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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,795 грн 

1 € = 31,553 грн

1 рос. руб. = 0,423 грн

Водій «маршрутки» 

ударив 15-річного Богдана 

Волика, який два роки тому 

врятував на Дніпрі двох 

дівчаток

Майже половина українців 

у віці 15-19 років 

періодично вживають 

алкоголь
стор. 9» стор. 3»

Система знаків, відображення 

побуту і світогляду у вишивках, 

їх енергетика та поетичні пошуки 

майстрині

стор. 13»

Інна Залізнюк: Моїх сорочок 
по світу вже понад 300 

Москалі пішли на брутальні військові дії проти наших моряків.
Фото з сайта segodnya.ua.24tv.ua.

❙
❙

Стусани для юного 
героя

Дитяча 
неЗАЛЕЖНІСТЬ

У Путіна — 
осіннє загострення
Президент України указом ввів у дію рішення РНБО про  запровадження воєнного 
стану в зв'язку з агресією Росії в Азовському морі стор. 2, 8»



ВІВТОРОК, 27 ЛИСТОПАДА 20182 ІнФорУМ
«Ми розглядаємо дії РФ як акт агресії. Для них не існує жодних червоних 
ліній. Ми вважаємо це категорично неприйнятним. І ця агресія вже 
потягнула за собою відповідні наслідки».

Петро Порошенко
Президент України

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Рада національної безпе-
ки і оборони України опівночі 
з неділі на понеділок одного-
лосно підтримала пропозицію 
Президента України ввести у 
країні воєнний стан строком на 
60 діб. Цю заяву оприлюднив 
Секретар РНБО України Олек-
сандр Турчинов після засідан-
ня Ради та Військового кабіне-
ту, на якому розглядалося пи-
тання про оголошення правово-
го режиму воєнного стану. 
 Така реакція — на надзви-
чайну подію, яка сталася 25 
листопада, її кваліфікують як 
акт агресії Російської Федерації 
проти України. Почалося усе з 
того, що зранку в неділю кораб-
лі Військово-Морських сил ЗСУ 
у складі двох малих броньова-
них артилерійських катерів 
«Бердянськ» і «Нікополь» та 
рейдового буксира «Яни Капу» 
здійснювали плановий перехід 
із порту Одеси у порт Маріупо-
ля Азовського моря. 
 У ВМС зазначили, що про 
намір здійснювати перехід за-
здалегідь було проінформова-
но відповідно до міжнародних 
норм із метою забезпечення 
безпеки судноплавства, проте 
російська сторона ніяк не від-
повіла на це повідомлення. 
 Проте прореагувала спе-
цифічно — перекрила єдиний 
прохід в Азовське море під Кер-
ченським мостом величезною 
баржою, заявивши, що вона 
сіла на мілину. (Щоправда, аби 
пропустити три російські вій-
ськові кораблі — вона зійшла з 
місця, а потім знову «сіла на мі-
лину»). Щодо наших кораблів 
спершу росіяни вчиняли прово-
кативні дії, облітаючи бойови-
ми гілікоптерами — декілька 
раз навіть імітуючи готовність 
до атаки. На воді ж російські 
прикордонні кораблі здійсню-
вали багатогодинне переслі-
дування й небезпечні манев-
ри, щоправда, спершу «безкон-
тактні». 
 За словами командувача 
Військово-Морських сил Украї-
ни Ігоря Воронченка, всупереч 
Конвенції ООН із морського 
права і договору між Україною 
і РФ про співробітництво у ви-
користанні Азовського моря і 
Керченської протоки, прикор-
донний корабель РФ «Дон» (це 
великий океанський буксир із 
гарматами, водотоннажність 
якого вп’ятеро більша за наш 
корабель) 16 разів «здійсню-
вав навали», а потім двічі про-
таранив український рейдовий 
буксир, у результаті чого було 
пошкоджено головний двигун 
корабля, обшивку та леєрне 
огородження, втрачено ряту-
вальний плотик. 
 На певний час наші кораблі 
зупинилися й, отримавши ко-
манду свого керівництва, роз-
вернулися і попрямували на-
зад. Але близько 21-ї години, 
коли вони вже вийшли з «12-
мильної зони» й були в ней-
тральних водах Чорного моря 
— російська «ескадра», яка не 
відставала від них ні на мить — 
відкрила вогонь на ура же ння. 
 У результаті буксир і «Бер-
дянськ» були серйозно пошкод-
жені й втратили хід, а з 26 на-
ших моряків, що були на трьох 
човнах, — шестеро отримали 
поранення (двоє з них перебува-
ють у важкому стані). Невдовзі 
наші кораблі штурмував спец-
наз ФСБ, який захопив усі три 
судна. Згодом російські катери 

почали буксирувати пошкод-
жені українські кораблі до своєї 
території, а «Нікополь» своїм 
ходом також був вимушений 
рухатись до ворожої території. 
 На своє виправдання Росія 
заявляє, що українські кораб-
лі «неправомірно» зайшли в 
тимчасово закриту акваторію 
територіального моря РФ. У 
ФСБ стверджують, що в них не 
було заявки на проходження 
кораблів і до графіка проход-
ження через Керченську про-
току їх не було включено. 
 Командування ВМС Украї-
ни заявляє, що, відповідно до 
статей 17, 38 Конвенції ООН з 
морського права та статті 2 До-
говору між Україною та РФ про 
співробітництво у використанні 
Азовського моря та Керченсь-
кої протоки, військові кораблі 
України користуються свобо-
дою судноплавства, а тому мо-
жуть здійснювати прохід че-
рез Керченську протоку в будь-
який час за умови дотримання 
безпеки судноплавства.
 МЗС України оприлюднило 
заяву щодо збройної провокації 
Росії на морі. «Провокативні дії 
з боку РФ у Чорному та Азовсь-
кому морях перейшли межу і 
стали вже агресивними, — ска-
зано в ній. — Кораблі Російсь-
кої Федерації у порушення сво-
боди навігації неправомірно за-
стосували силу по відношенню 
до кораблів ВМС ЗС України. 
Ми розцінюємо такі агресивні 
дії як порушення норм Статуту 
ООН, Конвенції ООН з морсько-
го права».
 Також наголошується: 
«Такі дії несуть у собі загро-

зу безпеці всіх держав Чорно-
морського регіону, а отже, ви-
магають чіткої реакції міжна-
родного співтовариства». 
 Президент Петро Поро-
шенко своїм указом ввів у дію 
рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 
26 листопада 2018 року «Про 
надзвичайні заходи щодо за-
безпечення державного суве-
ренітету і незалежності Ук-
раїни та запровадження воєн-
ного стану в Україні». Рішен-
ня РНБО містить 12 пунктів 
з них останній — Таємно. На 
сайті парламенту в понеділок 
вдень було зареєстровано вне-
сений главою держави проект 
закону про затвердження ука-
зу Президента України «Про 
введення воєнного стану в Ук-
раїні». Передбачається затвер-
дити указ Президента Украї-
ни від 26 листопада 2018 року 
«Про введення воєнного стану 
в Україні». Петро Порошенко 
пропонував ввести його в Ук-
раїні із 14 години 00 хвилин 
26 листопада 2018 року стро-
ком на 60 діб до 14 години 00 
хвилин 25 січня 2019 року. 
Згідно із законом, керівниц-
тво державою за воєнного ста-
ну переходить до військового 
командування, яке разом з ор-
ганами виконавчої влади, вій-
ськовими адміністраціями та 
органами місцевого самовря-
дування мають запроваджува-
ти та здійснювати заходи пра-
вового режиму.
 Останнє слово – депутатсь-
ке, тобто голосування на поза-
черговому засіданні Верхов-
ної Ради. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Упродовж доби 25 листопада 
окупанти 16 разів відкривали во-
гонь по позиціях наших військ. 
У дев’яти випадках противник 
застосував озброєння, забороне-
не Мінськими угодами.
 Ворог здійснював обстрі-
ли наших оборонних укріплень 
у районах населених пунктів 
Троїцьке, Луганське, Травне-
ве, Піски, Красногорівка, Чер-
малик, Павлопіль та Лебединсь-
ке. Тут російські окупаційні вій-
ська вели прицільний вогонь із 
гранатометів різних систем, ве-
ликокаліберних кулеметів та 
стрілецької зброї.
 Крім того, з мінометів каліб-
ру 82 мм ворог обстрілював пози-
ції Об’єднаних сил поблизу Ма-
линового, Водяного, Лугансько-
го, Новолуганського та Чермали-
ка. Міномети ж 120-го калібру 
загарбники тричі застосували 
біля Троїцького та один раз — у 
районі Луганського. У ході бойо-
вих дій поранення отримали два 
нашi воїни. За даними розвідки, 
впродовж неділi чотирьох росій-
ських окупантів було знищено, а 
ще шість загарбників отримали 
поранення.
 Станом на ранок 26 листо-
пада ворог вогневої активності 
у районі проведення операції не 
виявляв. 
 Додамо, що на виконання рі-
шення командувача ООС Сер-
гія Наєва, сили спеціальних 
операцій під прикриттям піхо-
ти та у взаємодії з саперами взя-
ли під повний контроль населе-
ний пункт Розсадки на Світло-
дарській дузі. Попри ворожий 
обстріл та смертельну небезпеку 
бійці ССО підняли під самим но-

сом окупантів український пра-
пор.
 Спецпризначенці готували-
ся до проведення операції понад 
місяць. Зачистка Розсадок доз-
волила українським бійцям, не 
порушуючи Мінських домовле-
ностей, змістити лінію фронту на 
1,2-1,5 км. За словами спецпри-
значенців, взяття селища убез-
печить місцевих жителів, адже 
тепер бойові дії будуть вестися 
далі від помешкань мирного на-
селення. Розсадки, у разі необ-
хідності, можна буде використо-
вувати як плацдарм для відбит-
тя атак бойовиків або для покра-
щення тактичного розміщення 
Об’єднаних сил у районі Світло-
дарської дуги.
 У період кривавих боїв за 
Дебальцеве поруч із Розсадка-
ми проходила так звана «дорога 
життя». Один iз маршрутів, по 
якому захисникам України під-
возили провізію, медикаменти та 
боєприпаси, проходив повз село. 
Населений пункт раніше вже за-
чищали бійці ЗСУ, проте, через 
складність організації забезпе-
чення, піхота у селищі не зали-
шалася. Розсадки були під на-
шим вогневим контролем, хоч і 
перебували в «сірій зоні».
 Останнім часом знахабнілі 
бойовики вели з боку села обстрі-
ли, а за день до зачистки вико-
ристали в районі Розсадок проти-
танкові керовані ракети (ПТКР). 
Щоб унеможливити провокації 
та дати адекватну відповідь, се-
лище зачистили саме бійці ССО. 
Вони, підготовлені й досвід-
чені, вкотре довели, що еліта ук-
раїнського війська за будь-яких 
обставин дасть відсіч як російсь-
ким окупантам, та і їхнiм най-
манцям. ■

НА ФРОНТІ

Розсадки наші
Звільнено ще один населений пункт 
у «сірій зоні»

■

(Інтернет-видання «Главком»)

 Довічний президент Московії 
знову відзначився. Розумом і 
кмітливістю, як він вважає. На-
чебто православна людина, по-
винен розуміти, що своїх бажань 
потрібно боятися в першу чергу, 
бо вони мають властивість збува-
тися. Але зовсім не так, як ти це 
собі в голові придумав. У Господа 
є почуття гумору, досить подиви-
тися, як постiйно падають освя-
ченi російською церквою ракети 
і тонуть кораблі.
 Видав знову ВВП чергову тезу 
з натяком. Цитуємо: «Зустріча-
тися в нормандському форматі в 
даний час у ході передвиборчої 
кампанії, яка відбувається в Ук-
раїні зараз, більш-менш безглуз-
до». І додав, що з сьогоднішньою 
владою в Україні годі й розрахо-

вувати на те, що війну на Донбасі 
буде припинено. Зрозуміло, що 
Путін дуже розраховує на те, що 
після парламентських виборів у 
Верховній Раді України у «Пар-
тії війни» буде менше представ-
ників, зате прихильників капі-
туляції додасться. Ну й на пре-
зидентських він сподівається, 
що Порошенко піде. І йому відра-
зу стане легше. Це такий нiбито 
нам натяк, кого вибирати.
 Так ось, нешанований Володи-
мире Володимировичу. Ваш на-
тяк зрозумілий і простий, як му-
кання Лаврова. Ну, прислухаємо-
ся раптом ми до вашої думки. Не 
виберемо Порошенка вдруге. Мо-
жемо, наприклад, вибрати Тур-
чинова, який жартує про наш па-
рад на Красній площі. Легше ста-
не? Так що іноді краще жувати, 
ніж говорити... Поки є чим... ■

МЕДИЦИНА ТУТ БЕЗСИЛА

Наш парад 
на Краснiй площi?
Путін продовжує мріяти про поразку 
Порошенка на президентських виборах

■

ГАРЯЧА ТЕМА

Москалі хочуть війни
Росія на морі здійснила акт агресії 
проти України

■

ЗАЯВА ТРЬОХ ПРЕЗИДЕНТІВ

 Екс-президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющен-
ко висловилися щодо доцільності введення воєнного стану у зв’язку з аг-
ресією Росії у Керченській протоці. У спільній заяві вони висловили сумні-
ви щодо  оголошення воєнного стану як найкращої відповіді на агресивні дії 
Росії у морі, оскільки воєнний стан обмежує права і свободи громадян і є 
ризик щодо створення хаосу в державі.
 «Чи виправдані ці ризики? Чи допоможе реальному протистоянню агре-
сору? За 5 років були ситуації, коли введення воєнного стану було доціль-
ним і можливим — захоплення Криму, Дебальцевський та Іловайський кот-
ли, де були тисячі загиблих», — зачитав заяву від імені трьох Леонід Крав-
чук. Він додав, що наразі велика частина суспільства вважає, що подібні дії 
є загрозою демократії, чим може скористатися ворог.
 На думку трьох президентів, якщо депутати вирішать, що воєнний стан 
можливий, то вони мають скасувати норму про відміну виборів та обмежен-
ня прав і свобод людей.
 «Верховна рада має ухвалити постанову про проведення виборів 31 бе-
резня 2019 року. Настав момент, коли від мудрості народних обранців зале-
жить доля держави», — ідеться у заяві.

■

Студенти протестують проти агресії Росії.
Фото з сайта ukrinform.ua.

❙
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Рік в ізоляції
Журналіст Станіслав Асєєв 
ув’язнений у «ДНР»
Ірина КИРПА

 Місія США при ОБСЄ закликала Росію 
посприяти звільненню журналіста Станісла-
ва Асєєва.
 Позаштатний кореспондент «Радіо 
«Свобода», донецький блогер та ав-
тор «Радіо Донбас.Реалії» Станіслав Асєєв, 
більш відомий під псевдонімами Станіслав 
Васін та Джеррі Томс, понад рік незакон-
но перебуває у в’язниці «ДНР» за сфальси-
фікованою справою про шпигунство. Увесь 
цей час 32-річного чоловіка тримають в ан-
тисанітарних умовах непристосованого 
приміщення колишнього заводу ізоляцій-
них матеріалів у Донецьку, який перейшов 
під контроль бо йовиків «ДНР». 
 Незалежний журналіст почав виступа-
ти з опозиційними статтями, відкрито під-
тримуючи Україну, відразу ж після початку 
АТО на сході країни.  Його статті та репор-
тажі з Донецька публікували всеукраїнські 
видання. Проживання у Донецьку було при-
нциповим для Станіслава Асєєва, адже він 
описував події, які реально відбувалися піс-
ля приходу окупантів із РФ. Крім репорта-
жів, журналіст готував до публікації листи 
людей, які вимушені проживати у зоні бой-
ових дій, на сайті «Радіо «Свобода». 
 Востаннє на зв’язок iз колегами жур-
наліст вийшов 2 червня 2017 року, після чого 
зник. За півтора місяця екс-народному депу-
тату Єгору Фірсову вдалося з’ясувати, що чо-
ловіка заарештували та тримають у неволі.
 На початку липня цього року Станіслав 
Асєєв оголосив голодування, домагаючись 
справедливості, однак до нього застосували 
насильницькі заходи приборкання. Від сусі-
да Станіслава Асєєва по камері, якому вда-
лося отримати свободу під час обміну у груд-
ні 2017-го, дізналися, що журналіста кату-
вали струмом і обіцяли вбити, якщо той не 
припинить голодування.
 Після цього правозахисники зв’язалися 
з низкою міжнародних організацій та за-
кликати їх посилити заходи тиску на Росію 
з метою звільнення політичних в’язнів. Про 
долю Станіслава Асєєва писали активіс-
ти неурядової моніторингової місії Human 
Rights Watch, волонтери міжнародної ор-
ганізації Amnesty International (штаб-ква-
рира розташована у Великобританії), неза-
лежні видання США і Німеччини. 
 На початку цьогорічного літа колеги 
Асєєва випустили книгу, приурочену до річ-
ниці перебування Станіслава у полоні. Збір-
ник статей Стаса, написаних для різних ви-
дань у період 2015—2017 рр., отримав на-
зву «В ізоляції». Це справжня енцикло-
педія реальних подій, які відбувалися на 
територіях сходу України після окупації 
їх Росією.
 — Дії угруповання «ДНР» у Донець-
ку виходять за рамки міжнародного пра-
ва, — заявив тимчасовий повірений у спра-
вах США при ОБСЄ Гаррі Каміан. — Місія 
США приєднується до представника ОБСЄ з 
питань свободи ЗМІ Арлема Дезіра та іншх i 
закликає до звільнення журналіста «Укрін-
форму» Романа Сущенка, українського ре-
жисера Олега Сенцова та Станіслава Асєєва 
— це лише три прізвища з понад 70 україн-
ців, несправедливо ув’язнених в окуповано-
му Криму та Росії.
 До речі, пропагандисти Кремля у серпні 
цього року показали брехливий провокацій-
ний сюжет на телеканалі «Росія 24» під на-
звою «Український журналіст-шпигун». У 
ньому Асєєв нібито визнає свою співпрацю з 
українською розвідкою. Відверта фальшив-
ка викликала обурення лідерів міжнарод-
них медіа-організацій, які знайшли докази 
того, що Станіслава Асєєва примусили обмо-
вити себе під тиском. З’ясувалося, що бойо-
вики шантажували журналіста та пригро-
зили кинути до в’язниці його рідну матір, 
якщо він відмовиться говорити на каме-
ру те, що їм потрібно.
 Друзі Станіслава Асєєва мають намір ак-
тивніше просити лідерів міжнародних пра-
возахисних організацій сприяти звільненню 
журналіста. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У суботу в Черкасах трапився кри-
чущий інцидент. У міській «маршрут-
ці» № 25 її водій побив 15-річного Бог-
дана Волика, який пред’явив посвід-
чення дитини з інвалідністю iз зору. 
Він відмовився везти підлітка безплат-
но, як того вимагає закон, і надавав 
стусанів юному герою, який два роки 
тому врятував на Дніпрі від утоплення 
двох дівчаток. 
 «О 14.30 на зупинці «Алея Путей-
ка» водій маршрутного автобуса при-
ватного перевізника ЧАРЗ АВТО, який 
рухався за маршрутом №25, iз кулака-
ми накинувся на підлітка, який зай-
шов у «маршрутку» номер СА2193АА 
і пред’явив кондуктору посвідчення. 
Але їй воно чимось не сподобалося», — 
розповідає черкаський громадський 
активіст Валерій Мироненко. А коли 
хлопчина сів в автобусі, водій заявив, 
що везти його не буде, і «маршрутка» 
далі не поїде. На що Богдан відповів, 
що виходити теж не буде.
 «Після цього водій залишив кер-
мо, вийшов у салон i вдарив 15-річ-
ного хлопчину в груди. Добре, що 
інші люди втрутилися і стали на за-
хист хлопця. Щоб не затримувати рух 
«маршрутки», Богдан вийшов з авто-
буса», — констатує Валерій Миронен-
ко. 
 Нагадаємо, що Богдан Волик у 2016 
році, коли йому було 13 років, ризику-
ючи життям, урятував від утоплення 
двох восьмирічних дівчаток, які гуля-
ли по замерзлому Дніпру. 
 Речник черкаського обласного уп-
равління ДСНС Костянтин Проценко 
називає Богдана справжнім героєм, а 
його вчинок — справжнiм чоловiчим 
вчинком. Мовляв, для дiвчаток вiн 
був посланий Богом, адже потопель-
ників з-під льоду дістати надзвичай-
но складно, тож перші хвилини є ви-
рішальними для порятунку. 
 За такий подвиг Президент Ук-
раїни Петро Порошенко вручив Бог-
дану медаль «За врятоване життя», 
а Прем’єр-міністр Володимир Гройс-
ман запросив до Києва й подарував го-
динник. Пізніше здійснилася й най-
заповітніша мрія Богдана Волика — в 
Києві медики поставили йому один iз 
найкращих у Європі очних протезів, 
який візуально не можна відрізнити 
від рідного ока. «Він як вийшов від 

лікаря, то аж сяяв від щастя. Я ніко-
ли його таким не бачила. Усміхався, 
казав мені: «Ура, подивися, яке око!» 
— ділилася бабуся хлопця  Алла Че-
ховська, яка виховує його самотужки. 
Вона каже, що протез якісний, виго-
товлений за унікальною сучасною тех-
нологією і  з добротного матеріалу, в 
якому є й силікон. 
  Після жахливого випадку, який 
обурив черкащан, черкаський міський 
голова Анатолій Бондаренко закли-
кав керівництво перевізника ЧАРЗ-
АВТО звільнити кондуктора та водія 
цієї «маршрутки», а також публічно 
вибачитися перед Богданом.
 «Усьому є межа. Водій не має пра-
ва не те що піднімати руку на підліт-
ка, тим більше з інвалідністю, а й за-
ходити до салону, щоб висадити паса-

жира. Водій не має права показувати 
свою силу. Ніколи», — додає заступ-
ник черкаського міського голови Люд-
мила Бордунос і обіцяє, що міська вла-
да розбереться з цим інцидентом, а 
перевізникам, які допускають до на-
дання послуг знахабнілий персонал, 
котрий не знає своїх прав і обов’язків, 
не місце на дорогах Черкас. «Врахову-
ючи заяви міського голови та моїх ко-
лег, впевнена, що ми будемо змушені 
ви бачитися перед людьми, що на ву-
лицях міста на кілька маршрутів ста-
не менше. У цього перевізника багато 
договорів і він уже має порушення», — 
додає Людмила Бордунос. 
 Наразі на офіційному сайті Чер-
каської міської ради вже з’явилася 
можливість поскаржитися на роботу 
транспорту в режимі онлайн. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 У зоні проведення Опера-
ції Об’єднаних сил загинув 
28-річний Сергій Гаркуша, 
боєць 28-ї ОМБр. «Сергій за-
гинув від осколкового пора-
нення в живіт, яке виявилося 
несумісним iз життям. Стало-
ся це на бойовому чергуваннi 
на взводному пункті біля села 
Красногорівка Донецької об-
ласті. Він служив навідни-
ком кулементного взводу», — 
розповідає «Україні молодій» 
Людмила Лищенко, сільська 
голова Валяви Городищенсь-
кого району Черкаської об-
ласті, рідного села героя. 
 Людмила Олександрів-
на каже, що Сергію Гаркуші 
11 вересня виповнилося 28 
років. Він народився і ви-
ріс у Валяві, тут закінчив 11 
класів. А після школи поїхав 
у Київ і працював там буді-
вельником. Згодом повернув-
ся в рідне село і трудився на 
цегельному заводі. 

