Олексан-
дра Караваєва — не найкращі моменти 
поєдинку, котрі пережив луганський 
клуб у Маріуполі. А от підопічні Олек-
сандра Бабича, хоч і могли розбазарити 
перевагу в три м’ячі, все ж відсвяткува-
ли, загалом, десяту вікторію під керів-
ництвом свого нинішнього керманича.

 Святкували минулих вихідних ус-
піх також «Львів», «Олімпік» та «Олек-
сандрія». Останні під керівництвом Во-
лодимира Шарана знову демонструють 
переможний хід, і після звитяги над 
«Карпатами» (третьої поспіль у чем-
піонаті) міцно закріпилися на третій 
сходинці турнірної таблиці. До слова, 
за підсумками туру саме наставника 
олександрійців УПЛ назвало кращим 

тренером «уїк-енду».
 Подібних регалій у нетривалій тре-
нерській кар’єрі В’ячеслава Шевчука 
наразі немає. Проте вже в другому поє-
динку на чолі «Олімпіка» молодий спе-
ціаліст відчув смак тренерських пере-
мог. Своєрідна прем’єра відбулася i в 
історії «Львова», котрий, мінімально 
здолавши «Арсенал-Київ», здобув свою 
першу домашню перемогу в ЧУ. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Ювілейні стимули
Завдяки мінімальним перемогам лідери чемпіонату країни зберегли статус-кво 
на вершині турнірної таблиці

■

Футболісти «Львова» в матчі з «Арсеналом-Київ» здобули свою першу домашню перемогу в ЧУ.
Фото з сайта www.upl.ua.

❙
❙ ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 12-й тур. «Шах-
тар» — «Десна» — 1:0, «Маріуполь» — Зоря» — 3:2, 
«Ворскла» — «Динамо» — 0:1, «Львів» — «Арсенал-
Київ» — 1:0, «Олімпік» — «Чорноморець» — 1:0, «Олек-
сандрія» — «Карпати» — 2:1.
 Турнірне становище: «Шахтар» — 31, «Динамо» — 
29, «Олександрія» — 25, «Ворскла» — 18, «Маріуполь» — 
17, «Олімпік» — 15, «Зоря», «Львів» — 14, «Десна» — 13, 
«Карпати» — 10, «Чорноморець» — 9, «Арсенал-Київ» — 7.

■
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«Ми не грали погано, просто наша реалізація була на низькому рівні».Юліус Шуплер
словацький наставник ХК «Донбас» (Донецьк)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Попри те, що між юним та-
лантом і зрілою спортивною 
зіркою, як наголошують спе-
ціалісти, лежить довга дорога, 
на Юнацьку олімпіаду дивлять-
ся не інакше, як на парад май-
бутніх олімпійців, здатних при-
нести нашій країні олімпійські 
нагороди.
 Як приклад, майстер ку-
льової стрільби Сергій Куліш. 
Ставши в 2010 році бронзовим 
призером І Юнацьких олімпій-
ських ігор, через шість років він 
відкрив лік малочисельним на-
городам української збірної на 
літніх Іграх в Ріо.
 Загалом, юні українські 
спортсмени доволі продуктивно 
виступають на літніх ЮОІ. Так, 
на третіх за ліком аналогічних 
стартах, котрі впродовж мину-
лих двох тижнів тривали в ар-
гентинському Буенос-Айресі, 
синьо-жовта команда отрима-
ла 23 медалі, сім з яких — зо-
лоті.
 Щоправда, в порівнянні з 
двома попередніми турнірами 
(в Сінгапурі-2010 та Нанкіні-
2014), юні вітчизняні олімпій-
ці показали найнижчий резуль-
тат — що за загальним дороб-
ком, що за кількістю виграного 
«золота». Водночас президент 
Національного олімпійського 
комітету України Сергій Бубка 
тішиться, що в Буенос-Айресі 
наші юні спортсмени яскраво 
проявили себе в дисциплінах, 
які раніше не приносили Ук-
раїні медалі на ЮОІ.
 «Нагороди у фехтуванні, 
академічному веслуванні, бад-
мінтоні, художній гімнастиці 
та спортивній акробатиці ста-
ли дебютними та історичними 
для України за роки виступів 
наших спортсменів на Юнаць-
ких олімпійських іграх», — на-
голосив Бубка.

