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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,688 грн 

1 € = 31,714 грн

1 рос. руб. = 0,398 грн

Договір оренди 

кінотеатру в центрі 

столиці став центром 

протистояння міської 

влади і кіноспільноти

Як зросте зарплата 

військових у цьому році 

стор.4» стор. 12»

Інвестори можуть заморозити 

проекти з розвитку 

відновлюваної енергетики 

в Україні, якщо держава не 

створить для них чітких і 

прозорих правил гри
стор. 8»

Сотні мільйонів — «на вітер» Битва за «Київ»Рекордні видатки 
— на мотивацію 

ратної служби

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,153 грн 

1 € = 32,469 грн

1 рос. руб. = 0,420грн

Олександра Мусiївна ГОРОДИСЬКА 
с. Новi Петрiвцi  Вишгородського району  Київської областi

 Прохання. Прошу органiзувати петицiю до уряду та Прем’єр-мiнiстра з питання 
зменшення заробiтних плат менеджменту ДП «Укрпошта» i за рахунок вивiльнених 
коштiв пiдвищити зарплати листоношам i рядовим працiвникам.
 Скарга. Я передплачую Вашу газету вже багато рокiв, i це практично мiй єдиний 
зв’язок iз зовнiшнiм свiтом — через мiй похилий вiк i стан здоров’я iншi способи ко-
мунiкацiї менi недоступнi. Але останнiм часом i цей зв’язок перервався, i от чому. У 
нашому селi нiхто не хоче працювати листоношею, бо заробiтна плата — мiнiмальна 
(2 тис. гривень), а поряд Київ, де роботи i грошей скiльки завгодно. Минулого року 
шляхом скарг i погроз менi вдалося домовитися, щоб нашу дiлянку додали однiй лис-
тоношi, за це їй доплачували якiсь копiйки, i вона носила пошту на нашу вулицю. 
Проте вже два мiсяцi, як у неї цю доплату зняли, i, звичайно, тепер я знову не отри-
мую свою газету. Тобто Укрпошта грошi за доставку з мене взяла, а виконувати свою 
роботу не хоче. Тодi я не розумiю, чому менеджмент Укрпошти отримує такi скаженi 
зарплати, якщо вiн не вмiє органiзувати роботу? Це державне пiдприємство, тому п. 
Гройсману потрiбно не на публiку з екрана телевiзора пальцем погрожувати керiв-
нику Укрпошти, а своїм рiшенням перерозподiлити фонд зарплати так, щоб низовi 
працiвники отримували нормальнi грошi й працювали, а керiвництво розумiло, що 
ми їм платимо не за гарнi очi, а за роботу. Впевнена, що й за в п’ять разiв меншу за-
робiтну плату можна знайти людей, якi органiзують роботу Укрпошти i будуть задо-
воленi своїм заробiтком. Бо це ж потрiбно нi сорому, нi совiстi не мати, щоб отриму-
вати сотнi тисяч у країнi, де бiльшiсть людей живе за межею бiдностi, де пенсiонери 
з простягнутою рукою випрошують у держави субсидiї, а такi «працiвники» грошi 
лопатою гребуть, та ще й обов’язкiв своїх не виконують. То давайте ми їх хоч трохи до 
тями приведемо, бо вже зовсiм на голову людям вилiзли та ноги звiсили.
 P. S. Є ще варiант роботи Укрпошти: передати її активи «Новiй поштi». Впевнена, 
що в ту ж хвилину всi проблеми буде вирiшено, i листоношi знайдуться, i транспор-
том їх забезпечать. А менеджмент Укрпошти нехай шукає роботу у вiдповiдностi зi 
своїми здiбностями та жадiбнiстю. 

Гребуть, як кiнь копитом
За шалених зарплат керiвникiв Укрпошти знайти бажаючих працювати листоношею 
за копiйки — неможливо

ГЛАС НАРОДУ■
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«Торік тільки одних сонячних електростанцій у нашій країні збудували 646. Ще 70 
таких електростанцій встановили у своїх приватних помешканнях самі українці».