 «А в 2016 році пiдписав 
контракт із ЗСУ. У цьому році 
контракт закінчився, але він 
продовжив його, хотів ще рік 
послужити разом зі своїм дру-
гом Олегом», — говорить го-
лова села. І додає, Сергій Гар-
куша — хороша людина, при-
вітна, завжди готова прийти 
на допомогу. У Валяві у загиб-
лого героя залишилися мама 
Наталя та вітчим Віталій, є 
ще менший брат-школяр. І 
наречена. 
 Сергія Гаркушу похова-
ють у вівторок, 27 листопа-
да, у рідному селі. «Сільська 
рада бере на себе поховання. 
Я тільки-но була у його бать-
ків, щирі їм співчуття...» — 
важко зітхає Людмила Ли-
щенко.
 Це вже друга втрата для 
Валяви за цей рік. У лип-
ні з їхнього села  загинув 
морський піхотинець Еду-
ард Федоров. Зараз на війні 
з російським агресором — 13 
хлопців iз Валяви, ще 30 вже 
повернулися додому. ■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Друга втрата 
для Валяви
На Донбасі загинув боєць Сергій Гаркуша

■

Сергій Гаркуша навіки залишиться 28-річним.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙

ІНЦИДЕНТ

Стусани для юного героя
Водій «маршрутки» ударив підлітка, який два роки 
тому врятував на Дніпрі двох дівчаток

■

Богдан Волик.
Фото з власного архіву.

❙
❙



4 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРО, 27 ЛИСТОПАДА 2018 ЕКОНОМІКА

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Україна вже має свій бюджет. Ухвали-
ли його, як і заведено в нас, — уночі. 
Але при цьому встановили і своєрід-
ний рекорд: ще ніколи раніше країна 
не отримувала свій кошторис так ско-
ро, всього лише наприкінці листопада. 
Зазвичай, як ми пам’ятаємо, документ 
ухвалювали або наприкінці грудня, або 
ж і взагалі на початку січня...
Другий плюс, який несе в собі держ-
кошторис, — його було зверстано без 
завищених показників, на чому напо-
лягав Міжнародний валютний фонд. 
Тож сьогодні не існує вже жодних 
економічних перешкод для отримання 
чергового траншу кредиту. 

Мільярд туди, мільярд сюди... 
 Головні цифри держави — макро-
економічний прогноз — такі: реальний 
ВВП зросте на 3%, при цьому інфля-
ція становитиме 7,4%. З 1 січня 2019 
року мінімальна зарплата має зрос-
ти до 4172 гривень. З 1 липня 2019-го 
прожитковий мінімум зросте до 1936 
грн., а з 1 грудня — до 2027 грн. Про-
гнозний курс долара на кінець наступ-
ного року — 29,4 грн. Це, до речі, на 
порядок менше, ніж було заплановано 
на нинішній рік — 30,1 грн. за долар. 
Хоча реальна вартість «зеленого» на-
разі не перевищує 28 гривень. 
 У цілому бюджет передбачає дохо-
ди в розмірі 1,026 трильйона гривень і 
витрати в розмірі 1,112 трильйона гри-
вень. Це на 18 мільярдів гривень біль-
ше, ніж передбачалося у варіанті, ух-
валеному в першому читанні.
 Доходи загального фонду перед-
бачені у розмірі 928 507,9 мільйона 
гривень, доходи спеціального фон-
ду — 97 623,9 мільйона гривень. Вит-
рати прогнозуються у сумі 1112 130,0 
мільйона гривень, у тому числі видатки 
загального фонду — 1005 767,5 мільйо-
на гривень та видатки спеціального 
фонду — 106 362,4 мільйона гривень.
 Граничний обсяг дефіциту бюдже-
ту становитиме 89 989,3 мільйона гри-
вень. Це 2,3% ВВП. У тому числі гра-
ничний обсяг дефіциту загального фон-
ду — 69 617,2 мільйона гривень, а гра-
ничний обсяг дефіциту спеціального 
фонду — 20 372,1 мільйона гривень. 
 Граничний обсяг державного бор-
гу на 31 грудня 2019-го встановлено в 
сумі 2,060 трильйона гривень, а гаран-
тованого державою боргу — 388,6 мі-
льярда гривень.

Аби склади не горіли
 Витратять ці кошти назагал на 
корисні і потрібні речі. Підвищення 
обороноздатності та безпеки України 
на наступний рік коштуватиме плат-
никам податків 211,9 мільярда гри-
вень. Із цієї суми державні гарантії 
становитимуть 5 мільярдів гривень. 
До першого читання витрати на обо-
рону були передбачені в розмірі 209,5 
млрд. гривень.
 Міністерству оборони на забезпе-
чення живучості, захист від вибухів 
i пожежної небезпеки арсеналів, баз 
і складів Збройних сил України до-
датково виділяється 1 млрд. гривень. 
Майже 112 млрд. гривень спрямову-
ються на зарплати військовослуж-
бовців і поліцейських, на розвиток оз-
броєння і військової техніки — 30,2 
млрд. гривень, на житло для військо-
вих — 1,8 млрд. гривень.
 Для забезпечення ж виплати пенсій 
уряд у 2019 році скерує 167,5 мільяр-
да гривень. Цікаво, що окремим пун-
ктом до документа додали положен-
ня про 500 млн. гривень, які уряд на-
дасть Укрпошті для того, аби відомс-
тво не припиняло доставляти пенсію.

 При доопрацюванні статей бю-
джету до другого читання враховані 
положення про поповнення пенсій-
них статей платежами за розмитнен-
ня «євроблях». Також на субсидії в 
Держбюджеті-2019 передбачено 20 
млрд. гривень. Окрім того, витрати 
на охорону здоров’я становитимуть 
95,7 млрд. гривень, освіту — майже 
127 млрд. гривень.
 Видатки загального фонду держ-
бюджету з субвенціями становлять 
95,7 мільярда гривень. Це на 3,4 мі-
льярда гривень, або на 3,7%, більше в 
порівнянні з проектом Держбюджету-
2019, прийнятому в першому читанні. 
І саме цю суму, доволі скромну, нази-
вають компромісом, на який пішов 
Прем’єр-міністр i депутати, погодив-
шись підтримати законопроект своїми 
голосами. 
 Додали також коштів на будівниц-
тво доріг, на що буде спрямовано 55 мі-
льярдів гривень: 50,4 мільярда гри-
вень з Дорожнього фонду і 4,6 міль-
ярда за кошти міжнародних донорів. 
Витрати ж на освіту становитимуть 
126,9 мільярда гривень, що на 4,5 мі-
льярда гривень, або на 4%, більше, 
ніж у проекті держбюджету, подано-
му до першого читання.
 Ресурс місцевих бюджетів на 2019 
рік становить 588 935,7 мільйона гри-
вень, в тому числі: загального фонду — 
542 020,8 мільйона гривень, спеціаль-
ного фонду — 46 914,9 мільйона гри-
вень. Прогнозний обсяг доходів міс-
цевих бюджетів визначено в сумі 291 
118,4 мільйона гривень, в тому числі 
265 655,9 мільйона гривень загально-
го фонду та 25 462,5 мільйона гривень 
спеціального фонду.

Спитай у шефа про зарплату
 Закон встановлює у наступному 
році прожитковий мінімум на одну 
особу в розрахунку на місяць у роз-
мірі з 1 січня 2019 року — 1853 гривні, 
з 1 липня — 1936 гривень, з 1 грудня 
— 2027 гривень, а для основних со-
ціальних і демографічних груп насе-
лення передбачено такі цифри:
 — для дітей у віці до 6 років: з 1 січ-
ня 2019 р. — 1626 гривень, з 1 липня — 
1699 гривень, з 1 грудня — 1779 грн.;
 — для дітей у віці від 6 до 18 років: 
з 1 січня 2019 — 2027 гривень, з 1 лип-
ня — 2118 гривень, з 1 грудня — 2218 
гривень;
 — для працездатних осіб: з 1 січня 
2019 — 1921 гривня, з 1 липня — 2007 
гривень, з 1 грудня — 2102 гривні;
 — для осіб, які втратили праце-
здатність: з 1 січня 2019 — 1497 гри-
вень, з 1 липня — 1564 грн., з 1 груд-
ня — 1638 гривень.
 Мінімальна щомісячна заробі тна 
плата із 1 січня має становити 4173 
гривні, у погодинному розмірі — з 1 січ-

ня 25,13 гривні за одну годину праці. 
 Президент України Петро Поро-
шенко звернув увагу на доволі високі 
цифри дохідної частини держкошто-
рису і пов’язав їх iз детінізацією еконо-
міки. «Дохідна частина бюджету пере-
вищує 1 трлн. 100 млрд. грн. Це май-
же втричі більше, ніж бюджет 2013 
року. Звідки взялися ці гроші? Де-
тінізація! Зібрані з корумпованих ті-
ньових потоків, якими харчувалася 
колишня українська влада, спрямо-
вані в державну казну», — сказав По-
рошенко.
 Експерти оцінюють новий фінан-
совий документ держави назагал до-
волі позитивно. Головним чином за-
вдяки тому, що він не став популіст-
ським і надто передвиборчим. На дум-
ку заступника голови Стратегічної 
групи радників із підтримки реформ 
(SAGSUR) Павла Кухти, дохідна база 
цього бюджету є реалістичною, плюс 
досить консервативно складеною: тем-
пи зростання доходів, закладені туди, 
істотно нижчі темпів зростання номі-
нального ВВП. «Таким чином бю джет 
— обережний, безпечний, — сказав 
Кухта. — Що дуже важливо — він не 
підвищує навантаження державного 
сектору на економіку, не намагаєть-
ся перерозподілити ресурси в держав-
ний сектор. Також показник дефіци-
ту бюджету задовольняє вимоги про-
грами співпраці з МВФ, що дозволяє 
отримати транш МВФ і макрофінансо-
ву допомогу від Європейського Союзу, 
Світового банку і можливість доступу 
до світових ринків». 
 За його словами, новий бюджет 
продовжує політику скорочення бю-
джетних дефіцитів, боргів і оздоров-
лення державних фінансів, розпочату  
після Майдану. ■

Інф. «УМ»

Президент Петро Порошенко під час відвідання 
ПАТ «Укрпошта» на Житомирщині наголосив на не-
обхідності напрацювання системного рішення, яке 
б унеможливило скорочення поштових відділень, 
та не створювало б проблеми із доставкою пенсій у 
сільській місцевості.
Глава держави зауважив, що останнім часом відбу-
вається скорочення відділень Укрпошти особливо 
в сільській місцевості, що створює величезні проб-
леми місцевим мешканцям, у першу чергу людям 
похилого віку, з доставкою пенсій тощо.

 «Друга позиція, що є загроза скорочення листо-
нош. І ми з цим абсолютно ніяк не можемо погоди-
тись — ні зі скороченням відділень, ні зі скорочен-
ням листонош. І ми не можемо допустити, щоб ви-
рішення цієї проблеми відбулося за рахунок про-
стих людей: або переведення на неповну ставку 
листонош — нам треба захистити їх; або за раху-
нок підвищення тарифів зробити додаткове наван-
таження на пенсіонерів. Це теж неправильно, бо це 
все буде відбуватися за рахунок кишені простої лю-
дини», — наголосив Президент.
 За словами глави держави, для захисту людей 
він запропонував уряду виділили 500 млн. грн. із де-
ржавного бюджету, щоб забезпечити Укрпошті ком-
пенсацію видатків на доставку пенсій. «І ці 500 млн. 
підуть на те, щоб захистити пенсіонерів, не підви-
щувати тарифи на доставку пенсій. Не буде це ро-
битися за рахунок коштів пенсіонера, простої лю-
дини. Пенсії треба збільшувати, а не забирати звід-
ти додаткові кошти, і в той же час зберегти відділен-
ня», — зауважив Президент. За його словами, нині 
бюджетний комітет розглядає це урядове подання.
 «Ці 500 мільйонів вирішують проблему на 
певний час. Цей час робиться для того, щоб ми 
знайшли спільними зусиллями системне рішен-
ня, яке би не потребувало подальшого втручання, 
але це системне рішення має відбуватися не за ра-
хунок листонош... На сьогоднішній день ми роби-
мо все можливе, щоб вас захистити, щоб не було 
скорочення, щоб відбулося, відповідно до рішень, 
підвищення заробітних плат і щоб ви виконували 
свою надзвичайно важливу роботу», — зауважив 
глава держави.
 Президент подякував листоношам, що вони в 
непростих умовах не просто доносять інформацію 
чи листи, але для багатьох є зв’язком із зовнішнім 
світом.
 Президент підкреслив, що керівництво Укрпош-
ти пообіцяло не скорочувати сільські відділення. 
Водночас глава держави зазначив, що у разі пору-
шення цього рішення на місцях люди мають звер-
татися до представників влади в районній і обласній 
дер жавних адміністрацій. «А ми це проконтролюємо 
— як ефективно використовуються кошти державно-
го бюджету», — наголосив глава держави.■

ВИХІД Є

Залиште 
людям 
листонош
Під час поїздки на Житомирщину 
Президент заявив, що Укрпошта 
не скорочуватиме відділення, 
і проблем з доставкою пенсій 
не буде

■

Фото з сайта president.gov.ua.❙

НАШІ ГРОШІ

Вкластися у цифри
Під тиском МВФ владі довелося формувати Державний бюджет 
на передвиборчий 2019 рік без подачок i популізму

■

Ухваливши «правильні» показники Державного бюджету, 
українська влада тепер може спокійно очікувати на транш МВФ.

❙
❙

ЦИФРИ ІЗ БЮДЖЕТУ

 Пачка цигарок за сто гривень
 Для наповнення статей Державного бю-
джету на наступний рік влада вирішила піти тра-
диційним шляхом і збільшити акцизи на «шкід-
ливі звички»: алкоголь і тютюнові вироби. 
 Відтак пачка сигарет у залежності від сег-
мента в наступному році подорожчає при-
близно на 3-7 грн. Зростання ціни станеть-
ся через підвищення акцизу на сигарети на 
20% у новому Податковому кодексі, який під-
тримала Верховна Рада. Окрім запланованого 
підвищення акцизу на сигарети на 20% за рік, 
Рада підтримала пропозицію Кабміну підні-
мати акциз ще й на рівень інфляції.
 У 2019-му інфляція, за даними НБУ, скла-
де 6,3%, у 2020-му — 5%. У кінцевому ре-
зультаті до 2024 року акциз збільшиться при-
близно на 125%. Його розмір складе близь-
ко 3,6 тис. грн. за 1000 сигарет. З огляду на 
структуру ціни, пачка до цього моменту може 
коштувати понад 100 грн.

■
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Оксана СИДОРЕНКО

 За підсумками дев’яти мі-
сяців поточного року Україна 
експортувала 454 тонни моро-
женої риби на загальну суму в 
мільйон доларів. В абсолютно-
му вимірі це на 21 відсоток біль-
ше, ніж за аналогічний період 
минулого року, а в грошовому 
— на 66,5 відсотка. У січні-ве-
ресні 2017 року було поставле-
но 375 тонн такої продукції на 
608 тисяч доларів.
 Найохочіше українську мо-

рожену рибу цьогоріч бере Мол-
дова, закупивши 112 тонн на 
$196 тисяч. Також серед лідерів 
закупівель Німеччина (103 тон-
ни на $334 тисячі), Угорщина 
(77 тонн на $194 тисячі), Азер-
байджан (62 тонни на $94 ти-
сячі), Румунія (24 тонни на $45 
тисяч), Грузія (20 тонн на $56 
тисяч) та Білорусь (20 тонн на 
$26 тисяч). Хоч саме остання 
зі згаданих країн за підсумка-
ми дев’яти місяців минулого 
року імпортувала найбільше 
цієї продукції: до Білорусі тоді 

було продано 150 тонн на 196 
тисяч доларів. У розрізі товар-
них позицій у січні-вересні цьо-
го року найбільше  експортова-
но форелі (54 тонни на $259 ти-
сяч), коропа (29 тонн на $84 ти-
сячі), оселедця (11,6 тонни на 

$13 тисяч).
 За даними Держрибагенції, 
загалом протягом 2017 року 
Україна експортувала 653 тон-
ни мороженої риби (крім рибно-
го філе та іншого м’яса риби) на 
1,08 мільйона доларів. ■

ДОПОМОГА

Три тисячі 
на гектар 
Отримати «адресну» 
держпідтримку 
фермерські 
господарства зможуть 
раз на рік
Олена ЯРОШЕНКО

 Від схвалення урядом Поста-
нови № 911 від 24 жовтня 2018 
року, якою додано нові пря-
мі дотації для фермерів, Мін-
агрополітики проводить он-
лайн-конференції з представни-
ками областей для інформуван-
ня та максимального залучення 
сільгоспвиробників до участі в 
нових фермерських програмах 
держпідтримки. Під час skype-
конференцій представників 
Міністерства аграрної політики 
та продовольства з керівниками 
обласних Департаментів АПК та 
Українського державного фон-
ду підтримки фермерських гос-
подарств пояснюють механіку 
отримання бю джетної субсидії 
для новостворених фермерських 
господарств (3 тисячі гривень на 
гектар) та бюджетної субсидії на 
кожного члена ФГ у розмірі 5,5 
прожиткового мінімуму.
 Акцентовано, що відтепер 
фермери отримуватимуть кошти 
за спрощеною і звичною для них 
процедурою: через Український 
державний фонд підтримки фер-
мерських господарств. Щоб от-
римати бюджетні субсидії, необ-
хідно до регіональних відділень 
Укрдержфонду подавати заяву і 
наступні документи:
 — копію статуту фермерсько-
го господарства (для юридичної 
особи) або копію договору (декла-
рації — у разі одноосібного веден-
ня) про створення сімейного ФГ;
 — відомості з Державного 
реєстру речових прав на нерухо-
ме майно, що підтверджують пра-
во власності або користування зе-
мельною ділянкою;
 — копію фінансового доку-
мента, що підтверджує наявність 
чистого доходу (виручки) від ре-
алізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) за останній рік (для ФГ). 
Таким документом має бути фор-
ма № 2-м або форма № 2-мс;
 — копію фінансового звіту 
за останній квартал — для ФГ, 
які зареєстровані в поточному 
(2018) році;
 — довідку, чинну на дату по-
дання заявки, про відсутність за-
боргованості;
 — згоду ФГ щодо надання Мі-
нагрополітики інформації, яка 
становить банківську таємницю 
або містить персональні дані.
 На підставі пакета докумен-
тів, отриманих від фермерських 
господарств, регіональні відді-
лення Укрдержфонду формують 
відповідні реєстри і до 10 чис-
ла передають їх до центрального 
відділення Укрдержфонду. Мін-
агрополітики на підставі надано-
го узагальненого реєстру перера-
ховує кошти до Укрдержфонду в 
межах обсягу відкритих бюджет-
них асигнувань, який у свою чер-
гу перераховує кошти на поточ-
ні рахунки фермерського госпо-
дарства.
 Скористатися фінансовою 
підтримкою за цими напряма-
ми можна один раз упродовж бю-
джетного року. ■

■

Інф. «УМ»

 Якщо ваша громада чи ви особисто по-
чистили джерела, привели до ладу бере-
ги місцевої річки, переобладнали підпри-
ємство, аби убезпечити водойми від шкід-
ливих відходів виробництва, чи реалізу-
вали цікавий освітній проект у цій царині 
— можете отримати приз від Мінекології. 
Адже до участі в екоконкурсі запрошують 
усіх небайдужих до діяльності, спрямова-
ної на охорону і поліпшення стану джерел, 
річок та водойм України. Мета конкурсу 

— розширити практичну природоохорон-
ну діяльність у суспільстві, спрямовану 
на охорону і поліпшення стану джерел, рі-
чок та водойм, раціональне використання 
водних ресурсів, підвищення екологічної 
і правової обізнаності громадян із залучен-
ням до практичної природоохоронної робо-
ти, розвиток громадянських екологічних 
ініціатив.
 Учасниками конкурсу можуть бути 
місцеві державні адміністрації, сільські, 
селищні та міськради, колективні та ін-
дивідуальні земле- і водокористувачі, ус-

танови, підприємства всіх форм власності, 
загальноосвітні, професійно-технічні, по-
зашкільні та вищі навчальні заклади, за-
соби масової інформації, громадські органі-
зації, окремі громадяни, які надішлють до 
конкурсної комісії належним чином офор-
млені матеріали з підсумками своєї діяль-
ності у сфері охорони та оздоровлення вод-
них об’єктів України.
 Щорічний Всеукраїнський конкурс «До 
чистих джерел» було започатковано у 2001 
році. Переможців нагороджують грамота-
ми та призами. Матеріали на конкурс мож-
на надіслати до Мінприроди. Електронна 
адреса: dzherela@menr.gov.ua. Поштова 
адреса: Міністерство екології та природних 
ресурсів України, вул. Митрополита Васи-
ля Липківського, 35, м. Київ, 03035 з по-
міткою «На Всеукраїнський конкурс «До 
чистих джерел». Роботи, надіслані лише на 
паперових носіях, до розгляду конкурсною 
комісією не допускаються. Контактна осо-
ба — Чумак Алла Петрівна, телефон: (044) 
206-33-15. ■

Оксана СОВА

 Станом на кінець минулого 
тижня українські аграрії на-
молотили 67,6 мільйона тонн 
зерна. 14,4 мільйона гектарів, 
з яких зібрали таку кількість 
збіжжя, — це 97 відсотків пло-
щі, що підлягає збиранню при 
врожайності 46,8 ц/га. Таким 
чином іще до закінчення пізніх 
жнив зафіксовано рекордний 
урожай за всю історію неза-
лежності. За словами першого 
заступника міністра аграрної 
політики Максима Мартиню-
ка, рекорд виробництва зерно-
вих забезпечив небувалий уро-
жай кукурудзи, який також 
досягне історичного максиму-
му: орієнтовно — 34,8 мільйо-
на тонн. На сьогодні «цариця 
полів» обмолочена на площі 
4,1 мільйона гектарів (92 від-
сотки від прогнозу), отримано 
понад 32 мільйони тонн зер-
на при середній урожайності 
76,3 центнера. Така врожай-
ність також стала найвищою в 
історії незалежної держави (у 
2017 році мали 52,3 центнера 
з гектара).
 Крім того, вперше будуть за-
фіксовані рекордні показники з 
валового збору й урожайності сої 
та соняшнику.