 При цьому представники 
вітчизняної фехтувальної та 
«академічної» школи до синьо-
жовтої скарбнички в Аргентині 
поклали відзнаки найвищої 
проби. Веслувальник Іван Ти-
щенко став чемпіоном ІІІ ЮОІ у 
чоловічій одиночці. А шпажис-
тка Катерина Чорній тріумфу-
вала в особистих та командних 
змаганнях. Також за підсумка-
ми командних баталій (сфор-
мовані колективи мали міжна-
родне представництво) на вищу 
сходинку п’єдесталу піднявся 
майстер спортивної гімнасти-
ки Назар Чепурний.
 Напрочуд успішно виступи-
ла в столиці Аргентини й коман-
да вітчизняних легкоатлетів, 
троє представників якої підко-
рили «золоту» висоту. Михай-
ло Кохан та Валерія Іваненко 
виграли індивідуальні змаган-
ня молотобійців. Тоді як Ярос-
лава Магучих показала найкра-
щий результат у стрибках у ви-
соту.
 Загалом, над поповненням 
української скарбнички пра-
цювали борці (Оксана Чудик, 
Владислав Остапенко), боксе-
ри (Тарас Бондарчук, Максим 
Галінічев), стрибуни у воду (Со-
фія Лискун), плавці (Денис Кес-
іль), дзюдоїсти (Олег Вередиба), 
стрільці (Дмитро Гонта), пред-
ставниці художньої гімнасти-
ки (Христина Погранична), а 
також бадмінтону (Анастасія 
Прозорова), спортивної гімна-
стики (Анастасія Бачинська), 

спортивної акробатики (Дари-
на Плахотнюк та Олександр 
Мадей) та легкої атлетики 
(Олег Дорощук).
 За словами Сергія Бубки, 

головне завдання, яке стоїть 
перед українською державою, 
— збереження та підтрим-
ка цього молодого покоління 
спортсменів, аби вже незаба-

ром — у Токіо-2020, Парижі-
2024 та Лос-Анджелесі-2028 
— саме ці обдаровані юні атле-
ти піднялися на олімпійський 
п’єдестал. ■

Григорій ХАТА

 Успіх, якого в 2013 році досяг «Дон-
бас» на міжнародній арені під голо-
вуванням Юліуса Шуплера, спонукав 
керівництво донецького клубу вдруге 
запросити цього словацького наставни-
ка для роботи з командою. Щоправда, 
його повторний прихід до «Донбасу» не 
супроводжувався масовим приходом до 
клубу досвідчених виконавців. Навпа-
ки, підписавши влітку новий контракт 
з «червоно-чорними», Шуплер опинив-
ся в колі молодих і малодосвідчених 
хокеїстів, для котрих успіх у поточному 
Континентальному кубку виявися недо-
сяжною метою, хоча, думається, керів-
ництво клубу мало стосовно цього турні-
ру вельми амбітні плани.
 Вийшло так, що задля підготовки до 
КК-2018/2019 «Донбас» пожертвував 
лідерством у чемпіонаті країни, опус-
тившись перед стартом у єврокубку на 
третю сходинку в турнірній таблиці ЧУ. 
Зрештою, здалося, що перегрупування 
дасть свої плоди й «Донбасу» вдасть-
ся подолати перший раунд Континен-
тального кубка. Дві упевнені перемо-
ги у групі — над ісландським чемпіо-
ном «Вікінгаром» та іспанським колек-
тивом «Чурі Урдін». Для проміжного 

успіху «Донбасу» залишалося здолати 
господаря турніру — латвійський «Кур-
бадс». Проте, як наголошують експерти, 
для третьої, заключної, перемоги «Дон-
басу» не вистачило досвіду.
 «Хлопці грали добре, старалися, але 
по грі було помітно, що бракує досвіду в 
таких вирішальних матчах. Брак досві-
ду — це найосновніше. Наступного року 
ця команда буде набагато сильніша, на-
багато упевненіша. Багато хокеїстів вже 
пройшли другий Континентальний ку-
бок для себе. Віримо, що досвід, придба-
ний на цьому турнірі, допоможе хлоп-
цям наступного року», — так прокомен-
тував гру чинного чемпіона країни пре-
зидент Української хокейної ліги Сергій 
Варламов.
 При цьому, на думку Юліуса Шупле-
ра, конкретною причиною невдачі «Дон-

басу» в матчі з латвійцями стала мала 
кількість голевих моментів у заключно-
му періоді гри.
 «Звичайно, цей фінал був дуже 
складним. Ми не грали погано, було про-
тистояння тактик у форматі 5 на 5. Грав-
ці старалися, билися до кінця. Ми хоті-
ли порадувати своїх уболівальників, і 
дякуємо їм за підтримку», — наголосив 
словацький наставник.
 Так, маючи підтримку вболівальни-
ків, «Донбас» боровся за перемогу до фі-
нальної сирени, але, на думку гравця до-

нецької команди Даніїла Скрипця, ук-
раїнському чемпіону забракло вдачі. 
 Тепер, завершивши свої виступи на 
міжнародній арені й пропустивши до на-
ступного кола КК латвійський колектив, 
«Донбас» може повністю сконцентрува-
тися на внутрішніх баталіях, перемога в 
яких необхідна клубу для чергової спро-
би підкорити єврокубок. Поки ж тріумф 
2013 року в Континентальному кубку 
залишиться для донецького колективу 
орієнтиром, на котрий, вочевидь, і буде 
орієнтуватися Шуплер та К°. ■

Майстер стрибків iз трампліна Софія Лискун виграла на Юнацькій олімпіаді в Аргентині «срібло» та «бронзу».
Фото з сайта noc-ukr.org.

❙
❙

ОЛІМПІЗМ

Перспективна молодь
На літній Юнацькій олімпіаді українські спортсмени здобули 23 нагороди

■

ХОКЕЙ

Без досвіду — ніяк
Український чемпіон припинив боротьбу 
за Континентальний кубок

■

«Донбас» припинив свої виступи на міжнародній арені в нинішньому сезоні.
Фото з сайта hcdonbass.com.

❙
❙

ТАБЛО

 Континентальний кубок. Другий раунд. 
Група С. «Курбадс» (Латвія) — «Донбас» (Ук-
раїна) — 2:1, «Донбас» — «Вікінгар» (Іслан-
дія) — 6:3, «Донбас» — «Чурі Урдін» (Іспанія) 
— 6:2.
Турнірне становище: «Курбадс» — 9, «Дон-
бас» — 6, «Вікінгар» — 3, «Чурі Урдін» — 0.

■
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Чек за банкет
Подорожчання газу для населення та виплата субсидій українцям можуть пробити фатальну «діру» 
в Держбюджеті-2019. Уряд пропонує, щоб субсидії оплатив «Нафтогаз» та інші державні підприємства
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Сім’я переїхала в нову квартиру. 
Через кілька днів приятель запитує 
главу сім’ї:
 — Як ви почуваєтеся на новому 
місці?
 — Дружина спочатку нервува-
ла, а тепер почувається відмінно — 
вона вже пересварилася з усіма сусі-
дами.

* * *
 У консерваторії на іспиті з вока-
лу абітурієнтка запитує у виклада-
ча:
 — Я хочу знати правду: мій го-
лос нікуди не придатний?
 — Він може стати в нагоді, напри-
клад, при пожежі або пограбуваннi.