 За даними прес-служби Мі-
нагрополітики, у розрізі культур 
на кінець минулого тижня було 
зібрано: ранніх зернових та зер-
нобобових — 34,3 млн. тонн при 
врожайності 34,8 ц/га; кукуруд-
зи — 32,2 млн. тонн при врожай-
ності 76,3 ц/га; гречки — 136 
тис. тонн при врожайності 12,6 
ц/га; проса — 78 тис. тонн при 
врожайності 15,4 ц/га.
 Крім того, технічних куль-

тур намолочено: соняшнику 
— 13,8 млн. тонн при врожай-
ності 22,8 ц/га; сої — 4,3 млн. 
тонн при врожайності 25,7 ц/
га; ріпаку — 2,7 млн. при вро-
жайності 26,1 ц/га. Цукрових 
буряків уже накопали 13,3 
млн. тонн. На площі 270 ти-
сяч гектарів (97 відсотків від 
загальної) їх середня врожай-
ність склала 493 центнери з 
гектара.

 Тим часом Україна поти-
хеньку переорієнтовується 
з експорту зернової сирови-
ни на освоєння внутрішнього 
та зовнішнього ринків із про-
дуктами переробки. Зокре-
ма, за останніми статистич-
ними даними, Державна про-
довольчо-зернова корпорація 
України збільшила обсяги ре-
алізації борошна та висівок 
на внутрішній ринок більш 
як у півтора раза. Протягом 
перших чоти рьох місяців по-
точного маркетингового року 
(липень-жовтень) реалізовано 
36,3 тисячі тонн борошна та 
висівок. Це склало 22 відсотки 
від планових показників та на 
56 відсотків перевищило обся-
ги відвантаження аналогічно-
го періоду минулого року.
 На сьогодні більше поло-
вини контрагентів ДПЗКУ на 
внутрішньому ринку — ви-
робники готової продукції: 
макаронні фабрики, хлібоза-
води, пекарні. А найближчим 
часом ДПЗКУ планує увійти 
в роз дрібні мережі України 
з продукцією переробки вже 
під власною торговою мар-
кою. Самодостатність — об-
надійливий фактор для ста-
білізації аграрної економіки 
країни. ■

КОНКУРС

Хто чистить водойми?
Міністерство екології оголосило щорічний Всеукраїнський 
конкурс «До чистих джерел»

■

На півсотні тонн української форелі тільки за перші три квартали 
нинішнього року «клюнуло» понад 250 тисяч американських доларів.
Фото з сайта i.vikka.ua.

❙
❙
❙

ГАЛУЗЬ

Ловимо долари 
на форель
Україна суттєво збільшила експорт 
власної мороженої риби

■

Цього року, крім загального рекорду по врожаю, маємо й рекорди 
з його внутрішньої переробки.
Фото з сайта ardfard.com.

❙
❙
❙

УРОЖАЙ-2018

Хлібороби-рекордсмени
Україні вдалося досягти історично максимального врожаю зернових

■
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Підготувала Ліна ТЕСЛЕНКО 

У неділю ввечері «Прямий канал» транслю-
вав ток-шоу «Інтерв’ю з Юлією Литвиненко». 
Гостем студії був третій Президент України 
Віктор Ющенко. У студії він чи не вперше де-
тально розповів, що за його каденції стало 
на заваді вступу України до НАТО та як обід 
у московського патріарха Алексія II змінив 
долю української церкви. Також говорили 
про те, чого прагне Росія, як оздоровити 
українську економіку, та згадували «безга-
зове» Різдво 2009-го. Пропонуємо читачам 
друкований виклад розмови.

«Якби ми, 45 мільйонів, почали говорити 
однією мовою»
 ■ Якось так складається, що ми з вами, 
пане Президенте, зустрічаємося в найва-
жчі часи для України — часи змін. Цього 
разу зустрічаємося з нагоди п’ятої річни-
ці Революції гідності. Це ми кажемо «Ре-
волюція гідності», а росіяни кажуть «госу-
дарственный переворот». Ми кажемо, що 
Київ — це колиска православ’я, а нам ка-
жуть, що всі церкви належать Московсько-
му патріархату. Скільки це непорозуміння 
триватиме і взагалі в чому природа цього 
непорозуміння, як ви вважаєте?
 — Нашою головною хворобою є слабка 
національна єдність, слабка ідентичність. 
Тому багато хто з українців блудить у базо-
вому питанні, яке формує цілісність нації. 
Це, зокрема, питання мови (і воно ще в нас 
не вигране). Хтось веде дебати про пам’ять, 
що може бути донецька пам’ять, кримська, 
галицька, академічна київська. У поляків 
— одна пам’ять, у чехів — одна, в литовців 
— одна, але в нас — не одна. Коли ми гово-
римо про православ’я, то слід пам’ятати — 
воно будується винятково за національною 
ознакою. Тому є Болгарська православна 
церква, а не православна церква в Болгарії. 
Так само Грецька, Російська, Вірменська, 
Грузинська, Румунська. А ми такі оригі-
нальні, що в нас аж чотири церкви! Хіба 
можна так жити? Виявляється, можна.
 ■ Тільки недовго, як ми переконалися. 
Ви як Президент  наблизили нас до того, 
що ви називаєте «ідентичність». Хоча 
про те, що «Україна — не Росія?» напи-
сав ще Президент Кучма. Але ви навчили 
нас відчувати себе українцями. Та є ще та-
кий момент, як популяризація своєї іден-
тичності. Коли ми подорожуємо — завдя-
ки безвізу тепер маємо таку можливість 
— і коли обираємо собі екскурсію в довго-
му переліку мов, то можемо побачити там 
угорську, польську — яку завгодно мову, 
але не українську. Виникає питання: нев-
же там не знають, що ми, українці, маємо 
безвіз і претендуємо на те, щоб нашу мову 
теж знали у світі? 
 — Насправді це питання не до них, а до 
нас. От якби ми, 45 мільйонів, почали гово-
рити однією мовою, як роблять болгари, по-
ляки, литовці, вірмени чи грузини, почали 
ходити в єдину помісну церкву, якби шану-
вали своїх героїв — свого часу з цього при-
воду я вів дебати з президентом Росії Путі-
ним. Під час однієї з зустрічей у травні 2008 
року, коли він мене запитав, чому порушую 
дражливі питання Степана Бандери, Івана 
Мазепи, Симона Петлюри, я йому відповів: 
«Володимировичу, а поясність мені, чому 
ви клали квіти кілька тижнів тому на моги-
лу Врангеля (а тоді в Росії була дуже модною 
ревізія ставлення до Врангеля)? Ми ж вихо-
вувалися з вами в одній школі, нам казали, 
що це є ворог того ладу, який прийшов у 1917 
році, що це Біла гвардія. Як трапилося, що 
через 70 років українець Колчак став вашим 
героєм? Як Врангель став вашим героєм?» А 
тоді кажу: в мене є версія відповіді на це пи-
тання. Хто є героєм Польщі? Та людина, яка 
боролась за суверенітет Польщі і свободу по-
ляка. І тому Пілсуд ський, якого нам важко 
зрозуміти в багатьох питаннях, для поляків 
завжди буде героєм нації. Хто є героєм Росії? 
Ті, хто змагалися за самодєржавіє, за росій-
ську державу, і вони будуть героями неза-
лежно від того, червоний прийшов лад чи 
ні. А хто наші істинні герої? Ті, хто присвя-
тив себе боротьбі за український суверенітет. 
Незалежно, чи вони в XVII столітті жили, чи 
в 1918 році, чи в 1939-му.
 І тут я маю одну печаль. Коли я їду 
містом-героєм Києвом, то бачу, як май-
же п’ять років на першій вулиці Києва — 
бульварі Тараса Шевченка — стоїть порож-
ній п’єдестал. Той, де стояв Ленін. Чому на 

тому п’єдесталі досі немає нашого героя? Бо 
ми ще не знаємо, хто наші герої, і це мене 
пригнічує. Я думаю, що ми не знаємо, куди 
ми йдемо, де той горизонт, до якого нам тре-
ба прагнути. І тому на площі «Арсенальній» 
стоїть гармата Муравйова, з якої він зни-
щував тисячі киян, яким немає жодного 
пам’ятника в Києві, ми навіть не знаємо, де 
вони поховані, а лише знаємо, де їх розстрі-
лювали. А коли ми рухаємося далі по буль-
вару Шевченка, то бачимо Миколу Щор-
са. Громада Києва чотири роки веде дебати 
— знімати Щорса чи не знімати. Одна гру-
па громади каже: та подивіться, який кінь 
красивий, та подивіться на обличчя, там же 
вилитий Леонід Макарович...
 ■ ...Кравчук, так... (перший прези-
дент України розповідав, що позував 
скульптору, який творив цей пам’ятник. 
— Ред.)
 — ... Та подивіться який шедевр... 
Але ж питання в тому, яку роль ця люди-
на зіграла в нашому житті. Якщо цей чо-
ловік стріляв у спину Українській Народ-
ній Республіці, її місце — на кладовищі за 
Києвом. 

«У 2008-му противників НАТО 
серед українців було вдвічі більше, 
ніж прихильників»
 ■ Пане Президенте, тоді поглянемо на ці 
історичні процеси з іншого боку. Ми дуже 
важко приймаємо рішення. Не швидко-
плинні в нас ні реформи, ні історичні події, 
і час від часу є така хибна думка, що ми 
певним чином — країна втрачених мож-
ливостей. Пригадаймо 2008 рік, коли ви 
з дипломатичним корпусом уже впритул 
наблизилися до співпраці з НАТО. І... нічо-
го. Як так могло статися? Адже якби тоді 
все вдалося, то не було б ні анексії Криму, 
ні війни на Донбасі... 
 — (Важко зітхає). Оце один із тих епі-
зодів, який мене змушує говорити про те, 
що ми називаємо Об’єднана Європа, з ве-
ликими сумом. У 2005 році я вніс зміни в 
воєнну доктрину, де нашим стремлінням 

було засвідчено членство в НАТО. Це, до 
речі, доктрина яку підписав Леонід Куч-
ма, потім він її скасував, а я її відновив у 
тій частині, де йдеться про НАТО. Потім 
на три роки — політика відкритих дверей, 
яку проголосив НАТО. Ми зустріли осінь 
2005-го самітом, коли в Україну приїхали 
26 постійних представників країн-членів 

НАТО. Ми виробили доктрину — дорож-
ню карту, як за три роки отримати ПДЧ 
(план дій членства. — Ред.), іншими сло-
вами, стати асоційованим членом Альян-
су. І цей процес дуже гарно розвивався, ми 
створили міжвідомчу комісію, потім центр 
з інтеграції України до НАТО, ми погоди-
ли план реформ — і воєнних, і цивільних у 
різних сферах. 
 Приходить квітень 2008 року, я запро-
шую з робочим візитом Президента США 
Джорджа Буша — великого друга України 
і великого мого друга, ми проводимо напру-
жений робочий день, підбиваємо підсумки 
по всіх домашніх завданнях, які потрібні 
для того, щоб завтра отримати позитивне 
рішення в Бухаресті. Ніяких проблем я не 
відчував. Перший шок я отримав тоді, коли 
в залі засідань нам дали для ознайомлення 
перший варіант резолюції по Україні. Я ду-
мав, що переплутали документи! Там не 
було європейської перспективи України — 
дуже сумний документ. Я кажу своїм сусі-
дам, які сиділи поруч, що з таким докумен-
том додому не поїду. Це ганьба! Підійшов до 
наших друзів, зібралися десь 10-12 прези-
дентів європейських країн, починаючи від 
Лєха Качинського, очільники всіх прибал-
тійських країн, більшості країн сходу Єв-
ропи, і ми вирішили, що маємо висловити 
спільну позицію перш за все пані Меркель, 

бо очевидно хоровод ішов від позиції Німеч-
чини. Далі — Франції. Ми пішли до Ніко-
ля Саркозі, потім до пані Меркель, і в нас 
була розмова, яка якось мірою мене виби-
ла з оптимізму. Я не буду її переказувати, 
бо не все можна розказати, але якщо ми го-
воримо про аргументи, які я вислуховував 
тоді від пані канцлера, то одним із них був 

такий: ми дуже шануємо те, що було зробле-
но за 2,5 року щодо інтеграції, але вас, пане 
Президенте, в цій політиці сьогодні підтри-
мує абсолютна меншість. Як ми можемо про-
йти ту дорогу, яку ваша нація не пройшла? 
Кажу: «Пані Меркель, ми ж сьогодні гово-
римо про ПДЧ, тобто про десятий клас, ми 
не говоримо про вступ до університету, ми 
хочемо зараз успішно закінчити середню 
школу, без трирічного плану ПДЧ ми цьо-
го не зробимо!» Тоді справді була підтрим-
ка членства, згідно з даними різних соціо-
логічних опитувань, від 14 до 28 відсотків. 
Але печально те, що удвічі більше було про-
ти, не тих, що утрималися, а саме проти. 
 ■ Вікторе Андрійовичу, але найбільша 
наша біда в тому, що політики вміло гра-
ють на думках українців, навіть якщо ці 
думки хибні. Тоді саме на цих настроях і 
зіграли... 
 — Я пані Меркель розповів один істо-
ричний епізод. Коли приймали членом аль-
янсу Іспанію, повноцінним членом, наго-
лошую, а не в програму ПДЧ, тільки 17 від-
сотків іспанців підтримували цей курс. Че-
рез чотири роки підтримки вже було 55%. 
То чому нам, коли тільки говоримо про 
ПДЧ, говорять, що в нас немає абсолютної 
більшості. Вибачте, я прийняв країну, де 
інколи було менше 14% підтримки, дове-
ли до 31%, хіба за три роки цього мало? 

«Перший шок у Бухаресті я отримав, коли нам дали для 
ознайомлення перший варіант резолюції по Україні. Я думав, що 
переплутали документи!».

З ПЕРШИХ ВУСТ■

Віктор Ющенко: Це ми 
а вони — «большая»

Третій Президент України — про актуальність вступу України до НАТО, чому 
сьогодні світ  аплодує Вселенському патріарху і як обід у московського патріарха 

Алексія II на десять років затримав процес надання автокефалії Українській церкві 

Віктор Ющенко.
Фото з сайта polituka.net.
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 Якби за моєю спиною стояло хоча б 40% 
українців, світ зовсім по-іншому слухав би 
аргументи керівника держави Україна і 
зовсім по-іншому б реагував. 

«Де в нас іде війна? Де російська церква 
і мова»
 ■ Це був 2008-й. А 2009 рік, коли Росія 
перекриває газовий вентиль, це хіба був не 
аргумент?
 — Коли я говорив про цей сумний день 
із прем’єр-міністром Європи Дураном Бар-
розу, що 5 датчиків, які замірюють вхід-
ний тиск російського газу на територію Ук-
раїни, сьогодні стоять на нулі, він мені ска-
зав: «Вікторе, я півгодини тому говорив із 
паном Путіним, і він сказав, що поставку 
газу не перекрив». Далі така пауза, я шоко-
ваний, а він через кілька секунд додає: «І я 
йому вірю». Оце така була політика на Різ-
дво 2009 року, коли не просто Україна, а й 
Європа була відключена від газу. Європа і 
тоді, а особливо сьогодні не навчилась гово-
рити єдиним голосом. І тому для Путіна є ве-
лике поле для маніпуляцій. 
 У 2009 році, коли йшлося про горезвісну 
газову угоду, Україна погодилася, що вона 
отримує російський газ за 480 доларів, а Ні-
меччина, яка за півтори тисячі кілометрів 
далі від нашого східного кордону, з однієї 
й тієї ж труби, з одного родовища отримує 
його за 175 доларів. Оце вільний ринок, оце 
конкуренція називається! Насправді у Путі-
на газ є в одній категорії — політика. 
 ■ Чи можемо ми говорити, що визнан-
ня нашої мультикультурності — це теж 

частина нашої ідентифікації. Насправді 
між мешканцем українського сходу і захо-
ду набагато менше розбіжностей, ніж між 
мешканцем Бурятії і Московської області. 
Але вони розуміють, чому вони — «великая 
страна», а в нас цього розуміння немає.
 — Ні, вони — «большая страна», а ми 
— «великая страна». (Оплески в студії). 
Я думаю, якби ми впродовж багатьох років 
проводили усвідомлену національну полі-
тику, у нас не було б цього важкого питан-
ня — політичний Схід чи політичний Захід. 
Але коли в нас триста років не було власної 
держави, коли до України завезли мільйо-
ни людей, навзамін вибитих, винищених, 
вивезених у Хабаровський край, у Зелений 
і Сірий клини українців... Я не кажу, що 
люди, які прийшли, — погані, вони прос-
то не знають цієї землі, цієї мови, не шану-
ють цю церкву. Ви відчули, що «рускій мір» 
живе там, де лунає російська мова? Де в нас 
іде війна? Де російська церква і російська 
мова! Де стоять Катерина Друга або Сталін. 
Там імплементована інша ментальність... 
 Чому ми сьогодні ненавидимо владу? 
Бо ми не звикли, що в нас є своя влада. В 
нас або поляки, або литовці, або австрійці 
— всі чужі. Ми можемо мати національну 
владу — дайте їй тільки шанс, дайте під-
тримку, бо як правитель може працюва-
ти, коли в нього немає підтримки нації? 
Як він почуватиметься на будь-яких пе-
реговорах?..
 ■ Але 480 доларів за газ — це хіба ук-
раїнська влада?
 — Є проколи, і, думаю, значною мірою 
умисні проколи, задумані. Бо я перекона-
ний: якщо ми маємо таку ментальність 
людей, то в політиці в нас обов’язково 
буде п’ята колона, де лідером партії буде 
Путін, а керівником штабу — три-чотири 
чоловіки, імена яких я не хочу називать. 
Такі політичні сили виникають там, де є 
ґрунт. Бо якщо сьогодні половина людей 
скажуть: нам не потрібна ця мова, не пот-
рібна церква, ми ходили в російську і бу-
демо ходить, її, правда, 141 рік ніхто не 
визнавав і 300 років не було патріарха, але 
вона все одна найсвятіша, ніякого Томосу 
не буде. Хочу наголосити, що формуван-
ня православної церкви в будь-якій нації 
завжди було державною справою, почи-
наючи від княгині Ольги і великого кня-
зя Володимира, закінчуючи Петром Пер-
шим, який вигнав патріарха і сам став 
патріархом...
 Словом, я веду до того, що ми мудра на-
ція, але в нас забагато хаосу, не нами ство-
реного, але історично так склалося, особ-

ливо в останнє сторіччя. Працює багато 
антитез, працює окупований інформа-
ційний простір. І ця робота — не одно-
го десятка років. Поляки, до речі, біль-
ше ста років формували свою націю. І 
я переконаний, що й нам ця робота під 
силу. Я оптиміст і бачу, як те, що нас 
роз’єднувало, з великим болем, тра-
гедіями, починає об’єднувати.

«Путіну потрібен лакей, який змінить 
політику щодо Росії»
 ■Нова стаття в Конституції, яка зре-
штою задекларує наш зовнішній курс, як 
ви вважаєте, цей крок виведе нас на шлях 
до Європи і НАТО, з якого вже не зверну-
ти? Ну хіба що через порушення Конститу-
ції... 
 — Добре, коли таке рішення прохо-
дить через людське самоусвідомлення. 

Щоб воно не виглядало, як дар iз небес: 
куди подінешся, в Конституції записано, 
значить, треба іти цією дорогою. Звісно, на 
мій погляд, краще було б провести загаль-
нонаціональний референдум, який би за-
кріпив безвідкатність цього процесу. І це 

був би великий всеобуч, бо нам треба ба-
гато дебатів, дискусій провести в суспіль-
стві, чому нам треба іти до колективної 
безпеки, та тому, що будь-яка інша безпе-
ка програє. Запис у Конституції — це теж 
сильно, в тій ситуації, яка склалася в нас. 
Щоб ми не хилилися в той чи інший бік, 
залежно від того, який президент прийде. 
Хоча багато хто іронізує, мовляв, давай-
те запишемо, що ми член ООН, ОБСЄ... 
Ні, це дещо інше питання — ідеологічне. 
Або ми приймаємо безпековий концепт, 
яким живе весь цивілізований світ, або ми 
йдемо до Ташкентської угоди (договір про 
колективну безпеку від 1992 року, який 
підписали Вірменія, Казахстан, Киргиз-
стан, Росія, Таджикистан, Узбекистан,  
Азербайджан, Грузія та Білорусь. — 
Ред.).

 ■ Я перейду до запитань глядачів, їх 
дуже багато.
 — Але щоб прості запитання були... 
(Оплески в студії.)
 ■ Та коли вас, пане Президенте, лякали 
важкі питання. Питання непрості. Коли 
Росія, на вашу думку, перестане мати та-
кий колосальний вплив на Україну і як ви 
розумієте слова Путіна, що з цією владою 
вести перемовини він не буде.
 — Я думаю, що це рекламний жест, я 
його переживав на собі. Пам’ятаєте, як сво-
го часу тодішній президент Росії Медведєв 
стояв на тлі якогось чорного силуету іржа-
вого російського корабля і звертався до ук-
раїнців (це 2009 рік): обирайте кого хочете, 
хрещеного чи не хрещеного, з лівого крила 
чи з правого, лисого чи кучерявого, тільки 
не Ющенка. І те, що сказав Путін тепер, го-
ворить лише про одне: така політика, яка 
сьогодні проводиться щодо Росії, Росії не 
вигідна і вона хоче її замінити. Потрібен 
лакей, який би цю політику замінив. Отак 
я б читав цей посил. 
 А щодо другої частини запитання, то 
ми починаємо розуміти: якщо ми хочемо 
бути самодостатні, то маємо пройти велику 
школу національного самоусвідомлення, 
стати міцною цільною нацією, інтегрува-
тися до європейських інституцій і здійсню-
вати ту політику, яка гарантує найбільшу 
й економічну перспективу, і безпекову.