* * *
 — Люба, скільки в тебе до мене 
було чоловіків?
 — Навiть не знаю, що тобi ска-
зати. Тут є деяка кaрдіо-мaтемaтич-
на проблемa.
 — Що означає «кaрдіо-мaтемa-
тична»?
 — Не знаю, до якої цифри в 
тебе не буде серцевого нападу.

* * *
 — Учора познайомився з бать-
ками дівчини. Зустріли як рідного, 
батько навіть ременя всипав.

* * *
 Здоров’я — це коли все болить, 
але ще є сили не йти до лiкаря.

По горизонталі:
 1. «Добре, мамо, що ти зарані 
спать лягла, а то б ти Бога прокляла 
за мій ...» (Тарас Шевченко). 4. Біблій-
ний цар, на персні якого був напис «Все 
минає». 8. Угорський винахідник, ав-
тор найпопулярнішої у світі головолом-
ки. 9. Містечко в Білорусі, древня сто-
лиця удільного князівства. 10. Літера-
турне псевдоукраїнського поета доби 
Розстріляного відродження Василя Ел-
ланського. 11. Отруйне дерево, оспіва-
не Пушкіним. 13. Кримсько-татарська 
національна страва. 15. Історичне міс-
то, вотчина українського княжого роду, 
де Іван Федорович  (Федоров) у 1581 
році надрукував свою знамениту Біб-
лію. 16. Сповільнення розвитку, шлях 
назад. 19. Різновид футболу, в якому 
дозволяється передавати м’яч руками і 
ногами. 22. Національність Джавахар-
лала Неру, Раджа Капура чи Раджива 
Ганді. 24. Прізвисько Влада Дракули, 
таласького князя і воєводи. 25. Пріс-
новодна риба, єдиний хижак із роди-
ни карпових. 26. Відомий норвезький 
поет і драматург. 27. Пластмасова чи 
дерев’яна фігура людини, на якій де-
монструють одяг. 28. «Як упав же він з 
коня та й на білий сніг. «..., ...» докоти-
лось і лягло до ніг» (Павло Тичина). 
По вертикалі:
 1. Вихор, смерч. 2. Місто-фортеця, 
у якому, за однією з історичних версій, 
доживав віку древлянський князь Мал 
після падіння Іскоростеня. 3. Дружин-

ник, ад’ютант у знатних горців на Кав-
казі. 4. Волосся зі шкірою голови, яке 
індіанці знімали з переможених воро-
гів. 5. Середньовічний музичний інс-
трумент. 6. Французький маршал, 
один із найкращих полководців Напо-
леона. 7. Представник наймолодшо-
го розряду у «Пласті». 12. Живий ор-
ганізм, який не може жити без кисню. 
14. Система револьверів, яку дуже лю-
били чекісти. 17. Народна назва хво-
ща польового. 18. Знаменитий амери-
канський комік, майстер німого кіно. 
19. Чітко встановлені правила. 20. 
Озеро в Канаді та США, друге за ве-
личиною в системі Великих Озер. 21. 
Ім’я прем’єр-міністра Ізраїлю, вбитого 
у 1995 році. 22.  Запалення сідничного 
нерва. 23. Річка, яку оспівав Олександр 
Довженко. ■

Кросворд №112
від 17 жовтня
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Дара ГАВАРРА