«Томос — це найбільша наша перемога 
за останні роки»
 ■ Про автокефалію — єдину помісну 
православну церкву — ми вперше почули 
теж від вас. У 2008 році ви зустрічалися зі 
Вселенським патріархом Варфоломієм, 
але Томосу ми не отримали. Що завадило 
на цьому шляху?
 — У нас глибокі дружні особисті відно-
сини зі Вселенським патріархом, і він iз пер-
ших годин нашого спілкування послідовно 
був прихильником створення Української 
помісної церкви. В 2008 році, коли після 
кількох зустрічей я запросив його відвіда-
ти Україну (вперше за 300 років!), Вселенсь-
кий патріарх приїхав, і головне питання, 
яке тоді стояло перед нами, — сформува-
ти первинні документи від ієрархів Київсь-
кого патріархату, Автокефальної церкви, 
пройти оці проблеми анафем, поставити ці 

питання в порядок дня і процедурно по ньо-
му рухатися. І все було добре, доки в Украї-
ну не прилетів патріарх російський Алек-
сій II, до речі, без мого запрошення. Вони за-
прошують Варфоломія поза програмою на 
обід. Я попередив Вселенського, що це дуже 
погана ідея. Той обід буде дуже дорогий. І з 
точки зору безпеки я як глава держави зні-
маю з себе всяку відповідальність. Кажу: 
подивіться на моє обличчя, я відвідав ко-
лись московської ласки. 
 Моїх аргументів тоді не вистачило. 
Патріарх пішов на цю зустріч, після того 
в нас були довгі дебати годин п’ять, коли 
нас із новинами на Банковій чекало 150-
200 журналістів... Але треба визнати, що 
тоді в порядку денному Константинополь-
ського патріарха питання номер один, яке 
стояло,— це проведення Всесвітнього пра-
вославного собору (Всеправославний собор, 
який готувався понад 50 років і мав стати 
найбільшою подією Вселенського престо-
лу. — Ред.). Це була велика мрія Патріар-
ха, але для того, щоб собор відбувся, пот-
рібно було, аби російський патріарх по-
вернувся в зону церковного спілкування. 
Адже в 1996 році, коли Вселенський дав 
автокефалію Естонській церкві, Москва, 
як і сьогодні, перервала церковне спілку-
вання з Константинополем. І до 2008 року 
в літургіях московська церква не згадувала 
імені Вселенського патріарха. Після того 
обіду домовилися, що московський пат-

ріарх Алексій приїде на церковну нараду і 
візьме участь у майбутньому соборі. І оцей 
тайм-аут, який виник, був пов’язаний не з 
тим, що Вселенський патріарх робив якусь 
ревізію своїх намірів, — нічого подібного! 
Він не відмовлявся від своєї позиції, яку 
підтвердив на Вселенському соборі. 
 Тоді скликали церковну нараду у Відні 
за участi російського патріарха, затверди-
ли порядок дня. Потім, півтора року тому 
(в червні 2016-го. — Ред.), проходить Все-
православний собор, на який не їде мос-
ковський патріарх, він підманув iще трьох 
осiб iз числа патріархів (з 15), таким чином 
Вселенський патріарх проводить собор за 
участю 11 патріархів, приймають каноніч-
но всі рішення, які були винесені на поря-
док дня церковною нарадою. Три іншi пат-
ріархи, які не брали участi, сьогодні при-
єдналися, як кажуть, до поученій собору, а 
Московська церква залишилась єдина, яка 
не приймає рішення останнього [Всеправо-
славного] собору. 
 Вселенський патріарх ясно і мужньо 
заявив про свої наміри щодо українського 
питання, і весь світ сьогодні йому аплодує. 
Якби всі політики чинили так, як вчинив 
Вселенський патріарх у цій надзвичайно 
складній ситуації, адже ви пам’ятаєте, що 
під орудою московського патріарха, якщо 
взяти тільки один слов’янський блок, пе-
ребуває відсотків 70 парафій світу. Тому рі-

шення дуже мужнє і сильне. Мені здається, 
що за останні 4-5 років це найбільша наша 
хімічно чиста перемога, яка окрилює. 
 ■ Зворотного шляху не буде? Думаєте, 
до кінця року Томос Україна отримає?
 — Залишились внутрішні питання. 
Вони непрості. Тому що ми не звикли бути 
в гурті, визнавати верховенство... Але це 
лікує діалог. Де є діалог, там є довіра і там 
виникає консенсус.

«Економіка — це така леді: 
якщо в неї вклав, вона віддасть»
 ■ Є ще цікаве питання від глядача. «Ви 
запровадили гривню і мали б відповідати 
за неї, могли б очолити Національний банк 
або бути Прем’єр-міністром, але не пра-
цюєте. Чому? Вам не пропонують? Чому 
ви сидите вдома» — запитує глядач.
 — А звідки ви знаєте, що я сиджу вдома 
(сміється). В мене багато роботи, я дуже 
зайнята людина.
 Щоб мені делікатно вийти з цього запи-
тання, скажу так: сьогодні на руках насе-
лення — 100 мільярдів доларів, на рахун-
ках юридичних осіб за кордоном, так зва-
них рахунках ностро — 140 мільярдів. Ра-
зом це 240 мільярдів доларів. Інвестицій, 
якщо подивитися за минулий рік чи попе-
редній, до нас приходить приблизно 800 
мільйонів [доларів]. У 2005—2008 роках у 
нас щомісяця приходив один мільярд до-
ларів. За місяць! За чотири роки ми отри-
мали 32 мільярди інвестицій. Економіка 
— це така леді: якщо в неї вклав, вона від-
дасть. Але якщо не вклав, нема чого чека-
ти. Нам треба розібратися, чому українець 
— фізична особа чи юридична — не працює 
на наш національний ринок. Кому і чому 
він не довіряє? Які гарантії йому потрібні? 
Ми сьогодні говоримо, щоб МВФ нам видав 
17,5 млрд. за чотири порції. В нас — 240 
млрд. в нашому національному розпоряд-
женні. Але немає довіри. Якщо хочемо по-
вернути довіру, нам потрібно провести вели-
кий внутрішній діловий економічний діа-
лог, що треба зробити, аби людина нам пові-
рила й повернула свої ресурси, і українська 
економіка почала отримувати хоча б 15-20 
млрд. Сьогодні ми можемо мати легко за 8 
місяців економічні темпи від 7% прирос-
ту. Таких шансів, як сьогодні, в нас ніколи 
не було: по 240 мільярдах ми ніколи не хо-
дили, але вони недосяжні. Тому влада має 
зробити таку модель, яка б спонукала через 
нові мотиви і стимулятори повернутися, на-
приклад, до 2005 року. Бо в нас темпи при-
росту внутрішніх депозитів були ще вищи-
ми, ніж закордонних інвестицій. В Україну 
мають інвестувати українці. 
 ■ Назвіть перший крок, з якого варто 
було б сьогодні розпочати?
 — Перша проблема — це тінь. У нас сьо-
годні ВВП складає 2 трильйони 525 мільяр-
дів гривень. І приблизно ми маємо 2,8-3,2% 
економічні темпи приросту на цей рік. Для 
того щоб наші темпи були 7%, нам орієн-
товно треба мобілізувати 500 мільярдів гри-
вень. Де їх узяти? 50% нашого ВВП перебу-
ває в тіні. Тобто 1 трильйон 200 мільярдів — 
це тінь. Якщо ми робимо детінізацію...
 ■ Амністію капіталу?
 — Так, це в тому числі. Але спочатку я 
ось що порадив би. Беремо першу сотню ук-
раїнського бізнесу, запрошуємо в клуб Ка-
бінету Міністрів і запитуємо: шановні, що 
відбувається, чому ви в тіні? Один скаже: 
не подобається фіскальна політика, дру-
гий — не влаштовує адміністрування по-
датками, третій — регуляторна політика, 
четвертий — реєстраційна, п’ятий — мит-
на, шостий — земельна... От якщо цих пун-
ктів оберемо чотири і за 4-5 місяців вирі-
шимо половину питань, які бізнес поста-
вив для його легалізації, в обіг може прий-
ти необхідна сума. У мене таке було в 2000 
році. Ви знаєте, єдиний бездефіцитний 
бюджет, який знала Україна, це був бюд-
жет 2000 року. До вересня ми розрахува-
лися з усіма боргами по пенсіях трирічни-
ми, вийшли в графік бюджетників і на 17 
відсотків знизили зовнішні борги країни. 
 Коли існує тінь, вона, як правило, об-
слуговується готівкою. От сьогодні в готів-
ці в нас перебуває четверта частина, а в за-
хідних країнах — 1,5%. Усе решта — на 
ресурсних рахунках, що є базою для кре-
дитування. В нас готівка не є базою. Тому 
в країні нема кредиту, а економіка без кре-
диту ніколи не матиме позитивної динамі-
ки. Іншими словами, нам треба серйозну 
ревізію робити з детінізації. В тому числі й 
амністію капіталу, про яку ви кажете. ■

«Єдиний бездефіцитний бюджет, який знала Україна, — це був бюджет 
2000 року. До вересня ми розрахувалися з усіма боргами по пенсіях і 
зарплатах бюджетників та на 17 відсотків знизили зовнішні борги країни».

«Все було добре, доки в Україну не прилетів патріарх російський 
Алексій II, до речі, без мого запрошення. Вони запросили 
Варфоломія на обід. Я попередив Вселенського, що той обід буде 
дуже дорогий». 

велика країна,
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Ігор ВІТОВИЧ

 Недільна атака кораблів ВМС Росії 
на три судна ВМС України та наступний 
арешт останніх росіянами викликали 
сум’яття не лише у людей, далеких від 
складнощів українсько-російських від-
носин, а й у фахівців, які впритул зай-
маються конфліктом між Росією та Ук-
раїною останніх років. 
 Коріння та перебіг агресивних дій 
Росії в Азовському — тема розгляду 26 
листопада на екстреному засіданні Ради 
Безпеки ООН. І Україна, і Росія майже 
одночасно заявили, що таке засідання 
скликане «з їхньої ініціативи». Вихідні 
позиції сторін конфлікту відомі. Україн-
ці звинуватили росіян, що ті «відмовля-
ються забезпечити право свободи судно-
плавства, гарантоване міжнародними 
угодами», а також у порушенні Конвен-
ції ООН з морського права та Договору 
між Україною та Російською Федера-
цією про співробітництво у використан-
ні Азовського моря та Керченської про-
токи. В управлінні російської Федераль-
ної служби безпеки (ФСБ) в анексова-
ному Росією Криму в порушенні цієї ж 
Конвенції звинуватили... Україну. Там 
наголосили, що українські кораблі пе-
ретнули російський кордон та неправо-
мірно зайшли в тимчасово закриту ак-
ваторію територіального моря Російсь-
кої Федерації. 
 Результат засідання РБ ООН, поча-
ток якого об 11-й годині за місцевим ча-
сом (о 18-й годині за київським часом), 
передбачуваний. «І до ворожки не пот-
рібно ходити, що в Радбезі об’єднаються 
англійці, французи та американці. Вони 
заблокують будь-яку нашу спробу засу-
дити Україну (Росія закидає звинува-
чення, що українські кораблі перетну-
ли російський кордон та неправомірно 
зайшли в тимчасово закриту акваторію 
територіального моря РФ. — Ред.). Бу-
дуть вимагати прийняти іншу резолю-
цію, з засудженням Росії, яка також 
буде заблокована. Тобто ситуація зно-
ву зайде в глухий кут», — пояснив за-
ступник голови комітету Ради Федера-
ції Росії з міжнародних справ Володи-
мир Джабаров. Хоча насправді цей «глу-
хий кут» — дуже вигідний Росії й саме 

на такий варіант вона розраховує. Адже 
чудово розуміє — претензії, які вона за-
кидає Україні, безпідставні.  
 Можна прогнозувати, що на бік Росії 
стане Китай та низка інших сателітів 
Москви, непостійних членів Радбезу 
ООН. За словами офіційного представ-
ника китайського МЗС Ген Шуана, ки-
тайська сторона знає про інцидент. «Ки-
тай закликає всі сторони виявляти стри-
маність, не допускати ескалації ситуа-
ції», — заявив учора перед засіданням 
Радбезу Ген Шуан. Він додав, що за до-
помогою діалогу та консультацій сторо-
ни повинні врегулювати розбіжності, що 
виникли між ними. Але такі «нейтраль-
ні» заяви Китаю майже завжди закінчу-
ються голосуванням на користь Росії. 
 Але «Китай далеко», а більш близь-
кій Європі небайдуже до перспекти-
ви розпалювання конфлікту на Азові з 
його можливим поширенням на ширші 
території. Європейський Союз закли-
кає Росію відновити вільний рух суден 
у Керченській протоці й не загострюва-
ти ситуацію в Азовському морі. «Ми очі-
куємо, що Росія відновить свободу про-
ходження в Керченській протоці, і за-
кликаємо всіх діяти з максимальною 
стриманістю для негайної деескалації 

ситуації», — йдеться в оприлюдненій 
у неділю, 25 листопада, заяві речни-
ці зовнішньополітичної служби ЄС Майї 
Косьян чич.
 Північноатлантичний альянс (НАТО) 
також закликав Росію дотримуватися 
норм міжнародного права і забезпечити 
безперешкодний доступ українських ко-
раблів до Азовського моря. У заяві НАТО 
йдеться, що Альянс уважно стежить за 
конфліктом у районі Керченської прото-
ки та в Азовському морі та контактує з 
цього приводу «з українською владою». 
«Ми закликаємо Росію забезпечити бе-
зумовний доступ до українських портів 
на Азовському морі відповідно до між-
народного права», — наголошується в 
заяві, яку оприлюднила в «Твіттері» 
речниця Північноатлантичного альян-
су Оана Лунгеску. «Ми закликаємо до 
стриманості і деескалації, — наголоси-

ла вона. — НАТО повністю підтримує 
суверенітет і територіальну цілісність 
України, включаючи її право на судно-
плавство в своїх територіальних водах», 
— підкреслила речниця Альянсу.
 Дії Росії засудили і в Німеччині. «Ця 
ескалація є доказом того, що Росія, схо-
же, не зацікавлена в будь-яких результа-
тах переговорного процесу щодо Украї-
ни», — написав у «Твіттері» голова ко-
мітету Бундестагу з закордонних справ 
Норберт Реттґен.
 Тим часом Україна звернулася до 
США з проханням про підтримку через 
дії Росії у Керченській протоці. «Ми не-
гайно звернулися до американських пар-
тнерів із закликом про рішучу підтрим-
ку України і чіткого сигналу з боку США 
агресору. Були запевнені щодо пильної 
уваги до розвитку ситуації і підготовці 
реакції з метою недопущення подальшої 
ескалації», — написав посол України в 
США Валерій Чалий на своїй сторін-
ці у «Фейсбуці». Водночас, як повідом-
ляє «Європейська правда», у Конгресі 
США закликають Дональда Трампа при-
тягнути Володимира Путіна до відпові-
дальності через порушення міжнародно-
го права в Азовському морі. «Кричуще 
порушення Росією міжнародного пра-
ва в Азовському морі і її провокаційна 
атака на суверенітет України абсолют-
но неприйнятні. Росія повинна негай-
но відновити свободу пересування через 
Керченську протоку, щоб дозволити ук-
раїнським суднам вільно використову-
вати українські порти», — йдеться у за-
яві члена Палати представників Конгре-
су США від Республіканської партії Бра-
йана Фіцпатріка.
 Із закликом негайно звільнити ук-
раїнські судна до Росії звернулася гла-
ва МЗС Канади Христя Фріланд і дода-
ла, що «Канада незмінно підтримує су-
веренітет України». 
 Найрішучiше дії Росії на Азові засу-
дили наші найвідданіші друзі — країни 
Балтії та Польща. І як найближчі сусіди 
Росії розпочали здійснювати додаткові 
превентивні заходи безпеки. Вчора вран-
ці міністр національної оборони Польщі 
Маріуш Блащак зустрівся з командува-
чами польських військових служб. Вони 
представили доповіді у зв’язку з «загос-
тренням ситуації в Азовському морі». ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Минулої неділі на позачерговому са-
міті в Брюсселі лідери 27 країн-членів ЄС 
після багатьох місяців переговорів нареш-
ті ухвалили договір про Брекзит, тобто 
вихід Великої Британії зі складу Євро-
пейського Союзу. Угода супроводжуєть-
ся політичною декларацією про майбутні 
торговельні відносини між ЄС та Великою 
Британією. Документ обсягом 585 сторі-
нок детально викладає умови виходу Спо-
лученого Королівства зі Співтовариства. 
Лідери Євроспільноти погодилися, що 
угода про Брекзит — це збалансований 
документ, який враховує інтереси як Єв-
росоюзу, так і Сполученого Королівства.
 Для інтересів ЄС ключовими є два по-
ложення: гарантувати права європейців, 
які мешкають та працюють на Британсь-
ких островах і зобов’язання влади в Лон-
доні, що, незважаючи на Брекзит, вона 
сплачуватиме внески до нинішнього бюд-
жету ЄС. Натомість найважчі переговори 
стосувалися положень, які б гарантували, 

що вихід Великої Британії з ЄС не спричи-
нить обтяжливого контролю на ірландсь-
кому кордоні. Також вдалося задовольни-
ти вимоги Іспанії стосовно статусу Гібрал-
тару, без гарантування яких Мадрид пог-
рожував заветувати угоду. Тепер договір 
має бути ратифікований у державах-чле-
нах ЄС та в Європарламенті.
 Також угоду щодо Брекзиту має схва-
лити британський парламент. І домаш-
нє завдання буде для глави британського 
уряду Терези Мей, можливо, ще тяжчим 
за брюссельське. Угодою не задоволені ні 
прибічники «жорсткого» Брекзиту, які 
прагнуть «обрізати всі кінці з Брюссе-
лем», ні британці, які взагалі не бажають 
виходу їх країни зі складу ЄС. «Домашнє 
завдання» може обернутися для Мей або 
відставкою з посади, або новим референ-
думом iз питання Брекзиту, або вимогами 
до Брюсселя укласти новий договір. Тере-
за Мей закликала британский парламент 
проголосувати за угоду до Різдва. Брюс-
сель запевняє, що в разі провалу голосу-
вання іншої угоди не буде. ■

УГОДИ

Домовились 
про розлучення
ЄС та Велика Британія ухвали договір про Брекзит

■

 У холодних водах Азова нині гаряче.❙

ЗАГОСТРЕННЯ 

Пірати XXI сторіччя 
Світ засуджує атаку Росії на українські кораблі в Азовському морі

■

У Каліфорнії локалізовано 
масштабну пожежу
 Природні пожежі «Кемп» на півночі Калі-
форнії, які визнані найбільш руйнівними в іс-
торії цього американського штату, повністю ло-
калізовані. Про це повідомили представники уп-
равління лісового господарства та пожежної охо-
рони. Стихія, яка почала лютувати 8 листопада, 
повністю знищила місто Парадайс і стала при-
чиною загибелі 85 людей. Близько 250 осіб вва-
жаються зниклими безвісти. Їх пошуки тривають. 
Вогонь випалив ущент 62 тис. гектарів землі та 
знищив близько 14 тисяч будинків у Парадайсі 
та його околицях. 

У Сирії знову відновили отруйні 
бомбардування
 Розташований у Лондоні Сирійський центр 
моніторингу за дотриманням прав людини пові-
домив про бомбардування районів на північному 
заході Сирії, які підконтрольні сирійським пов-
станцям. За даними спостерігачів, у неділю, 25 
листопада, розташовані на захід від міста Алеп-
по позиції ворожих до уряду в Дамаску сил за-
знали авіударів. Зареєстровано сотні випадків 
отруєння, в тому числі серед жінок і дітей, унас-
лідок застосування «токсичного газу». Бом-
бардування проводилися саме в тих районах, 
де планується створити буферну зону навколо 
підконтрольної повстанцями провінції Ідліб, пе-
редає агенція новин «Франс Пресс». Спостері-
гачі, котрі посилаються на дані власної мережі 
інформаторів, зазначають, що бомбардування 
провела, «швидше за все», союзна до Баша-
ра Асада російська авіація. Ударів iз повітря за-

вдали невдовзі після того, як сирійські держав-
ні ЗМІ повідомили про обстріл повстанцями міс-
та Алеппо снарядами з хлором. Недільна атака з 
повітря стала першою з часу досягнутої 17 вере-
сня 2018 року домовленості між Росією та Туреч-
чиною про створення навколо провінції Ідліб бу-
ферної зони задля попередження збройних су-
тичок.

Помер кінорежисер Бернардо 
Бертолуччі
 У Римі після довгої боротьби з онкологіч-
ним захворюванням помер у віці 77 років класик 
італійського та світового кіно кінорежисер Бер-
нардо Бертолуччі. Багато фільмів талановито-
го італійського кіномитця зараховані до шедев-
рів світового кіно, зокрема «Останнє танго в Па-
рижі» (1972), «Маленький Будда» (1993), «Не-
вловима краса» (1996), «Мрійники» (2003). Його 
фільм 1987 року «Останній імператор» здобув 9 
«Оскарів». 
 Фільми Бертолуччі перемагали на найпре-
стижніших світових кінофестивалях. 2013 року 
він отримав персональну зірку на голлівудській 
Алеї слави. Також відзначений Премією миру на 
саміті лауреатів Нобелівської премії у 2014 році. 
Бертолуччі, син славетного італійського поета та 
письменника, був людиною напрочуд обдарова-
ною: писав поезії, кіносценарії для інших пос-
тановників, знімав документальні фільми, про-
дюсував i рецензував стрічки. Працював як у Єв-
ропі, так і в Голлівуді. Його оригінальний стиль 
надихав молодих кінематографістів. Із 1979 року 
й аж до смерті був одружений зі сценаристкою 
Клер Пеплоу. 

АГІТПРОП

 Глава російського МЗС Сергій Лавров назвав події в Керченській протоці «провокацією», яка бу-
цімто була здійснена «за прямим наказом вищого керівництва України». На його думку, українська сторо-
на розраховує отримати вигоду з цієї ситуації і підтримку з боку США та Європи. Сама ж Росія вдає невин-
ність і закликає Захід «вгамувати» Київ. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков також заявив, що 
недільний інцидент у Керченській протоці — «дуже небезпечна провокація Києва».

■

НОВИНИ ПЛЮС■
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 І знову попереду, проте в ан-
тирейтингу. Всесвітня органі-
зація охорони здоров’я опублі-
кувала нові дані стосовно вжи-
вання алкоголю. Серед європей-
ських держав Україна посіла 
перше місце в рейтингу країн, 
де найбільше вживають алко-
голь. Позицію лідера ми зай-
маємо й у віковій категорії під-
літків. Українська молодь ві-
ком від 15 до 19 років найбіль-
ше вживає алкогольних напоїв, 
порівняно зі своїми однолітка-
ми з інших країн світу. За ста-
тистикою, серед хлопців таких 
— 53%, а серед дівчат — майже 
37%. Для порівняння, в серед-
ньому  в усьому світі алкоголь 
вживають 27% людей віком 15-
19 років, iдеться у згаданому до-
слідженні Всесвітньої організа-
ції охорони здоров’я.
 Викладачка музики столич-
ної школи та психолог Поліна 
Алексєєва не дивується даним 
статистики і запевняє — про-
блема алкоголю в українських 
школах справді існує і не вар-
то на неї закривати очі: «Питан-
ня з дитячою алкогольною за-
лежністю виникають часто че-
рез нестачу уваги в сім’ї та про-
блеми з однолітками. Часто діти 
починають вживати алкоголь, 
бо їм здається, що так модно, 
завдяки пляшці вони  вигляда-
тимуть доросліше, але насправ-
ді це тягне за собою значні про-
блеми». Поліна запевняє, що 
за показниками психологічних 
розладів у дітей  ця проблема — 
передова, проте досить часто у 
школах, сім’ях на неї не зважа-
ють. І коли дитина починає шу-
кати втіхи у наркотиках, сумнів-
них інтернетних ресурсах, у неї 
починаються суїцидальні відхи-
лення, лише тоді батьки почина-
ють бити на сполох. Тому психо-
лог радить батькам приділяти 
належну увагу своїм дітям і го-
ворити з ними про загрози алко-
гольної залежності, а також не 
знімати відповідальності з учи-
телів, які так само мають зверта-
ти увагу на цю проблему. 
 Керівник дослідження в Ук-
раїні в цьому міжнародному 
проекті ВООЗ Ольга Балакірє-
ва розповідає, що для України 
дитячий алкоголізм — це знач-
на проблема, яку необхідно ви-
рішувати на державному рівні. 
«Ми отримали дані, що вже в 11-
12 років дитина не лише кушт-
ує алкогольний напій, а й має 
досвід перебування у стані ал-
когольного сп’яніння. Навіть 
у цьому юному віці маємо при-
близно шосту частину підлітків 
(хлопців, зокрема), які вже зна-
ють, що таке стан сп’яніння». А 
от політолог Ганна Ващенко, з 
якою поспілкувалася «УМ», теж 
вбачає в результатах цьогорічної 
статистики проблему державної 
ваги. Запевняє, що на цю статис-
тику впливає і загальний рівень 
життя в країні. «Якщо немає 
роботи, перспектив, депресив-
не оточення, рівень алкоголіз-
му збільшується. Так, це прита-

манно більше дорослим грома-
дянам, але діти виховуються в 
такій атмосфері, бачать батьків 
і наслідують усе, що спостері-
гають», — розповідає пані Ган-
на. Проте запевняє, що не вар-
то думати, що такий стан справ 
— лише в Україні, адже й в ін-
ших європейських країнах існує 
проблема дитячого алкоголізму. 
«Вживання міцних напоїв під-
літками є в усіх країнах, ми тут 
не унікальні. Але чомусь п’ють 
так багато саме у нас. На це є низ-
ка причин. Перш за все, це при-
клад батьків, у нас досі високий 
рівень алкоголізму серед насе-
лення, в усіх місцевостях та ві-
кових категоріях. Також підліт-
кам нема де вивільнити енергію 
(наприклад, мало спортивних та 
рекреаційних секцій). Часто ді-
тям просто нудно, і вони не зна-
ють, як інакше, ніж зі спиртним, 
можна розважитися. Свою роль 
грає потужне лобі алкогольних 
компаній, що просувають деше-
вий та доступний алкоголь», — 
запевняє Ганна Ващенко. 
 За статистикою ВООЗ, на од-
ного українця віком від 15 років 
у 2018 році припадало 8,6 літра 
чистого алкоголю. Це на 5,7 літ-
ра менше, ніж у 2010 році. При 
цьому один питущий українець 
у середньому в 2018 році вжи-
вав 13,8 літра чистого алкого-
лю. Цікаво, що лише 12,7% 
українців узагалі не п’ють ал-
коголь. Чоловіків серед них — 
майже 10%, жінок — 15%. Екс-
перти з алкогольної залежності 
основною причиною вживання 
алкоголю підлітками назива-
ють самоствердження. Згідно з 
дослідженнями Швейцарського 
інституту боротьби з алкоголіз-
мом, більшість підлітків спону-
кає вживати алкоголь бажан-
ня самоствердитися серед од-
нолітків: Німеччина — 56,9%; 
Франція — 52,1%; Італія — 
65,8%. Як аргументи підлітки 
також називають: «Мені це по-
добається», «Мені подобаєть-
ся стан легкого сп’яніння», 
«Просто мені нудно, а алкоголь 
допомагає додати веселощів». 
На другому місці стоїть вплив 
і тиск однолітків: Німеччина 
— 31,1%; Франція — 52,1%. 
На останньому місці — зняття 
психічної напруги: Німеччина 
— 12,0%; Франція — 12,8%; 
Італія — 15,4%. Педіатр сто-
личної лікарні Олена Ніколен-
ко у розмові з «УМ» говорить, 
що випадки, коли батьки звер-
таються по допомогу в боротьбі 
з дитячою алкогольною залеж-
ністю, трапляються вкрай рід-
ко, та й, на переконання педіат-
ра, — саме як хвороба дитячий 
алкоголізм не глобальний в Ук-

раїні. Проблема ж у вживанні 
підлітками алкогольних напоїв, 
адже досить часто діти цим зло-
вживають. «Особливості струк-
тури тканин головного мозку в 
молодому віці стають причиною 
їх підвищеної чутливості до ета-
нолу. Підсумком є уповільнен-
ня інтелектуального розвитку 
аж до дебілізації, погіршення 
здатності до навчання, знижен-
ня якості пам’яті та інші нега-
тивні ефекти. Діти не розуміють 
цих проблем. Вони пробують, їм 
подобається — і вони починають 
спершу раз на тиждень, а потім 
і частіше купувати і вживати», 
— розповідає лікарка. Пробле-
ма ж, на думку лікарів, у тому, 
що діти поміж собою думають, 
що пити — це круто. «Реклама 
спиртних напоїв навіює асоціа-
ції між випивкою і красивим 
способом життя, не можна недо-
оцінювати і вплив найближчого 
оточення. Алкоголь у житті під-
літків є чимось на зразок інди-
катора дорослішання, і той, хто 
ігнорує дане правило, стає аут-
сайдером компанії», — додає 
Олена Ніколенко. Проте найпо-
ширенішою причиною того, що 
діти п’ють алкоголь, вважає лі-
кар, є наслідування прикладу в 
сім’ї, де постійне споживання 
спиртного є нормою. «На жаль, 
діти батьків, що вживають ал-
коголь, в більшості випадків та-
кож стають алкоголіками», — 
резюмує педіатр.
 Загалом у світі кожна 20-та 
людина помирає від алкоголю. У 
трьох із чотирьох випадків це чо-
ловіки. 28% смертей, пов’язаних 
із міцними напоями, трапляють-
ся через травми під час ДТП, за-
подіяння самому собі шкоди або 
насильство. 21% — через пору-
шення травлення, 19% — через 
серцево-судинні захворювання. 
Решта — через інфекційні хворо-
би, рак, психічні розлади та інше. 
В усьому світі 237 мільйонів чо-
ловіків та 46 мільйонів жінок 
страждають від розладів через 
вживання спиртного. При цьому 

такі розлади більше притаманні 
країнам із високим рівнем дохо-
ду. За оцінками ВООЗ, 2,3 міль-
ярда людей на сьогодні є питу-
щими, а Європа має найвищий 
рівень споживання на душу на-
селення у світі. Поточні тенден-
ції та прогнози вказують на очі-
куване зростання споживання 
алкоголю на душу населення 
протягом наступних 10 років, 
особливо в регіонах Південно-
Східної Азії, Західного Тихо-
океанського регіону та в Аме-
риканському регіоні.
 Вирішити ж проблему мож-
на. Проте для цього, перш за все, 
необхідна увага і порозуміння 
батьків,  учителів і оточення під-
літків. Популяризація здорового 
способу життя та спорт. Тренер 
із боксу Вадим Денисенко запев-
няє: якщо людина з дитинства 
займається спортом, у більшості 
випадків вона не почне вживати 
спиртне. «Якщо з раннього віку 
дитина звикає займатися спор-
том, у неї формуються певні жит-
тєві цінності, світогляд і спосіб 
життя. А ще її оточення, якщо 
воно так само любить спорт, не 
спонукатиме до того, щоб дити-
на спробувала алкоголь, і не ка-
затиме, що це круто», — переко-
нує тренер зі стажем. 
 У свою чергу, з проблемою 
вирішили боротися і парламен-
тарії. У Комітеті ВР з питань охо-
рони здоров’я підтримали зако-
нопроект, що пропонує обмежи-
ти продаж алкоголю і тютюно-
вих виробів особам, молодшим  
21 року. За словами депутатів, 
саме цей законопроект повинен 
зменшити рівень підліткового 
алкоголізму в Україні. Цікаво, 
що 21 рік є мінімальним віком 
для придбання алкоголю в Індо-
незії та США. У Парагваї і Японії 
цей поріг нижчий — 20 років. У 
Франції, Британії, Бразилії та 
Китаї діє заборона продажу ал-
коголю особам, які не досягли 
18 років. У Німеччині спиртне 
можуть придбати підлітки з 16 
років, але тільки пиво і вино. ■

КРИМІНАЛ

Посилочка 
з кокаїном
Служба безпеки України 
блокувала контрабанду 
наркотиків із ЄС 
на мільйон гривень 
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 На Черкащині співробітники 
СБУ припинили діяльність міжна-
родного каналу надходження нарко-
тиків із країн Європейського Союзу. 
Про це «Україні молодій» повідоми-
ли в Черкаському обласному управ-
лінні СБУ.
 Оперативники спецслужби вста-
новили, що двоє мешканців Черкас, 
перебуваючи за кордоном, налаго-
дили масштабні контрабандні пос-
тавки наркотиків до України. Оп-
тові партії «товару» ділки переправ-
ляли через міжнародні поштові сер-
віси замовникам із кримінальних 
кіл. 
 «Оперативники перехопили чер-
гову партію наркотиків — кокаїну, 
амфетаміну та понад чотири тисячі 
пігулок екстазі. За цінами «чорно-
го ринку» вартість вилучених нар-
котиків становить майже мільйон 
гривень. Раніше правоохоронці за-
документували кілька фактів збу-
ту цих наркотичних засобів та пси-
хотропних речовин на території об-
ласті», — розповідають у спецслуж-
бі Черкаської області.
 Правоохоронці кажуть, що у ході 
санкціонованих слідчих дій за адре-
сами проживання організаторів нар-
котрафіку у Черкасах вилучено об-
ладнання для фасування наркоти-
ків та банківські картки, на які зло-
вмисники отримували кошти від 
злочинного бізнесу.
 У межах кримінального про-
вадження, відкритого за ч. 2 ст. 15, 
ч.1 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 
Кримінального кодексу України, пі-
дозрюваним оголошено про підозру 
в скоєнні злочинів.
 Наразі, наголошують в управлін-
ні СБУ у Черкаській області, трива-
ють слідчі дії для встановлення всіх 
обставин функціонування злочин-
ної схеми, притягнення до відпові-
дальності організаторів наркотрафі-
ка та встановлення інших осіб, при-
четних до поставок наркотиків в Ук-
раїну з ЄС.
 До речі, напередодні у Каневі 
черкаські правоохоронці затримали 
чотирьох із 12 учасників злочинного 
угруповання, які облаштували дві 
лабораторії у приватному домово-
лодінні та гаражі і щомісяця вироб-
ляли там до 10 кілограмів наркоти-
ків на суму майже мільйон гривень. 
Готовий товар дилери оптом постав-
ляли замовникам на території Чер-
каської та Київської областей. Під 
час затримання наркоділки чинили 
збройний опір. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 За всі роки учнівства 
харків’янин Деоніс Ткемаладзе 
не пропустив жодного шкільно-
го заняття. Сьогодні це настіль-
ки велика рідкість, що хло пець 
днями отримав титул загаль-
ноукраїнського рекордсмена. 
«Жодного пропущеного уроку 
впродовж тривалих 11 років, — 
не без подиву повідомила керів-
ник Національного реєстру ре-
кордів України Лана Вєтрова. 
— Своє досягнення Деоніс під-
твердив щоденниками та шкіль-

ними журналами за весь період 
навчання. Цей неперевершений 
рекорд засвідчили також дирек-
тор школи і 18 педагогів». 
 Цікаво, що юні харків’яни 

впродовж цьогорічної осені по-
трапляють до списку рекорд-
сменів уже вдруге. Першими 
стали малюки віком від 6 міся-
ців до 2 років, які змагалися між 

собою на швидкість. Перші по-
винні були здолати 5-метрову 
відстань повзком, а другі — 10-
метрівку бігом. Зголосилися на 
таке випробування одразу 170 

«спринтерів», чим і забезпечи-
ли собі рекордсменство під на-
звою «Найбільша кількість не-
мовлят, що повзають на швид-
кість». 
  Правда, дістатися фінішу 
вдалося не всім: хтось звернув 
убік, а потім поповз у зворотно-
му напрямку, а хтось узагалі за-
снув на півдорозі. Одному хлоп-
чикові, який iще повзає, на-
стільки сподобалася спортивна 
подія, що він навіть спробував 
позмагатися з тими, хто вже бі-
гає. Звичайно, програв, але ж 
усе одно став рекордсменом. ■

ОВВА!

Неймовірно, але факт
Харківському школяреві вручили сертифікат рекордсмена за те, 
що він жодного дня не пропустив занять у школі

■

ПІД КУТОМ 40°

Дитяча неЗАЛЕЖНІСТЬ
Майже половина українців у віці 15-19 років періодично 
вживають алкоголь

■

П’ють, бо вважають, що це круто.
Фото з сайта prozavisimost.ru

❙
❙
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Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область 

— Коли знімали газовий лічильник на 
повірку, розрахункова служба зробила 
запис про переплату. Після повірки ж 
на мене повісили борг у сумі понад три 
тисячі гривень. Загалом ніколи не па-
даю духом — життя навчило мене стій-
ко сприймати всі негаразди. Багато хто 
може підтвердити, що маю підвищене 
почуття справедливості. Можливо, тому 
цілих три скликання була депутатом 
Карлівської міської ради, захищала ін-
ших людей, а от себе захистити не можу. 
Тому й звернулася до вашої редакції по 
допомогу, — пояснює 64-річна жителька 
райцентру Карлівка Людмила Попова.

Як демонтували газовий лічильник
 Проблеми Людмили Яківни пов’язані 
з успадкованим батьківським будинком, 
що розташований у селищі Ланна Кар-
лівського району. Річ у тому, що в будин-
ку зареєстровані аж п’ятеро осіб: її ко-
лишній чоловік Віктор Попов, дві доньки 
Тетяна та Лариса та двоє синів — Олек-
сандр і Володимир, але фактично там ніх-
то не проживає, що засвідчує й довідка, 
видана виконкомом Ланнівської селищ-
ної ради. За словами пенсіонерки, до 2002 
року в будинку проживав сам Віктор Фе-
дорович. Коли була потреба у проживан-
ні в будинку, за послуги з електро- та га-
зопостачання постійно сплачували. При 
цьому природний газ увесь час викорис-
товували тільки для приготування їжі на 
газовій плиті, тож споживання його було 
незначним. 
 — Зазвичай я буваю в батьківській са-
дибі тоді, коли треба зібрати врожай фрук-
тів у саду, — розповідає пенсіонерка. — 
Перебуваючи в селі, звісно, могла щось 
нашвидкуруч приготувати собі на газовій 
плиті і таким чином використати за сезон 
якийсь кубометр чи два природного газу. 
Можливо, так було б і цьогоріч, якби, вста-
ючи одного разу з велосипеда, не впала й 
не зламала тазостегнового суглоба. Лікарі 
пророкували, що навряд чи ходитиму. Та, 
як бачите, пересуваюся з допомогою ми-
лиць. Люди не покинули мене саму в біді: 
сусіди, колишні співробітники не лише 
навідуються, а й допомагають. Оскільки 
ж від вересня минулого року природний 
газ в успадкованій батьківській оселі ніх-
то не використовував, відповідно, я з мі-
сяця в місяць передавала місцевій газовій 
службі одні й ті самі показники. При цьо-
му заяви про те, що в успадкованому мною 
будинку ніхто не мешкає, а отже, послуга-
ми з електро- та газопостачання ніхто ко-
ристуватися не буде, подала як до район-
ної філії обленерго, так і до місцевої газо-
вої служби, попросивши при цьому будь-
яку кореспонденцію пересилати на мою 
карлівську адресу.
 Людмила Попова — законослухня-
на громадянка. Тож коли їй зателефону-
вали з місцевої газової служби й повідо-
мили, що потрібно зняти газовий лічиль-
ник на повірку, Людмила Яківна не запідо-
зрила нічого лихого. У присутності жінки 
«газовики» демонтували її лічильник і на-
томість встановили свій. Тепер у позовній 

заяві ПАТ «Полтавагаз» про стягнення 
вартості за необлікований обсяг природ-
ного газу зазначається, що прилад обліку 
природного газу в успадкованому помеш-
канні Людмили Попової було демонтова-
но у зв’язку із сумнівами щодо його від-
повідності метрологічним характеристи-
кам. 
 — Як констатується у витязі з протоко-
лу засідання комісії з розгляду актів про 
порушення, внаслідок яких здійснюється 
перерахунок обсягів спожитого природно-
го газу, на яке, згідно з вимогами законо-
давства, мала бути запрошена і я (хоч пові-
домлення надійшло на адресу за місцезна-
ходженням успадкованого мною будинку 
вже після того, як відбулася згадана ко-
місія), працівники ПАТ «Полтавагаз» 11 
січня нинішнього року провели експер-
тизу мого газового лічильника, в резуль-
таті якої він визнаний державним повір-
ником таким, що не відповідає вимогам 
ДСТУ 3396-96 та Р50-071-98, тобто пра-
цює в позаштатному режимі, внаслідок 
чого споживання блакитного палива об-
ліковується некоректно. У позовній за-
яві ПАТ «Полтавагаз» зазначається та-
кож, що я нібито була повідомлена про 
час та місце проведення експертизи га-
зового лічильника, оскільки закон вима-
гає проводити її у присутності споживача, 
проте не з’явилася, — насправді ж про це 
мене ніхто не повідомляв. Тобто експер-
тизу провели за зачиненими дверима й у 
результаті сфабрикували порушення, — 
вважає пенсіонерка. — У кожній заяві до 
місцевої газової служби вказую свою кар-
лівську адресу й номер телефону, а «газо-
вики» роблять вигляд, ніби я пропала без-
вісти й зі мною немає ніякого зв’язку. До 
речі, коли їм потрібно було демонтувати 
лічильник, вони мене одразу знайшли. 
Ось висновок місцевої газової служби пе-
ред зняттям лічильника про те, що за його 
показниками маю переплату за послугу з 
газопостачання — 27 гривень 35 копійок. 
Тобто була переплата — і раптом виріс ота-
кий борг: 3 тисячі 303 гривні!
 У чому ж провина Людмили Попової? 
Самі ж «газовики» стверджують, що не-
санкціонованого втручання ні в газороз-
подільні мережі, ні в роботу приладу об-
ліку природного газу в успадкованій са-
дибі головної героїні нашого матеріалу не 
було, пломба не пошкоджена. Виявляєть-
ся, відповідно до приписів до Кодексу га-

зорозподільних мереж, порушення, що 
сталися внаслідок пошкодження чи по-
заштатного режиму роботи комерційно-
го приладу обліку спожитого природного 
газу, кваліфікуються як такі, що стали-
ся «не з вини споживача», але внаслідок 
яких здійснюється перерахунок спожито-
го голубого палива.

Стережіться: з’явилася нова категорія 
судових проваджень
 Але ж, зауважите ви, споживання при-
родного газу в успадкованій оселі Людми-
ли Попової було незначним. То звідки ж 
після перерахунку взялася отака сума — 
3 тисячі 303 гривні (до того ж ПАТ «Пол-
тавагаз» просить у позовній заяві стягну-
ти з пенсіонерки на користь публічного 
акціонерного товариства й судові витра-
ти в розмірі 1 тисячі 762 гривнень)? Нама-
гаючись це з’ясувати, звернулася до вико-
нувача обов’язків керуючого Карлівським 
районом газопостачання ПАТ «Полтава-
газ» (до речі, саме його підпис стоїть під 
позовною заявою) Юрія Сидорчука. 
 — Без вашого офіційного звернення не 
можу нічого коментувати, — заявив він. 
— Можете звернутися по інформацію, що 
вас цікавить, із запитом. Ми його розгля-
немо й надамо відповідь у строки, перед-
бачені законодавством. Без цієї процедури 
нічим не можу вам допомогти. Тим паче 
що наша структура не є юридичною осо-
бою.
 Мої колеги добре знають, що запит — 
такий собі узаконений спосіб «відмазок», 
затягування журналістських виступів 
або й узагалі уникнення відповідей. Утiм 

у неофіційній розмові Юрій Олександро-
вич усе ж пояснив, що, згідно з тим-таки 
Кодексом газорозподільних мереж, у разі 
виявлення оператором пошкодження лі-
чильника природного газу або його по-
заштатного режиму роботи, визначення 
обсягу спожитого голубого палива здійс-
нюється за період від дня останнього кон-
трольного огляду вузла обліку або його пе-
ревірки до дня виявлення порушення (але 
не більше ніж за шість місяців), а перера-
хунок здійснюється за встановленою нор-
мою споживання на кожного із зареєст-
рованих у помешканні. Оскільки в успад-
кованій батьківській оселі Людмили По-
пової, як вам уже відомо, зареєстровано 
5 осіб, на всіх їх і здійснено нарахування. 
Того ж факту, що ніхто з них там не меш-
кає, узагалі не взято до уваги.
 Заступник начальника відділу Кар-
лівського бюро правової допомоги Дмит-
ро Плахотничий, до якого звернулася по 
правову допомогу Людмила Попова, за-
значив, що, аналізуючи судову практи-
ку, він дійшов висновку, що аналогічних 
проваджень досі не було. 
 — Це нова категорія проваджень, де-
які з них уже розглядаються в суді, — 
поінформував юрист. — Із громадян-
ки, котра звернулася до вашої редакції, 
ПАТ «Полтавагаз» хоче стягнути в судо-
вому порядку понад 3 тисячі гривень, а є 
й значно вищі суми. Так, працівники га-
зового господарства, проводячи повірки 
приладів обліку природного газу, встанов-
люють факти порушень їхньої роботи та 
некоректного обліку, а оскільки спожива-
чі не в змозі як довести свою правоту, так 
і сплатити захмарні суми, звертаються з 
відповідними позовними заявами до суду, 
посилаючись на Кодекс газорозподільних 
мереж, Закони України «Про ринок при-
родного газу» та «Про метрологію і метро-
логічну діяльність». Не бачу сенсу в зус-
трічному позові — гадаю, Людмилі По-
повій потрібно дочекатися рішення суду 
первинної інстанції. Якщо ж для неї воно 
буде негативним, тоді неминуче звертати-
мемося до апеляційного суду. На мою дум-
ку, дії «газовиків» неправомірні. Адже, 
навіть якщо газовий лічильник і справді 
працював у позаштатному режимі, вини-
кає запитання щодо того, чому перераху-
вання спожитого природного газу здійс-
нили з огляду на кількість зареєстрованих 
у помешканні осіб, котрі насправді там не 
мешкають. Тобто в цій ситуації потрібно 
було ретельніше розібратися. 
 — Якось, маючи принципову розмо-
ву з попереднім керуючим нашим райо-
ном газопостачання, я прямо порадила 
йому залишити крісло, звільнивши його 
для того, хто з розумінням ставитиметь-
ся до людей, — пригадує Людмила Яків-
на. — Звісно, то була наївна порада. Бо, 
попри те, що приходять нові керівники, 
насправді нічого не змінюється. Більше 
того, монополіст, як бачите, знайшов нову 
лазівку в законодавстві й тепер через суд 
намагається стягнути з людей, котрі ледве 
зводять кінці з кінцями, просто-таки за-
хмарні суми. Схоже, в публічному акціо-
нерному товаристві взагалі не мають уяв-
лення, що таке соціальна відповідальність 
бізнесу. ■

Петро ЛУКІЯНЧУК
Львів

 ЛКП «Львівспецкомун-
транс» запускає пілотний про-
ект із компостування харчових 
та садових відходів від меш-
канців. Відповідне рішення 
погодив виконавчий комітет 
Львівської міськради.
 До 1 грудня 2018 року під-
приємство має визначити те-
риторію ЛКП, ЖБК або ОСББ, 
на якій буде впроваджено пі-
лотний проект. На цій ділянції 
будуть встановлені  спеціаль-
ні контейнери для роздільного 
збору харчових та садових від-
ходів.
 Сміття з контейнерних май-
данчиків щоденно вивозити-
муть на станцію компостуван-
ня, обладнання для якої до 1 
березня 2019-го має придба-
ти ЛКП «Зелене місто». Запра-
цює станція компостування у 

Львові вже у першій половині 
наступного року. Вона зможе 
забезпечити переробку 30 ти-
сяч тонн органічних відходів на 
рік. ЛКП також розробить спе-
ціальну програму застосування 
компостерних відходів.
 «Левову частку від усіх 
твердих побутових відходів 
складають саме харчові та са-
дові. Сортувати такі відходи 
вигідніше, аніж скидати все 
в один контейнер, адже зви-
чайне сміття після переробки 
можна перетворити на корисні 

речі. У даному випадку ми 
плануємо отримати компост 
для озеленення міста й наоч-
но покажемо, що сміття — це 
не проблема, а навпаки. Адже 
воно є хорошим товаром для 
державного бізнесу. Європей-
ські держави вже давно нав-
чилися заробляти на відходах, 
цю ініціативу маємо перейня-
ти й ми», — зауважує дирек-
тор ЛКП «Львівспецкомун-
транс» Тарас Стефанишин.
 ЛКП «Львівспецкомун-
транс» уже готує дизайнерські 

контейнерні майданчики, які 
встановлюватиме на замовлен-
ня на території ЛКП, ЖБК, або 
ОСББ. Двічі на місяць представ-

ники ЛКП також проводити-
муть просвітницьку кампанію 
щодо роздільного збору сміття 
серед населення. ■

Відходи на доходи пропонують перетворити у Львові.❙

ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ

Не доїв — у компост
Триває активне впровадження культури 
сортування відходів

■

ПАТ «Полтавагаз» почав «шити» своїм 
споживачам багатотисячні справи, 
намагаючись через суди стягнути з них гроші 
за паливо, яке люди не використовували.
Одна з відповідачок (вважайте — потерпілих)
 — пенсіонерка Людмила Яківна Попова.
Фото автора.