 Багато голлівудських, та й 
не тільки, зірок, не чекаючи зга-
сання своєї професійної кар’єри, 
йдуть у бізнес — випускають то-
вари під своїми брендами. Пере-
важно це косметика, парфуми, 
одяг чи білизна. Не стала винят-
ком і американська зірка серіа-
лу «Друзі» Дженніфер Еністон. 
Усі знають про її «пристрасть» 
до джинсів, але подейкують, що 
цей елемент гардеробу невдовзі 
збільшить не лише вміст її шаф, 
а й гаманця, тобто банківсько-
го рахунку. Річ у тім, що Джен 
неодноразово надходили пропо-
зиції запустити лінію одягу під 
своїм брендом, адже це — досить 
прибуткова справа. Проте актри-
са вважала, що кожен має займа-
тися тим, що в нього краще ви-
ходить: актриса — зніматися, а 
дизайнери — розробляти нові ко-
лекції одягу чи аксесуарів, адже 
хто краще за них знається на тон-
кощах цієї справи. Проте у ЗМІ 
ширяться чутки, що вже напри-

кінці цього року 49-річ-
на любителька деніму 
презентує публіці свій 
бренд одягу, а саме ви-
роби з джинсу, про 
які вона знає ну май-
же все.
 Після розлу-
чення із Джастіном 
Теру Джен захоті-
ла трошки розвіяти-
ся, відволіктися від не-
гативних думок, отож 
і погодилася на модний 
експеримент, коментує 
анонімне джерело портал 
RadarOnline. І хоча Еністон 
вважають дуже успішною і 
високооплачуваною актри-
сою, проте зайвий капітал 
ще нікому не завадив, а за 
умови потужної реклам-
ної кампанії і, відповід-
но, добрих продаж у неї 
є перспектива перейти 
зі статусу «мільйонер» 
у вищу лігу — «мільяр-
дер». ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Нещодавно, а саме 17 жовтня цього року, 
Канада стала ще однією країною, в якій ле-
галізовано продаж марихуани. І не лише в 
лікувальних цілях, а й для отримання кай-
фу (офіційно це у спеціальному законі назва-
но таким-от евфемізмом — «у рекреаційних 
цілях»). Того ж дня по всій країні відкрилися 
магазини з канабісом, черги під якими мож-
на було порівняти хіба що з чергами за остан-
ньою моделлю  iPhone. До спеціалізованих ма-
газинів, у яких можна придбати «травичку», 
моментально вишикувалися «спраглі» поди-
витися «мультики». А там, де ажіотаж і натов-
пи людей, відразу виникають спритні ділки, го-
тові і в черзі за гроші постояти, і водички спра-
глим піднести (звісно ж, за гроші). 

 У деяких країнах Північної Америки, зок-
рема і в Канаді, існує давня традиція, коли ска-
ути з доброчинною метою продають перехожим 
печиво. Зорієнтувавшись у ситуації, що склала-
ся довкола продажу дурман-зілля, у Каліфор-
нії дівчинка-скаут  продала понад 300 (!) пакетів 
із печивом, облаштувавшись біля спеціалізова-
ного магазину. Мабуть, подібним досвідом ско-
ристалася і 9-річна Еліна Чайлдз із міста Едмон-

тон, що в Канаді, бо в такий же спосіб вона зумі-
ла лишень за 40 хвилин реалізувати 30 коробок 
на суму $120. «Мене вразило, як швидко закін-
чилося печиво, — сказав Сінд Чайлдз, батько 
Еліни: — Навіть люди в автомобілях, що про-
їжджали по проспекту, ставали, опускали скло 
і просили пакетик здоби». 
 Усі виручені Еліною в такий спосіб гроші 
пішли в скаутську організацію Girl Guides. ■

ОВВА!

Наркоманії — бій?
 Нічого особистого, тільки бізнес

■

Дженніфер Еністон.❙

З ГОЛОЧКИ

Джен Еністон — 
законодавець мод
Актриса вирішила «оволодіти» 
ще однією професією

■

24 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, дощ. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. 
Температура вночi +5...+7,  удень +5...+7. 

Курорти Карпат: хмарно, снiг. 
Славське: вночi 0...+2, удень +5...+7. 
Яремче: 0...+2, удень +5...+7. 
Мiжгiр’я: вночi +4...+6, удень +8...+10. 
Рахiв: уночi +4...+6, удень +8...+10.
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