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

СЕКТОР ГАЗУ

Недопереплата
Заміна газового лічильника 
перетворила сумлінного 
платника на хронічного 
боржника. І таких випадків 
— безліч. Хто винен і що 
робити?

■
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Тетяна МІЩЕНКО

 У Київському палаці «Україна 28 
листопада відбудеться незвичайний 
концерт — до 100-річчя від дня засну-
вання Національного симфонічного ор-
кестру України. Так-так, музичний ко-
лектив було засновано у 1918 році, 25 
листопада, Постановою Ради Міністрів 
Української держави. Затверджував 
це рішення гетьман Павло Скоропадсь-
кий.
 Першим диригентом був Олександр 
Горілий. Із 1937-го протягом чвер-
ті століття колективом керував Натан 
Рахлін. Згодом головними диригента-
ми оркестру були уславлені митці: Сте-
фан Турчак, Володимир Кожухар, Федір 
Глущенко, Ігор Блажков, Теодор Кучар. 
З оркестром працювали у різні роки ви-
датні диригенти Леопольд Стоковський, 
Ігор Маркевич, Кирило Кондрашин, Єв-
ген Мравінський, Курт Зандерлінг, Єв-
ген Свєтланов, Костянтин Сімеонов, Ген-
надій Рождєственський, а також солісти 
Артур Рубінштейн, Ісаак Стерн, Ієгуді 
Менухін, Давид Ойстрах, Святослав Ріх-
тер, Еміль Гілельс, Мстислав Ростропо-
вич, Леонід Коган, Монсеррат Кабальє, 
Хосе Каррерас, Гідон Кремер, Олег Кри-
са та багато інших. 

 Впродовж останніх дев’ятнадцяти 
років головний диригент та худож-
ній керівник колективу — Володимир 
Сіренко, народний артист України, ла-
уреат Національної премії України ім. 
Тараса Шевченка, професор НМАУ ім. 
П.Чайковського. Його творчі підопіч-
ні — понад 100 інструменталістів. Ко-
лектив працює зі слоганом «Слухай віч-
ність», який відображає місію оркест-
ра — виконувати світову і національну 
класику та давати життя найталановиті-
шим творам нової української симфоніч-
ної музики.
 Програма ювілейного концерту пре-
зентує два напрями творчості колективу: 
виконання творів високої та популярної 
класики. Знавців зацікавить знаменита 
симфонічна поема «Мазепа» угорського 
композитора-романтика Ференца Ліста; 
прихильників американських мюзиклів 
— «Симфонічні танці» з «Вестсайдської 
історії» Леонарда Бернстайна. Оркестр 
також представить динамізм знамени-
того «Болеро» Моріса Равеля — одного 
з найпопулярніших хітів світового сим-
фонічного репертуару. 
 Окрема сторінка програми — тво-
ри українських композиторів: світова 
прем’єра «Урочистої увертюри» Миро-
слава Скорика — спеціально написа-

ної до ювілею славетного колективу та 
«Купало Київської Русі» Євгена Стан-
ковича. 
 Окрасою концерту будуть арії у ви-
конанні Анатолія Кочерги. У супроводі 
оркестру знаменитий бас, який багато 
років співав на найвідоміших сценах, 
зокрема, Метрополітен та Віденської 
опер, Зальцбурзькому фестивалі, ви-
конає відомі твори: «Куплети Мефісто-
феля» Шарля Гуно, «Каватину Алеко» 
Сергія Рахманінова, шедеври вітчизня-

ної музики — «Арію Кривоноса» з опе-
ри «Богдан Хмельницький» Костянтина 
Данькевича та стрілецьку пісню «Чуєш, 
брате мій» братів Лепких.
 Національний симфонічний оркестр 
України завжди був і залишається твор-
чою лабораторією для українських ком-
позиторів, диригентів і солістів. Перше 
виконання своїх творів довіряли оркес-
тру такі творці музики, як Борис Лято-
шинський, Левко Ревуцький, Мирослав 
Скорик, Євген Станкович, Валентин 
Сильвестров, а також Сергій Прокоф’єв, 
Дмитро Шостакович, Арам Хачатурян. 
 За роки незалежності оркестр за-
писав понад 150 компакт-дисків з ук-
раїнським та світовим репертуаром. 
Альбом із записом симфоній № 2 та 
№ 3 Бориса Лятошинського був визна-
ний Австралійською державною теле-
радіокомпанією (АВС) найкращим світо-
вим записом 1994 року. НСОУ — єдиний 
український музичний колектив, який 
номінувався двічі на премію Grammy: 
у 2004-му за диск із записом «Реквію 
для Лариси» Валентина Сильвестрова у 
2009-му — за скрипковий концерт Ерн-
ста Блоха. Колектив успішно гастролю-
вав у Австралії, Австрії, Бахрейні, Бель-
гії, Білорусі, Великобританії, Данії, Іс-
панії, Італії, Казахстані, Канаді, КНР, 
Кореї, Лівані, Люксембурзі, Нідерлан-
дах, Німеччині, ОАЕ, Польщі, Порту-
галії, Словаччині, Туреччині, Франції, 
Чехії, Швейцарії, Японії, США.
 Упродовж останніх двадцяти років 
музиканти оркестру супроводжува-
ли виступи найзнаменитіших поп- та 
рок-виконавців: Стінга, Electric Light 
Orchestra, Ванесси Мей, Мішель Легран, 
Тамари Гвердцителі, «Бі-2», Green Greу, 
«Океану Ельзи». ■

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 У Національному музеї іс-
торії України відкрито вистав-
ку «ГолодоМор» — представле-
но тематичну мистецьку пано-
раму народного художника Ук-
раїни, лауреата Національної 
премії імені Тараса Шевченка 
Валерія Франчука. 
 «Місяців три тому мене за-
просила на розмову директор-
ка музею Тетяна Сосновська, 
— поділився на відкритті ху-
дожник. — За такий короткий 
термін треба було підготувати 
експозицію про Голодомор. За 
цей час зала повністю зміни-
лася. Я підготував великий па-
норамний розпис. Усі картини 
були створені мною спеціально 
для цієї виставки. На полотнах 
— чотири блоки, на яких роз-
гортаються драматичні події 
української історії. Кульмі-
нацією — центральним експо-
натом виставки — є картина 
«П’єта», яка символізує плач 
матері-України над душами її 
загиблих дітей.
 До скорботної теми мене 
щоразу повертає мамине слово. 
Мамі під час Голодомору було 
14 років, вона стала живим свід-
ком лихоліття. За її спогадами, 
в селі Зелена на Хмельниччині 
внаслідок голоду загинуло пів-
сотні селян». 
 Відвідувачі виставки емо-
ційно відчувають найтрагічні-
ший період нашої історії. Ко-
лективізацією і розкуркулен-
ням радянсько-комуністичний 
режим знищував господарів, 
розпорошував їх по всій країні. 
На панно художника яскраво 
зображено, як відбувалася ін-
дустріалізація, руйнувалися 
храми — духовна основа нашо-
го народу, як бунтували селя-
ни, серед яких виокремлені ук-
раїнські жінки.
 Промовисті твори художни-
ка на виставці доповнені інста-
ляціями та оригінальними істо-
ричними експонатами з фондів 
музею того періоду. Зокрема, 
представлено значок колек-
тивізатора, зброя селян-повс-

танців, дерев’яний віз як цен-
тральний елемент інсталяції. 
Серед документів — дивом збе-
режені фото: зроблені на страх 
і ризик радянськими громадя-
нами та іноземцями. Виразним 
акцентом виставки є радянсь-
ка символіка, створена у стилі 
маніпулятивної сталінської 
пропаганди. 
 Зворушливо виглядає пос-
тать жінки в ошатному народ-
ному строї. «До речі, — розпові-
дає Тетяна Сосновська, дирек-
торка музею, — маємо такий 
факт, що молода жінка, яка 
жила на межі Київщини та Чер-
нігівщини, поїхала до Києва й 
обміняла свій весільний одяг і 
найдорожчі прикраси на дві бу-
ханки черствого хліба для голо-
дних дітей». 
 Ще у майстерні з виставле-
ними у Музеї історії роботами 
Валерія Франчука ознайомив-
ся куратор виставки, провід-

ний науковий співробітник му-
зею Сергій Носачов. «Картини 
я бачив від ґрунтування до по-
яви облич, постатей людей. Го-
лодомор показати непросто. У 
цій залі ми поєднували образи і 
предмети, навіть залишили ба-
рельєф радянських часів, який 
свідчив про щасливе життя. 
Водночас колоски у вітрині на-
гадують про підписаний Сталі-
ним документ, який у народі 
називали «Законом про п’ять 
колосків». Унаслідок цього за-
кону в Україні було розстріля-
но 16 тисяч підлітків», — роз-
повів Сергій Носачов. 
 У центрі виставкової зали 
— інсталяція з двох частин се-
лянського возу. Одна з них на-
повнена мішками зерна, що 
символізують родючу землю і 
достаток українських селян. 
На іншій — прикрита чорним 
полотном гора як свідчення 
того, на що перетворили бла-

годатний край у 1932—1933-х 
роках. «Тими самими возами, 
якими возили врожай, під час 
Голодомору вивозили трупи — 
померлих голодною смертю се-
лян. Їх ховали без священиків», 
— підкреслила Тетяна Соснов-
ська.
 Загалом виставку «Голо-
доМор» реалізована спільно з 
учасниками освітнього проек-
ту Музею історії «Школа музей-
них лідерів», створеного за під-
тримки Українського культур-
ного фонду.
 «Цього року — 85-ті роко-
вини Голодомору — геноциду 
українського народу, — конс-
татував на відкритті виставки 
віце-прем’єр міністр України 
В’ячеслав Кириленко. — Від-
буваються заходи, які нагаду-
ють про жахливі події, не дають 
про них забути, аби вони біль-
ше не повторилися. Комуніс-
тична Росія знищила мільйони 
українців, щоби ми не підняли-
ся з колін. Але українці висто-
яли, пережили політичні реп-
ресії, стали сильнішими».
 Україна довго йшла до прав-
ди про ці жахливі події. Лише 
2003 року парламент ухвалив 
документ, у якому Голодомор 
було названо геноцидом. «Не-
визнання Голодомору геноци-

дом, нехтування національ-
ною пам’яттю і ненависть до 
України завжди йдуть поруч. 
Усі злочини, архівні докумен-
ти про них радянський режим 
хотів приховати. Та в сучасній 
Україні більшість українців хо-
чуть знати правду про себе», — 
наголосив високопосадовець.
 «То було пекло для 
мільйонів наших людей, — 
сказав у своєму слові Василь 
Кушерець, доктор філософсь-
ких наук, професор, член-ко-
респондент НАПН України, 
віце-президент Товариства 
«Знання» України, президент 
Університету сучасних знань. 
— Цифри про загиблих під час 
Голодомору у різних докумен-
тах різняться. Хтось називає 
цифру три мільйони, а за пере-
конливими даними професора 
Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шев-
ченка Володимира Сергійчу-
ка цифра реальних втрат сягає 
понад сім мільйонів. На жаль, 
у нас і досі йде війна за нашу 
історичну пам’ять. Хочеться, 
щоб знання про нашу історію 
були правдивими». 
 До речі, у Товаристві «Знан-
ня» України виставка робіт Ва-
лерія Франчука відкрилася 26 
листопада. ■

ВИСОКА НОТА

Сучасне звучання 100 років
Заснований за Скоропадського оркестр ювілейно 
виконуватиме «Мазепу»

■

Впродовж останніх дев’ятнадцяти років 
головний диригент та художній керівник
 НСОУ — Володимир Сіренко.
Фото надане агенцією «Дель Арте».

❙
❙
❙
❙

Художник Валерій Франчук.
Фото НМІУ.

❙
❙

ПАМ’ЯТЬ

П’єта і п’ять колосків
Роботи Валерія Франчука про Голодомор 
представлено в Історичному музеї

■

Виставка Валерія Франчука.❙



12 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 27 ЛИСТОПАДА 2018 КУЛЬТУРА

Валентина САМЧЕНКО

 У Полтавському краєзнавчому музеї імені 
Василя Кричевського відбулася презентація 
свіженького альбомного видання «Портрети 
українських кобзарів Опанаса Сластьона». 
Представляли його автор передмови мистец-
твознавець Віталій Ханко, полтавчанин, та 
упорядник і видавець, кандидат філософсь-
ких наук Олександр Савчук із Харкова. 
 У книжці вперше зроблено репродукції  у 
кольорі з оригіналів, що зберігаються у фон-
дах Національної бібліотеки України імені 
Володимира Вернадського, 23 портретів ук-
раїнських кобзарів, створених Опанасом 
Сластьоном у 1875—1928 роках. Вони свід-
чать про глибоке знання художником куль-
тури кобзарства. «Візьмімо хоч один портрет 
кобзаря Петра Сіроштана: тут і зачіска коб-
заря, і одяг, і шкіряні постоли, і намітка на 
голові дівчинки-поводиря — все вимальова-
но не лише з любов’ю, а й етнографічно точ-
но», — розповідає Олександр Савчук. Деяких 
незрячих співців художник малював кілька 
разів.
 Із недавнього часу Опанас Сластьон відо-
мий загалу як архітектор – автор проектів 
шкіл, які зводили в Полтавській губернії піс-
ля того, як у 1909 році Лохвицька земська уп-
рава замовила йому розробити вісім проектів 
в українському стилі. Загалом Опанас Слас-
тьон у1900—1928 роках працював у Мирго-
роді. За його проектами будували школи, лі-
карні, будинки кооперативних товариств, 
Миргородську водолікарню, їдальню-клуб, 
грязелікарню. Будови Опанаса Сластьона (їх 
налічують понад півсотні; на жаль, зберег-
лися не всі) є у Сумській і Чернігівський об-
ластях, скажімо, у Ніжині можна побачи-
ти будівлю електростанції, зведену в 1914—

1916 роках. 
 Загалом Опанас Сластьон — український 
маляр і графік романтично-народницького 
напряму, етнограф, архітектор і педагог, за-
сновник Миргородського краєзнавчого му-
зею, кобзарознавець. Він зробив величезну 
кількість ілюстрацій до наукових та худож-
ніх видань, зокрема Шевченкових «Гайда-
маків». Малярські твори художника збері-
гаються у художніх музеях у Києві, Харкові, 
Полтаві. 
 «Опанас Сластьон не лише зробив запи-
си на фонограф кобзарського автентично-
го співу, а й сам був прекрасним виконав-
цем, — ділиться Олександр Савчук. — Пер-
ший портрет кобзаря 1875 року він підпи-
ше: «Мій панотець, що навчив мене співати 
думи». 
 «Портрети українських кобзарів Опанаса 
Сластьона» разом із іншими книжками ви-
давництва уже представляли у Києві, у Му-
зеї Івана Гончара. ■

Олександр ІРВАНЕЦЬ

 На початку листопада в київсько-
му кнайп-клубі «Купідон», що на розі 
Пушкінської з Прорізною, в тісно за-
повненій залі відбулася презентація 
українського перекладу «Полюван-
ня на Снарка» — поеми Льюїса Кер-
ролла. Цей англійський автор поза-
минулого сторіччя знаний насампе-
ред книжками «Аліса в задзеркаллі» 
та «Аліса у країні див». Але на Заході 
його абсурдистська поема про деся-
тьох мисливців на невідому тварину 
і їхні пригоди під проводом капіта-
на Будодзвона відома й шанована не 
менше за прозові твори. Також вона 
перекладена й більшістю мов світу, 
принаймні тих, у яких існує більш-
менш серйозна література. Відтепер 
цей текст є і в українській версії, за-
вдяки зусиллям перекладача, що схо-
вався за псевдо Юрко Бознаяк.
 Думається, досвідчений читач 
уже зрозумів, що це не просто псев-
до, а перелицьований псевдонім 
Юрка Позаяка, відомого київсько-
го поета з групи «Пропала грамота». 
Ще три десятиліття тому він зі свої-
ми побратимами Віктором Недосту-
пом і Семеном Либонем підкорювали 
(і шокували) тодішню публіку свої-
ми незвичними і нестандартними по-
езіями. (До речі, в жовтні в тому ж са-
мому «Купідоні» відбувся поетичний 
вечір «Пропалої грамоти» — перший 
після 28-літньої перерви). І хоча з ча-
сом шляхи трьох поетів розійшлися, 
та Позаяк лишився вірним красному 
письменству, ще й розширив діапа-
зон своєї творчості з віршування на 
переклад. Перекладати він береться 
речі завідомо складні, щоб не сказа-
ти — неможливі: у його перекладаць-
кому доробку — роман хорватсько-
го прозаїка Сімо Мраовіча «Костян-
тин Богобоязний», а також тексти 
французького літературного експе-
риментатора Ремона Кено, «Вправи 
зі стилю» і цикл сонетів, який читач 
за бажання може самотужки розши-
рювати до безкінечості і який сам 
Кено назвав «Сто тисяч мільярдів 
сонетів». Мовна майстерність прида-
лась Позаякові й цього разу — адже 
«Полювання на Снарка» в оригіналі, 
англійською, сповнене новотворів-
неологізмів, які Керолл вигадував, 
не турбуючись про те, що його твір 
хтось колись переказуватиме інши-
ми мовами. Взяти хоча б головних 
героїв — англійською вони усі ма-
ють імена, що починаються з літери 
«Б» — тобто з «В»: Boots (в перекладі 
він Бой, готельний служка, що чис-
тить черевики пожильцям), Banker 
— Банкір, Billiard-marker — Біль-
ярдист, Broker — Брокер, Baker — 
Булочник, Butcher — Бійник, себто 
різник, що забиває худобу, maker of 
Bonnets — Бриляр, майстер, що пле-
те капелюхи. Також серед команди 
мисливців є Barrister, себто правник, 
в Бознаяковому перекладі Борзопи-
сець-юрист, і Beaver — українською 
це Бобер, тварина добра і тямуща, 
хоча й без жодної користі. Провадить 
цю різномасну зграю Bellman, тобто 
чоловік, що дзвонить у дзвін. Юрко 
Бознаяк створив для нього ім’я-не-
ологізм — Будодзвін. Розумний, ос-
вічений читач збагне всю вишукану 
витворність цього найменування.
 Тож під проводом Будодзвона вся 
ця дивна ватага вирушає в експеди-

цію десь за моря. Їхня мета — вполю-
вати Снарка, незнаного звіра, страш-
ного, хижого і підступного. Проте 
якщо зі звичайним Снарком ці мис-
ливці ще можуть сяк-так справитися, 
то з Буджумом (а це різновид Снарка, 
і про нього відомо ще менш) ради ніх-
то собі не дасть. Забігаючи наперед, 
скажемо, що Снарк у поемі Керрол-
ла таки виявиться Буджумом. Тож 
віршована оповідь припиняється 
«на півслові умовкши, урвавши свій 
крик» — і невідомо, що далі діється з 
героями. Цілком за законами літера-
тури абсурду. 
 Дуже втішним видається той 
факт, що останнім часом побільша-
ло перекладів українською зі світо-
вих мов: англійської, французької, 
німецької та інших. Адже, перекла-
дені українською, цi твори збагачу-
ють саме нашу, українську літерату-
ру, приходячи до нашого, українсь-
кого читача. І подвійно радісним є 
усвідомлення, що перекладається 
не лише гостросюжетна детективна, 
пригодницька література, не лише 
романтичні любовні повісті або кос-
мічні та фентезійні одіссеї — а також 
література, умовно кажучи, елітар-
на, призначена для нечисленного 
«просунутого» читача. Такою є і по-
ема Керолла про Снарка.
 Окремою книжкою Бознаяків пе-
реклад випустило київське видавниц-
тво «Лаурус». Видання це двомовне, 
англійський текст також присутній 
у книжці. Кожен iз восьми розділів-
«сказів» наприкінці оснащений ще й 
словничком англійських слів (серед 
них є й Керроллові новотвори), — що 
безперечно буде корисним для всіх, 
хто вивчає англійську чи просто ці-
кавиться англомовною літературою. 
Також книга вміщає передмову Тані 
Доній, викладачки англійської фі-
лології і фахівця з перекладу англо-
мовних літератур. А на завершення, 
вже після тексту поеми, читач отри-
мує ще й дві коментативні післямови 
— власне від перекладача, Юрка Боз-
наяка-Позаяка, і також від ілюстра-
торки, Дарії Лисенко-Браш. Адже 
зобразити Снарка — це також завдан-
ня не з найлегших. Бо в Керроллово-
му тексті цей звір описаний дуже різ-
номанітно, і тому — невиразно. Тож 
художниця мусила ввімкнути прихо-
вані резерви уяви — і це дало резуль-
тат: на сторінках лаурусівського ви-
дання читач знайде до десятка різних 
версій зовнішнього вигляду Снар-
ка, від птахоподібного до схожого на 
рибу чи на хробака. Жоден iз малюн-
ків не суперечить описам iз тексту по-
еми — адже Снарк невідомий і незбаг-
ненний, як і багато інших персонажів 
творів Льюїса Керролла. 
 Тож українського перекладу сві-
тової класики прибуло — старання-
ми Юрка Бознаяка, Дарії Лисенко-
Браш, зусиллями видавців і полігра-
фістів. І відтепер ця химерна й забав-
на книжка матиме свого читача і в 
нашій країні. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Керролл — це не тільки 
«Аліса»
Поема про божевільне 
полювання божевільної 
команди на неймовірну 
істоту

■

Опанас Сластьон. Портрет кобзаря 
Петра Сіроштана. 1887 р.
Репродукція зі сторінки видавництва savchook.com.

❙
❙
❙

ТРАДИЦІЇ

Пішли у люди кобзарі
З любов’ю й етнографічно 
точно малював сліпих 
українських співців Опанас 
Сластьон

■

Євдокія ФЕЩЕНКО

 29 листопада випов-
ниться 240 років із дня на-
родження Григорія Квітки-
Основ’яненка. Цій ювілей-
ний даті присвятили зустріч 
у Харківському літературно-
му музеї. Предметом обгово-
рення стала, зокрема, книж-
ка «Історія роду Квіток», яку 
відомий харківський дослід-
ник Андрій Парамонов пре-
зентував іще п’ять років тому. 
Це збірник архівних докумен-
тів і статей. «Книга безцінна 
для дослідників та книжко-
вих естетів — на гарному па-
пері, з якісними ілюстрація-
ми, зі змістовною передмовою 
класного історика Володими-
ра Маслійчука. І докумен-
ти, статті — у фаховому пе-
рекладі українською Олі Че-
ремської, — констатує Ольга 
Різніченко. — Готується нове 
доповнене видання книги «Іс-
торія роду Квіток». 
 До цього роду належали 
козацькі старшини, чинов-
ники, історики, однак най-
видатнішою постаттю є ро-
доначальник української 
прози народною мовою Гри-
горій Квітка-Основ’яненко. 

Наводиться найповніша на 
сьогодні генеалогія Квіток із 
важливими екскурсами в то-
гочасний побут, історія родо-
вого «гнізда» роду — села Ос-
нови (тепер ця місцевість у 
межах Харкова). Зазначено 
бібліографічний опис кни-
жок XVII—XVIII cтоліть, що 
належали родині, подаєть-
ся прижиттєва бібліогра-
фія творів Григорія Квітки-
Основ’яненка. Також публі-
куються наявні витяги з «Лі-
топису Квіток» — важливого 
джерела з історії України.
 Григорій Квітка — автор 
безсмертних «Шельменка — 
волосного писаря», «Коно-
топської відьми», «Марусі», 

«Сватання на Гончарівці». 
Як письменник, видавець, 
літературний критик і пуб-
ліцист він утверджував ху-
дожні можливості українсь-
кої літературної мови. Брав 
участь у заснуванні професій-
ного театру в Харкові (1812), 
у виданні першого в Україні 
журналу «Українскій Віст-
никъ» (1816–1817), сприяв 
виданню альманаху «Моло-
дикъ» (1843—1844).
 Мало хто знає, що Гри-
горій Квітка ніколи не 
виїжджав за межі Харкова. 
За його переконанням, саме 
у цьому місті, на Гончарів-
ці, живуть найкрасивіші 
дівчата. ■

ДО ДАТИ

Найкращі дівчата на Гончарівці
Письменник Григорій Квітка-Основ’яненко ніколи не виїжджав 
із Харкова

■

Будинок, де жив Григорій Квітка в Основі.❙
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«Люблю любити»
 ■ Інно, в одній людині: 
дружина, мама чотирьох 
прекрасних діток, поете-
са, вишивальниця... Що 
на першому місці?
 — Насамперед вважаю 
себе жінкою та мамою. 
Материнство робить мене 
наповненою, а моє життя 
по-справжньому змістов-
ним. А ще — люблю лю-
бити! Тобто, люблю пере-
бувати в стані любові до 
всього живого. З дитинс-
тва я була допитливою, 
тому й маю багато інтере-
сів та захоплень, які допо-
магають мені сформувати 
свою картину світу. 
 ■ Розкажіть трохи про 
себе. Ви зростали в бага-
тодітній сім’ї, маєте дві 
вищі освіти...
 — Народилася на Жи-
томирщині, у краю лісів. 
Це село Ушомир Корос-
тенського району. Зрос-
тала у багатодітній сім’ї. 
Все дитинство проходило 
в прямому контакті з при-
родою та в постійній пра-
ці. Змалечку любила вчи-
тися, обожнювала читати 
книги. Увесь мій світ — 
це краса природи і глиби-
на книг. 
 Маю дві вищі педаго-
гічні освіти. Трохи пра-
цювала вихователем ди-
тячого садка, соціальним 
педагогом. Зараз офіцій-
но перебуваю у відпуст-
ці з догляду за дитиною. 
Водночас я є приватним 
підприємцем: з донькою 
маємо невеличкий ману-
фактурний цех iз вироб-
ництва натуральної кос-
метики та магазин еко-
продукції. Саме цей вид 
діяльності допомагає нам 
пропагувати екологічний 
спосіб життя та через без-
посереднє спілкування з 
покупцями заохочувати 
людей жити просто і здо-
рово.
 ■ У вас прекрасний 
чоловік, який підтримує 
в усіх починаннях. Як 
знайшли одне одного?
 — Познайомилися 
по телефону. Довгий час 
спілкувалися й не бачили 
одне одного. Спілкування 

на відстані додало інтриги 
та глибини стосункам. 
 А це вже ось відзна-
чаємо 24 роки, як по-
знайомилися! Цьогоріч 
вирішили відзначити цю 
подію в Одесі.
 ■ Коли і як прийшла до 
вас поезія? 
 — Перший вірш був 
написаний років у три-
надцять для мами і, зви-
чайно, прочитаний для 
неї. Мені хотілося че-
рез поезію показати своє 
особливе ставлення до 
нені, свою любов, вдяч-
ність, яку відчувала. Зго-
дом iще написала кілька 
віршів. Їх друкували міс-
цеві газети. 
 Потім була перерва 
аж до 2014 року. Важливі 
події в країні пробудили 
мій поклик до поетично-
го слова. Але я чомусь бо-
ялася писати. Я є інтро-
вертом, мені важко вира-
жати себе. Ловлю себе на 
думці, що часом мені кра-

ще наодинці. Вважаю себе 
недостатньо талановитою, 
щоб виносити на суд ін-
ших свою творчість. 
 Та після творчого ве-
чора отримала неймовір-
ну підтримку від друзів, 
творчих особистостей, 
зокрема поетів. Всі од-
ноголосно сказали «пи-
сати!», і в мене потроху 
зміцніли крила. Але я все 
одно лишилася вимог-
ливою, прискіпливою до 
себе.
 ■ Ви так гарно, з ніж-
ністю говорите про своїх 
діток: Назарчик, Лесик, 
Вікуся, Ромчик...
 — Мої діти — це мій 
світ Любові! Любові, яка 
є безперечною, яка нічого 
не очікує, не шукає свого, 
не заздрить, не дратуєть-
ся. Я вчуся в них жити і 
бути такими, як вони, бо 

ж сказано: «Будьте як 
діти!» Саме тому я й нази-
ваю їх ніжно: Лесик, На-
зарчик, Ромчик, Вікуся. 
Імена підбирали інтуїтив-
но, що лягало на серце, і 
дивилися на дитинку, чи 
підходить їй. Мали кіль-
ка варіантів імен, але мені 
здається, кожна людина 
народжується особистіс-
тю, тому ім’я є своєрідним 
відлунням деяких рис ха-
рактеру.

Вишивка — це книжка 
життя
 ■ Є у вас ще одна при-
страсть — вишивання. 
Таке враження, що по-
тяг до творчості нитками 
і голкою живе всередині 
вас...
 — Якщо говорити про 
вишивку, то можна сказа-
ти, що в ній я досягла до-
сить помітних вершин. 
Я вмію і знаю, як ство-
рити гармонійну роботу. 
Я люблю тих людей, для 
кого вишиваю. Ретельно 
підбираю узор та кольо-
ри, аби були максимально 
екологічними до аури лю-
дини, яка носитиме, нап-
риклад, сорочку. Мене ті-
шить, що за тринадцять 
років вишивання моїх со-
рочок по світу вже понад 
300! Приємно, що вони ра-
дують людей.

 ■ Як і коли навчилися 
вишивати?
 — Коли чекала першу 
дитину, вже майже перед 
пологами пішла на Велик-
день до церкви. Святко-
во так, сяють вогні, свя-
щеник вітає: «Христос 
воскрес...» І в стані під-
несення я побачила руш-
ник iз написом «Христос 
воскрес». Вишитий золо-
том Ісус простягав руки 
до неба. Це так мені сподо-
балося, що душа моя ней-

мовірно відгукнулася.
 Вже народила дити-
ну, а рушник сниться та й 
сниться. Попросила маму: 
«Треба цей рушник знай-
ти й дізнатися, хто його 
вишив. Хочу сама такий 
вишити». Мама сказала: 
«Я тобі вишию». — «Ні, я 
сама».
 І я таки знайшла ту 
жінку й рушник. Ско-
ро і сама сотворила свій 
перший рушничок, який 
уже понад двадцять років 
прикрашає наш сімейний 
кошик.
 Відтоді я зрозуміла, 
що вишивка — це круто. 
Вона дарує той унікаль-
ний час, коли у вирі жит-
тя можна побути наодин-
ці з собою, з молитвою, з 
Богом.
 Коли чекала на другу 
дитину — синочка, зно-

ву настав час наснаги для 
вишивки. Тоді знайшла 
через оголошення майс-
терню «Український су-
венір», побачила справж-
ні професійні роботи, ус-
відомила: те, що я вмію, 
— наївні початки, а на-
справді вишивка — це 
дуже красиво, складно, 
технічно вишукано. 
 Почала жадібно вчи-
тися, влаштовувати пер-
ші виставки.
 Для наших предків 
вишивка — це певна сис-
тема знаків, відображен-
ня побуту і світогляду, 
це певною мірою книжка 
життя, яка нині присипа-
на пилом забуття. Сучасні 
вишивальниці її інтуїтив-
но відроджують, докопую-
чись до кореня.
 Якби не було джерела 
істинного, то це мистец-
тво не було б таким жит-
тєстійким. Я вивчала літе-
ратуру, їздила по вистав-
ках, шукала майстрів, ко-
лекціонерів, які збирають 
справжній автентичний 
одяг. Для чого це взагалі 
живе, чому так проростає? 
Я зробила висновок, що це 
як віра. Віра в Бога чому 
існує? Вона має реальне 
джерело, вона є істинна, 
вірна. Так само і символі-
ка у вишивці, вона не про-
пала, оскільки має істинне 
джерело, це — посилання 
предків нам, передаван-
ня інформації, щоб засте-
регти, показати суттєве. 
Напевно, це знання про 
душу, Всесвіт, гармонію, 
про чоловіка і жінку, за-
шифровані у символах.
 ■ Вишивка — як пас-
порт людини: можна дові-
датися, з якого вона регіо-
ну, якого дотримується 
стилю, яка її духовність...
 — Вишиванка підси-
лює вроду людини, ро-
бить особливою, стиль-
ною, впевненою у собі.
 У моїй пам’яті є іс-
торія однієї сорокарічної 
жіночки, яка ніколи не 
була заміжньою. Я виши-
ла їй вишиванку, і вона 
впродовж року вийшла 
заміж, зателефонувала: 
«Знаєш, я познайомила-
ся з чоловіком, коли була 
у вишиванці, і він на це 
звернув увагу».
 Спостерігаючи роками 
за своїми замовниками, 
можу сказати, що, мож-
ливо, вишиванка і не га-
рантує успіху людині, бо 
це залежить передусім від 
її дій, але точно допомагає 
в усьому. 
 Хоч від якого знаного 
кутюр’є був би у вас одяг, 
але у вишиванці точно по-
мітять і збагнуть: «Ви — 
особливі!» Мало мати багато 
грошей, щоб купити рукот-
ворну вишиванку, необхід-
но мати ще й багато розуму, 
щоб зрозуміти її цінність і 
створити разом із майстри-
нею. Бо не сама майстриня 
творить, а творить трійця: 
Бог, той, хто прагне, і той, 
хто виконує...
 Бачення образне, ін-
туїтивне, прагнення на 
рівні підсвідомого, світла 
і чиста, натхненна і відда-
на праця майстра перетво-
рюються на мистецький 
виріб, котрий використо-
вуватиме людина, в серці 
якої є бажання себе іден-
тифікувати і кристалізу-
вати як українця!
 Енергетика вишиваль-

ниці-майстрині надзви-
чайно потужно може впли-
вати навіть на покращення 
долі людини — власника 
вишиванки! Майстриня, 
коли вишиває, — думає, 
мріє, переживає, а най-
краще — коли вона мо-
литься, коли спокійна та 
примирена, має звичайну 
сім’ю, дітей, гармонійний 
душевний настрій, тоді ви-
шиванка — не просто річ, 
одяг, а особливий витвір, 
у який зашита Божа сила, 
молитва, і в потрібну мить 
саме ця сила обов’язково 
підтримає і збереже, при-
несе успіх і спрямує на 
потрібний шлях...

«Нехай добро спалює всі 
негативні думки»
 ■ За що б ви не взяли-
ся, пані Інно, все виходить 
бездоганно. Поезія, ви-
шивка, лад у чудовій ро-
дині... 
 — Я насправді думаю, 
що все на світі пов’язано 
і якщо глибоко пізнати 
щось одне, то все інше вже 
набагато легше. На часі я 
вивчаю хімію та повторюю 
для себе математику, біо-
логію, вивчаю анатомію, 
постійно вивчаю психоло-
гію, філософію. Зараз за-
хоплююся інтегральною 
філософією. Всі ці знання 
роблять мене цілісною та 
щасливою. 
 Я знаю, навіщо живу, 
пізнаю краще себе та світ 
і розумію, що можу впли-
нути на майбутнє, щоб 
воно ставало кращим на-
віть своїми думками, свої-
ми чистими прагненнями. 
Знання для мене як очис-
ник, як упорядник, як 
розсіювач туману стерео-
типів, догм, навіювань та 
систематичного маніпу-
лювання. Моєю свідоміс-
тю вже важко маніпулю-
вати, навіть не тому, що я 
багато знаю, а тому, що я 
відчула силу свого світла, 
яке знищує туман, який 
так хочуть наслати сус-
пільству. 
 Я на все маю свою дум-
ку. І вона не є сталою, бо 
щодня я інша, прагну кра-
щої себе, бо порівнюю себе 
з собою, а не з іншими. Від 
цього відчуваю постійне 
щастя в серці. Хоча до-
недавна не вірила в пос-
тійне щастя, думала, що 
щасливими бувають тіль-
ки моменти. А тепер точ-
но знаю — щасливим бу-
ває життя! І щастя не пот-
ребує ні багато коштів, 
ні слави, ні влади. Прос-
то потрібно бути простим 
і чистим усередині себе. 
Для себе ж! І тоді навіть 
ліків не потрібно, бо лю-
дина з чистими думками 
хворіє дуже рідко і швид-
ко одужує.
 ■ Інно, що б ви поради-
ли тим, хто постійно скар-
житься на брак часу?
 — Усім людям я б мог-
ла порадити дуже мало, 
бо не вважаю себе тією, 
що може радити. Звичай-
но, є безкінечні цінності, 
які роблять нас радісні-
шими. Будьте простими, 
будьте добрими. Нехай 
добро спалює всі погані й 
негативні думки. Можу 
додати словами свого 
вірша: «Ідіть і любіть! 
Любіть так сильно, нена-
че це остання ваша мить, 
неначе на Землі вже не 
залишилось Любові». ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Інна Залізнюк: Моїх 
сорочок по світу вже 
понад 300 
Система знаків, відображення 
побуту і світогляду у вишивках, 
їх енергетика та поетичні пошуки 
майстрині

■

Інна Залізнюк.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Нещодавно у Центрі української культури та мистецтв 
відбувся затишний вечір поезій Інни Залізнюк. Жінка 
має дві вищі освіти, прекрасного чоловіка, чотирьох 
чудових дітей. Водночас з-під пера у неї народжується 
чудова поезія, яку слухати й слухати. А ще Інна встигає 
багато й красиво вишивати. Її вишиті сорочки розлеті-
лися по Україні й світу, де живуть українці. 
Я поцікавилася: як жінка все встигає?

Бачення образне, інтуїтивне, прагнення на рівні підсвідомого, світла 
і чиста, натхненна і віддана праця майстра перетворюються 
на мистецький виріб, котрий використовуватиме людина, в серці 
якої є бажання себе ідентифікувати і кристалізувати як українця!
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Григорій ХАТА

 Сподівання, що після не-
очікуваної домашньої нічиєї 
«Шахтаря» зі «Львовом» у на-
ціональній прем’єр-лізі може 
відродитися чемпіонська інт-
рига, виявилися не більш ніж 
швидкоплинним маренням ук-
раїнських футбольних фанатів, 
котрі останніми роками, як-то 
кажуть, перебувають на «голод-
ному пайку».
 Хоча після осічки донецької 
команди в Харкові скоротити 
відставання від лідера сподіва-
лися у «Динамо». «Ми дуже хоті-
ли перемогти, оскільки «Шах-
тар» втратив очки, і це була хо-
роша можливість трохи скоро-
тити відставання від них. Але 
не змогли почати гру так, як по-
винні були це зробити, а «Олек-
сандрія» забила з першого ж сво-
го моменту. Господарі виявили-
ся справжніми щасливчиками і 
скористалися своїм єдиним шан-
сом, коли відзначилися вдруге», 
— так прокоментував хід невда-
лого для себе поєдинку словенсь-
кий легіонер «Динамо» Бенья-
мін Вербич.
 Наставник олександрійців 
Володимир Шаран перед грою 
не приховував, що його підо-
пічні готуються дати іменито-
му опоненту справжній бій. Зре-
штою, взявши гору в запеклому 
протистоянні, скромна «Олек-
сандрія» виграла не тільки у 
«біло-синіх» локальну битву в 
16-му турі, а й досягла страте-
гічного успіху, потіснивши сто-
личний колектив із другого міс-
ця в турнірній таблиці.
 «Вийшла хороша динаміч-
на гра у виконанні обох команд. 
Нам не вистачило свіжості, особ-
ливо це було помітно в другому 
таймі, коли було багато техніч-
ного браку. Намагалися органі-
зовувати атаки через фланги, 
були хороші виходи, але остан-
ній пас сьогодні підводив нас. 
Ми припустилися на одну по-
милку більше, і «Олександрія» 
здобула перемогу», — резюму-
вав наставник динамівців Олек-

сандр Хацкевич.
 За кілька днів до неприєм-
ного фіаско в Олександрії, свят-
куючи свій 60-річний ювілей, 
президент «Динамо» Ігор Сур-
кіс укотре заявив, що повніс-
тю довіряє Хацкевичу, котрий 
будує нову омолоджену дина-
мівську команду.
 Так само в цей час прозву-
чала інформація про ймовір-
ну відставку з поста головного 
динамівського «селекціонера» 
нещодавно призначеного Євге-
на Краснікова, мовляв, остан-

ні придбання «біло-синіх» жод-
ним чином не пішли на користь 
команді.
 Скочування «Динамо» до 
третього місця в турнірному 
протоколі й справді свідчить 
про не найкращий ігровий то-
нус команди. Подібного роду 
пертурбації в турнірній табли-
ці, без сумніву, знову призве-
дуть до того, що під Олексан-
дром Хацкевичем захитається 
стілець. Утім, як уже не раз на-
голошував Ігор Суркіс, остан-
нім часом він більше не прий-

має емоційних рішень. Тож, не 
виключено, продовжить чека-
ти від своєї команди прогресив-
них результатів.
 У позиції глибокого очіку-
вання нині застигли й шану-
вальники іншого столично-
го клубу — «Арсеналу-Київ», 
котрий, попри зміни на тре-
нерському містку, продовжує 
відставати від основного пе-
летону. У дуелі аутсайдерів — 
«Чорноморця» та «Арсеналу» 
— «каноніри» зазнали 13-ї по-
разки. ■

Англія
 Після 13-го туру в АПЛ залиши-
лось лише дві команди, які йдуть без 
поразок: «Ман. Сіті» і «Ліверпуль». 
«Городяни» без участі Олександра 
Зінченка легко розгромили «Вест-
Хем» Андрія Ярмоленка, а «мерси-
сайдці» у другому таймі дотиснули 
«Уотфорд».
 Уперше у сезоні програв «Челсі» 
— «сині» у лондонському дербі без 
шансів поступилися «Тоттенхему».
 Прем’єр-ліга. 13-й тур. «Вес-
тХем» — «Манчестер Сіті» — 0: 
4 (Сілва, 11; Стерлінг, 19; Сане, 34, 
90+3), «Евертон» — «Кардіфф» 
— 1: 0, «Фулхем» — «Саутгемп-
тон» — 3: 2, «Манчестер Юнай-
тед» — «КрісталПелас» — 0: 0, 
«Уотфорд» — «Ліверпуль» — 0: 
3 (Салах, 67; Александер-Арнольд, 
76; Фірміно, 90), «Брайтон» — 
«Лестер» — 1: 1, «Тоттенхем» 
— «Челсі» — 3: 1 (Аллі, 8; Кейн, 
16; Сон Хин Мін, 54 — Жиру, 85), 
«Борнмут» — «Арсенал» — 1: 2, 
«Вулверхемптон» — «Хаддерс-
філд» — 0: 2.

 Лiдери: «Манчестер Сіті» — 
35, «Ліверпуль» — 33, «Тоттенхем» 
— 30, «Челсі» — 28, «Арсенал» — 
27, «Евертон» — 22.
 Бомбардири: Агуеро («Ман-
честер Сіті»), Обамейянг («Арсе-
нал») — 8.

Іспанія
 Після дебютного матчу за «Ле-
ганес» у Кубку Короля український 
голкіпер Андрій Лунін уперше вий-
шов в основі і на матч Ла Ліги. Екс-
гравець «Зорі» у деяких моментах 
поспішав та нервував, але зумів за-
лишити свої ворота сухими.
 Не зовсім вдало склався мину-
лий тиждень для українського фор-
варда Романа Зозулі, який грає в 
Сегунді. Нападник «Альбасете» от-
римав пряму червону картку за гру-
бий фол, але його команда набрала 
три очки у меншості.
 Прімера. 13-й тур. «Лега-
нес» — «Алавес» — 1: 0 (Лунін 
(«Л») — 90 хв.), «Ейбар» — 
«Реал Мадрид» — 3: 0 (Еска-
ланте, 18; Серхі, 52; Кіке, 57), 
«Валенсія» — «Райо Вальєка-
но» — 3: 0, «Уеска — «Леван-

те — 2: 2, «Атлетико» — «Бар-
селона» — 1: 1 (Дієго Коста, 77 
— У. Дембеле, 90), «Атлетик» 
— «Хетафе» — 1: 1, «Севілья» 
— «Вальядолід» — 1: 0 (Андре 
Сілва, 30), «Еспаньйол» — «Жи-
рона» — 1: 3, «Вільярреал» — 
«Бетіс» — 2: 1.
 Лiдери: «Севілья» — 26, 
«Барселона» — 25, «Атлетико» — 
24, «Алавес» — 23, «Еспаньйол» 
— 21, «Реал Мадрид» — 20.
 Бомбардир: Стуані («Жиро-
на») — 10.

Італія
 Кріштіану Роналду знову за-
биває — цього разу гол зіркового 
португальця допоміг «Ювентусу» 
обіграти «СПАЛ». Натомість втра-
тив очки у поєдинку з аутсайдером 
«Наполі».
 У центральному ж матчі туру 
«Мілан» на останній хвилині втра-
тив перемогу над «Лаціо».
 Серія А. 13-й тур. «Удіне-
зе» — «Рома» — 1: 0, «Ювен-
тус» — «СПАЛ» — 2: 0 (Ронал-
ду, 29; Манджукіч, 60), «Інтер» 
— «Фрозіноне» — 3: 0 (Б. Кей-

та, 10, 82; Л. Мартінес, 57), «Пар-
ма» — «Сассуоло» — 2: 1, «Бо-
лонья» — «Фіорентина» — 0: 0, 
«Наполі» — «К’єво» — 0: 0, «Ем-
полі» — «Аталанта» — 3: 2, «Ла-
ціо» — «Мілан» — 1: 1 (Х. Корреа, 
90+4 — Уоллес, 79 (у свої воро-
та)), «Дженоа» — «Сампдорія» 
— 1: 1.
 Лiдери: «Ювентус» — 37, 
«Наполі» — 29, «Інтер» — 28, 
«Лаціо» — 23, «Мілан» — 22, 
«Парма» — 20.
 Бомбардир: Пентек («Дже-
ноа») — 10.

Німеччина
 Затягнулася криза у головно-
го фаворита чемпіонату — «Ба-
варії»: підопічні Ніко Ковача не 
можуть виграти вже три матчі пос-
піль. Минулого уїк-енду мюнхен-
ці не втримали перевагу в матчі з 
«Фортуною». 
 Лише один бал перед поєдин-
ком у ЛЧ з «Шахтарем» заробив 
«Хоффенхайм», який розписав 
результативну нічию з «Гертою». 
 Четверту перемогу у сезоні 
здобув «Шальке», який потроху 

піднімається з дна турнірної таб-
лиці. Український хавбек «кобаль-
тових» Євген Коноплянка знову 
залишився у запасі.
 Перша Бундесліга. 12-й 
тур. «Байєр» — «Штутгарт» — 
2: 0, «Баварія» — «Фортуна» — 
3: 3 (Зюле, 17; Мюллер, 21, 58 — 
Лукебакіо, 45, 78, 90+3), «Герта» 
— «Хоффенхайм» — 3: 3 (Ібі-
шевіч, 13; Лекі, 72; Лацаро, 87 — 
Демірбай, 1; Крамаріч, 10; Бічак-
чіч, 56), «Аугсбург» — «Айнтрахт 
Франкфурт» — 1: 3, «Манйц — 
«Боруссія» (Д) — 1: 2 (Куайсон, 
70 — Алькасер, 67; Піщек, 76), 
«Вольфсбург» — «РБ Лейпциг» 
— 1: 0, «Шальке» — «Нюрнберг» 
— 5: 2, «Фрайбург» — «Вердер» 
— 1: 1, «Боруссія» (М) — «Ганно-
вер» — 4: 1.
 Лiдери: «Боруссія» (Д) — 30, 
«Боруссія» (М) — 26, «Айнтрахт 
Франкфурт» — 23, «РБ Лейпциг» 
— 22, «Баварія» — 21, «Хоффен-
хайм» — 20.
 Бомбардири: Алькасер 
(«Боруссія («Д)), Йовіч, Алле 
(обидва — «Айнтрахт Франк-
фурт») — 9.

Франція
 Чинний чемпіон — «ПСЖ» — 
продовжує йти без втрат: минулого 
тижня парижани мінімально здо-
лали «Тулузу». На класі обіграв 
свого суперника — «Сент-Етьєн» 
— і суперник «Шахтаря» у групі 
ЛЧ «Ліон». Уперше з серпня пере-
могу у чемпіонаті здобув «Мона-
ко», але підопічні ТьєрріАнрі поки 
на передостанньому місці. 
 Ліга 1. 14-й тур. «Ліон» — 
«Сент-Етьєн» — 1: 0 (Денайєр, 
62), «ПСЖ» — «Тулуза» — 1: 0 
(Кавані, 10), «Кан» — «Монако» 
— 0: 1, «Діжон» — «Бордо» — 0: 
0, «Нант» — «Анже» — 1: 1, «Рей-
мс» — «Генгам» — 2: 1, «Страс-
бур» — «Нім» — 0: 1, «Мон-
пельє» — «Ренн» — 2: 2, «Ніц-
ца» — «Лілль» — 2: 0, «Ам’єн» 
— «Марсель» — 1: 3 (Дібассі, 8 
— Товен, 26, 80, 90+1).
 Лiдери: «ПСЖ» — 42, «Ліон» 
— 27, «Монпельє», «Лілль» — 
26, «Марсель» — 25, «Сент-Еть-
єн» — 23.
 Бомбардири: Мбаппе 
(«ПСЖ»), Сала («Нант») — 11. 
■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Даремні сподівання
Після перемоги над чинним віце-чемпіоном «Олександрія» піднялася на другу сходинку в турнірній таблиці

■

ТАБЛО

 Чемпіонат України. 16-й тур. 
«Шахтар» — «Львів» — 0:0. «Карпа-
ти» — «Десна» — 0:2, «Маріуполь» 
— «Ворскла» — 1:0, «Олімпік» — 
«Зоря» — 1:1, «Чорноморець» — «Ар-
сенал-Київ» — 2:1, «Олександрія» — 
«Динамо» — 2:1.
 Турнірне становище: «Шахтар» 
— 41, «Олександрія» — 33, «Дина-
мо» — 32, «Ворскла» — 24, «Десна», 
«Маріуполь» — 23, «Зоря» — 22, 
«Львів» — 19, «Олімпік» — 17, «Кар-
пати» — 16, «Чорноморець» — 12, 
«Арсенал-Київ» — 7.

■
Програвши «Олександрії», динамівці поступилися суперникові другим місцем у турнірній таблиці.
Фото з сайта fcdynamo.kiev.ua.

❙
❙



ВІВТОРОК, 27 ЛИСТОПАДА 2018 15СПОРТ

«Я просто виконую свою роботу».Микола Степанець
головний тренер ГК «Мотор» (Запоріжжя)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Поява вже після стар-
ту сезону на посту головно-
го тренера «Мотора» Мико-
ли Степанця була спрямо-
вана більшою мірою на по-
рятунок іміджу клубу в Лізі 
чемпіонів, який від початку 
групового турніру під ору-
дою поляка Патріка Ромбе-
ля програв чотири матчі пос-
піль. Утім зміна наставника 
допомогла «мотористам» кар-
динально змінити свій «ліго-
чемпіонський» курс та позбу-
тися статусу аутсайдера. Піс-
ля здобуття своєї третьої пе-
ремоги в групі запорізький 
клуб піднявся в октеті «В» на 
п’яту позицію. І хоча очкова 
різниця між п’ятою та вось-
мою, останньою, сходинкою 
становить лише один пункт, 
гандболісти «Мотора» мають 
доволі світлі турнірні перс-
пективи. Заступаючи на свій 
пост, Степанець говорив про 
важливість потрапляння його 
команди до першої шістки, 
представники котрої отрима-
ють право участі в «плей-оф» 
ЛЧ.
 Утім, як видно з турнірної 
таблиці, й п’яте місце — да-
леко не межа для українсько-
го чемпіона, адже до третього 
місця в октеті відстань міні-
мальна.
 Словом, iз новим настав-
ником «Мотор» спіймав свою 
гру й яскраво підтверджує, 
що керівництво Європейсько-
го гандбольної федерації неда-
ремно його покликало до еліт-
ної групи Ліги чемпіонів.
 Минулого «уїк-енду» «мо-
тористи» вдома приймали сло-
венський «Цельє» і під купо-
лом рідної «Юності» видали, 
напевно, свою найкращу гру в 

поточному сезоні.
 «Для нас це буде найсклад-
ніша гра в турнірі. Адже це 
буде ключовий для обох ко-
манд поєдинок. Налаштовані 
взяти реванш за поразку в Сло-
венії», — заявив перед грою 
очільник «Мотора».
 Зрештою, український 
клуб не дав супернику жодно-
го шансу досягти позитивно-
го результату. Уже після пер-
шого тайму підопічні Степан-
ця мали хорошу фору в шість 
голів. У другому періоді «мо-
тористи» ходу не збавляли, 
здобувши в підсумку свою на-
разі найбільшу перемогу в по-
точному розіграші — 36:27.
 У другому матчі поспіль 
кращим у складі українсь-
кого чемпіона став його ли-
товський розігруючий Айде-

нас Малашинскас, на рахун-
ку котрого дев’ять влучних 
кидків. При цьому він зно-
ву потрапив до збірної туру, 
посівши позицію кращого 
«плеймейкера». ■

Григорій ХАТА

 Достроково ставши п’ятиразовим чем-
піоном світу, британець Льюїс Хемілтон, 
як і належить новоспеченій легенді авто-
спорту (більше чемпіонських титулів — 
сім — має лише Міхаель Шумахер), на 
мажорній ноті завершив чемпіонський 
сезон. На Гран-прі ОАЕ Хемілтон здобув 
свою 11-ту перемогу в 2018 році, після 
чого подякував суперникам за яскравий 
сезон.
 «Для мене було честю битися за титул 
із Себастьяном Феттелем. Я знаю його з 
«Формули-3», він завжди був сконцент-
рований на перегонах і на трасі бився що-
сили. Цього сезону він і «Феррарі» ство-
рили гідну конкуренцію, натиск з їхнього 
боку був надзвичайно високим. Не можу 
сказати, що результат дався нам легко, 
довелося діяти на максимумі. Упевне-
ний, наступного року суперники будуть 
дуже швидкі, і ми повинні зробити все, 
аби захистити наші позиції», — заявив 
щасливий чемпіон.
 На знак поваги до свого опонента, в 
протистоянні з яким Льюїс іще ближ-

че наблизився за кількістю здобутих ти-
тулів до легендарного Шумахера, брита-
нець після завершення сезону обміняв-
ся з німцем шлемами. «Це своєрідний 
почесний ритуал, який роблять гонщи-
ки. Можна сказати, що це показник най-
вищої поваги до того, що ми робимо, як 
гонщики», — відзначив Хемілтон, додав-
ши, що для нього ганятися з Феттелем є 
істинною насолодою.

 На правах абсолютного перемож-
ця Льюїс Хемілтон не забув вислови-
ти компліменти й на адресу Фернандо 
Алонсо, котрий оголосив про завершен-
ня своєї кар’єри «формульного» гонщи-
ка. «Я слідкував за його виступами в «ко-
ролівських» перегонах іще до того часу, 
коли сам дебютував у чемпіонаті. Ми бу-
демо за ним сумувати», — наголосив пе-
реможець ЧС-2018.

 Попри те, що в наступному сезоні в 
«Ф-1» на одного чемпіона світу стане мен-
ше, без своїх ветеранів «Формула» не за-
лишиться, оскільки в «Уїльямсі» оголоси-
ли про повернення до «великих перегонів» 
поляка Роберта Кубіци. Довго відновлюю-
чись після важких травм, отриманих під 
час аварії в ралійному чемпіонаті світу, 
польський гонщик наважився знову сіс-
ти за «королівський» болід, витіснивши 
таким чином з «Уїльямса» росіянина Сер-
гія Сироткіна.
 Відзначимо, що досі не визначився 
зі своїм майбутнім досвідчений фін Кімі 
Райкконен. Уже відомо, що його місце за 
кермом «Феррарі» в наступному сезоні 
посяде юний Шарль Леклер із «Заубера». 
Куди ж спрямує свої погляди фінський 
гонщик, наразі невідомо.
 Поки ж у «Формулі-1» вітають iз чер-
говим подвійним тріумфом «Мерседес», 
який уп’яте поспіль зробив чемпіонський 
дубль. Водночас у «Мерсі» вже ставлять 
перед командою нові, зрозуміло, що ви-
сокі цілі на наступний сезон, у якому очі-
кується серйозна технічна революція. ■

«ФОРМУЛА-1»

У суперництві — сила
Льюїс Хемілтон 
на мажорній ноті завершив 
чемпіонський сезон, 
здобувши в ньому 
11-ту перемогу

■ ТАБЛО

 Чемпіонат світу. Підсумки.
 Особистий залік пілотів. 1. Хемілтон — 
408. 2. Феттель — 320. 3. Райкконен — 251. 4. 
Ферстаппен — 249. 5. Боттас — 247. 6. Рікк’ярдо 
— 170. 7. Хюлькенберг — 69. 8. Перес — 62. 
9. Магнуссен — 56. 10. Сайнс — 53. 11. Алонсо 
— 50. 12. Окон — 49. 13. Леклер — 39. 14. Гро-
жан — 37. 15. Гаслі — 29. 16. Вандорн — 12. 17. 
Ерікссон — 9. 18. Стролл — 6. 19. Хартлі — 4. 
20. Сироткін — 1. 
  Кубок конструкторів: 1. «Мерседес» — 
655. 2. «Феррарі» — 571. 3. «Ред булл» — 419. 
4. «Рено» — 122. 5. «Форс Індія» — 111. 6. 
«Хаас» — 93. 7. «Макларен» — 62. 8. «Заубер» 
— 48. 9. «Торо россо» — 33. 10. «Уїльямс» — 7.

■

Льюїс Хемілтон завершив сезон у ранзі п’ятиразового чемпіона світу.
Фото з сайта www.f1news.ru.
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ГАНДБОЛ

Запрограмований реванш
Здобувши третю перемогу в груповому раунді Ліги чемпіонів, «Мотор» піднявся 
у своєму октеті в «зону» «плей-оф»

■

ПАМ’ЯТЬ

 Гостинний прийом
 Уперше з 2012 року переможцем 
«Меморіалу» на честь легендар-
ного гандбольного тренера Ігоря 
Турчина стали не господарки тур-
ніру. Змагання, що проходили за 
коловою системою, в Броварах, 
виграла молодіжна збірна Іспанії, 
котра перемогла всіх своїх опо-
нентів — молодіжну та національ-
ну збірні України, а також команду 
Австрії.

■

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Група В. 9-й тур. «Мотор» (Україна) — «Цельє» (Словенія) 
— 36:27 (18:12).
 Турнірне становище: «ПСЖ» — 16, «Пік Сегед» — 15, «Нант», «Фленсберг» 
— 8, «Мотор» — 7, «Скьєрн», «Цельє», «Загреб» — 6.

■

Айденас Малашинскас — головний натхненник перемоги «Мотора» над словенським «Цельє».
Фото прес-служби ГК «Мотор».
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 — Ви така мила пара! Коли я 
вас бачу, ви завжди тримаєтеся за 
руки.
 — Я тримаю її за руку, щоб вона 
не втекла в магазин.

* * *
 На одеському Привозі в період 
зростання цін на продовольство.
 — Скiльки коштують ці кури?
 — Які кури? Це ж яйця! Куди ви 
дивитеся?
 — На цінник.

* * *
 У купе поїзда до єврея підхо-
дить провідник:
 — Перепрошую, ваш квиток 
— до Бердичева, а цей потяг іде 

зовсім в iнший бiк.
 — І часто ваші машиністи так 
помиляються?

* * *
 Hа дорозі сталася аварія. У ве-
личезний джип врізається «Волга» 
з тонованим склом. Із джипа вихо-
дить браток iз биткою i починає тро-
щити «Волгу»: розбиває фари, ба-
гажник, капот. Нарештi підходить до 
лобового скла і вибиває його. І ба-
чить, що за кермом сидить генерал-
майор МВС у формі. Браток випус-
кає битку і каже:
 — Пане генерал! А я тут сту-
каю, стукаю і не знаю, кому гроші за 
аварію віддавати.

  По горизонталі:
 3. Друге за величиною місто 
Киргизії, одне з найдавніших міст 
Середньої Азії. 7. Вибухова речови-
на, яку асоціюють із Президентом 
України. 8. Їстівний гриб помаран-
чевого кольору. 9. Козацька страва, 
що готувалася із завареного окро-
пом борошна, затірка. 12. Пташка із 
сучасного мультика про Котигорош-
ка, яка оповідає всі історії. 13. Ку-
бинський диктатор, якого відправив 
у відставку Фідель Кастро. 15. Ка-
тегорична заборона, часто міфоло-
гізована. 16. Ім’я матері Андрія Ма-
лишка. 18. Відомий своїми лібераль-
ними поглядами радянський партій-
ний лідер Білорусі, який загинув в 
автокатастрофі. 20. Суміш борошна 
і яйця, в якій смажать м’ясо чи овочі. 
21. Народний депутат, голова парла-
ментського комітету з питань право-
вої політики та правосуддя. 24. Ан-
самбль із п’яти учасників. 25. Відо-
кремлена кімната в монастирі для 
проживання ченців. 26. Перша літе-
ра слов’янської абетки.
По вертикалі:
 1. Декоративна порода собак. 
2. Ім’я відомої французької модель-
єрки. 4. «Куди ведеш, Чумацький ..., 
твій слід згубився у віках. Кінця і 
краю не знайти дорозі в зоряні сві-
ти» (Анатолій Матвійчук). 5. Облас-
ний центр, який досі називають міс-

том корабелів. 6. Американський 
пластун. 10. Лікарська рослина, 
яка має сечогінну і жовчогінну дію. 
11. Стародавня семітська держа-
ва у північній Месопотамії. 13. Авс-
тралійська зброя, яка повертається 
до власника. 14. Давньоєгипетсь-
кий бог сонця. 15. Марка пістоле-
та, який у часи Другої світової вій-
ни був особистою зброєю офіцерів 
Червоної армії. 17. Великий князь 
Литовський, засновник королівської 
династії. 19. М’який метал, із якого 
був зроблений солдатик із відомої 
казки Ганса-Християна Андерсена. 
22. Офіційне дипломатичне звер-
нення уряду однієї держави до 
уряду другої держави. 23. Райсь-
кий сад.
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від 21 листопада
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Дара ГАВАРРА

 Найгірше, що може статися з ро-
диною, — це розлучення. Від цьо-
го страждає подружня пара, але най-
більше — діти. Особливо коли бать-
ки не можуть дійти згоди, з ким 
їм, дітям, буде краще. Так відбу-
вається і в тепер уже колишній сім’ї 
зірок першої величини Голлівуду — 
54-річного Бреда Пітта та 43-річної 
Анджеліни Джолі. Ще місяць тому хо-
дили чутки, що пара нарешті виріши-
ла питання щодо опіки над дітьми: 
два старші прийомні сини — 16-річ-
ний Меддокс та 14-річний Пакс, — 
а також біологічна донька пари 12-річ-
на Шайло виявили бажання залиши-
тися з батьком. Молодші ж — 9-річ-
ні двійнята Нокс та Вів’єн, — а також 
13-річна прийомна донька Захара за-
бажали бути з мамою. Проте щось піш-
ло не так. І ось щоденна англійська га-
зета The Daily Mail написала, що ще до 
судового розгляду зіркова пара усвідо-

мила, що судова тяганина лише на-
шкодить дітям, тож вони виріши-
ли не продовжувати боротьбу за 
опіку, а «полюбовно» дійти зго-
ди: діти залишаться з Джолі, а 
вона не створюватиме перепон 
у спілкуванні Пітта з дітьми і він 
матиме достатньо часу для ви-
ховання.
 І все ніби добре, і рішення чу-
дове, проте воно ще досі не підпи-
сане, тож закрадається сумнів, адже 
Анджеліна вже не раз обливала сво-
го колишнього брудом, то розпові-
даючи, що він зловживав алкоголем 
і навіть бив дітей, то скаржилася, 
що він не платив їй аліменти (хоча 
останнє довелося спростувати). 
Взагалі вся ця «санта-барбара» 
точиться вже кілька років (до-
кументи на розлучення актри-
са подала ще у вересні 2016 р.) 
і пора б уже поставити жирну 
крапку в цій не зовсім гарній 
історії. ■

(Інтернет-видання  

«Українська правда»)

 Лідерка «Батьків-
щини» Юлія Тимошен-
ко продовжує діставати 
зі своїх запасів брендове 
взуття улюбленої «орто-
педичної» моделі — ви-
сокі підбори з невелич-
кою платформою.
 Минулого понеділ-
ка депутатка вигуляла 

в Раду лаковані туфлі 
від італійського бренду 
Sergio Rossi.
 Фото ніг Тимошенко 
виклав у мережу жур-
наліст Ян Доброносов.
 Цікаво, чи є у Леді Ю 
така шафа для взуття, як 
у Керрі Бредшоу з серіа-
лу «Секс і місто».
 Це явно не нова мо-
дель, тому знайти такі 
у мережі зараз нелегко. 

Але нові коштували не 
менше 700 доларів, тоб-
то близько 20 тисяч гри-
вень.

 Нагадаємо, кілька 
тижнів тому Тимошенко 
вигуляла підбори Gucci 
8-річної давнини. ■

Анджеліна Джолі.❙

Подібні туфлі нині на розпродажі можна купити 
за 65 баксів, але стартова ціна була $751.
Фото з сайта tabloid.pravda.com.ua. 

❙
❙
❙

ЗУБОЖІННЯ

Почім платформа?
Тимошенко вигуляла в Раду 
лаковані підбори з Італії

■

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №129■

БЕЙБІ-ШОУ

Анджеліна Джолі 
продовжує торги
На жаль, «лотами» є її діти

■

28 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. На дорогах оже-
ледиця. Вiтер пiвнiчно-схiдний, 7-12 м/с. Температура 
вночi -5...-7, удень -3...-5.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi -6...-8, удень -2...-4. Яремче: вночi -5...-7, 
удень -3...-5. Мiжгiр’я: вночi -4...-6, удень 0...-2. Рахiв: 
уночi -2...-4, удень 0...-2.

26 листопада висота снігового покриву становила: Дрого-
бич — немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай 
— немає, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — 
немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, 
Коломия — 3 см, Пожежевська — 3 см.

«Святий вогонь, що його ми сміливо запалили, уже ніколи не погасне»...
Іван Липа: письменник, делегат від Одеси до Української Центральної Ради, комісар уряду Одеси, 
а за гетьманату Павла Скоропадського — лікарський інспектор
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