Управління комунікації та зв’язків із громадськістю Держенергоефективності

УКРАЇНА МОЛОДА

ПРОПАГАНДА

Атаки 
чорноротих
У 2018 році найбільше 
фейкових новин у російських 
ЗМІ було присвячено Україні
Катерина БАЧИНСЬКА

 Те, що Росія веде не лише збройну агресію 
проти України, а й потужну інформаційну 
війну, — не новина. Проте у 2018 році кіль-
кість дезінформації стала рекордною. За ста-
тистикою організації «Європейський Союз 
проти дезінформації», з тисячі неправдивих 
новин в російських ЗМІ 461 була присвяче-
на Україні. «Через п’ять років із початку вій-
ськового конфлікту використання Кремлем 
інформаційної зброї проти України не змен-
шилося. У повідомленнях прокремлівських 
ЗМІ інформація про Україну все ще подаєть-
ся найбільш спотвореною», — йдеться в до-
повіді відомства.
 Зазначається, що дезінформація наці-
лена на аудиторію в Росії, Україні, а також 
країнах Заходу. Таким чином Кремль нама-
гається поширити недостовірну інформацію 
про Україну, що називається, по всьому сві-
ту. Українка Богдана Кривенко, яка прожи-
ває в Німеччині протягом трьох років, у роз-
мові з «УМ» розповідає, що російське телеба-
чення дуже поширене в цій країні і дезінфор-
мації лунає справді багато. «Якби я не знала 
насправді, що відбувається в Україні, і отри-
мувала новини, як більшість німців, лише 
з того, що чую та бачу, то справді піддалася 
б російським маніпуляціям. Приїхавши до 
Берліна, я все більше розумію, що, на жаль, 
Україна програє інформаційну війну. Ми не 
можемо запропонувати світу гідну противагу 
російській пропаганді, і хто б що не казав — 
це програш України», — коментує дівчина. 
Також додає, що, спілкуючись із німцями, 
дізналася: більшість із них довіряють росій-
ським ЗМІ. «Так, світова спільнота підтри-
мує Україну. Але звичайні громадяни звід-
ки будуть брати інформацію? Коли в Україні 
і досі немає такого ЗМІ, яке б на міжнародно-
му рівні розповідало про події в країні?» — 
риторично запитує Богдана. 
 У своїх останніх публікаціях європейські 
дослідники наголошують, що виявили пробле-
ми у звітах російських державних ЗМІ про зов-
нішні борги України, про українську армію 
та про Президента країни Петра Порошенка. 
Українське видання StopFake, яке стежить за 
тим, як прокремлівські ЗМІ зображують Ук-
раїну, нещодавно представило Топ-10 най-
поширеніших фейкових новин у російських 
ЗМІ, спрямованих проти нашої країни в мину-
лому році. У списку містяться повідомлення 
про те, що українським студентам забороня-
ють спілкуватися з родичами, які проживають 
у Росії, а також, що українська церква «стає 
християнською версією ІДІЛ». За словами до-
слідників, головною метою російської пропа-
ганди є дегуманізувати, деморалізувати і зро-
бити Україну винною стороною. «Західна та 
інша аудиторія в міжнародному співтоварис-
тві є очевидними цілями, коли прокремлівсь-
кі ЗМІ намагаються представити Україну вин-
ною стороною в поточному конфлікті з Росією. 
Поставити під сумнів відповідальність Росії 
очевидно було метою довгострокової кампанії 
дезінформації, що призвела до недавньої еска-
лації конфлікту в Азовському морі. Аналогіч-
на стратегія також була центральною у спро-
бах посіяти сумніви щодо ролі Росії у збитті 
літака рейсу MH17», — йдеться у результатах 
дослідження.
 Окремий блок повідомлень спрямований 
на те, щоб показати Революцію гідності та 
зміни, які вона принесла українському сус-
пільству, як провал. Яскравим прикладом 
цього стало недавнє інтерв’ю з нібито розча-
рованим українцем, що транслювалося росій-
ським державним телебаченням. Опитува-
ний, як стало відомо, виявився запрошеним 
до Росії білоруським актором. ■ 

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 13 січня російські окупаційні 
війська 14 разів порушили режим 
припинення вогню. У смузі дій опе-
ративно-тактичного угруповання 
«Схід» двічі обстрiлювали з велико-
каліберних кулеметів, стрілецької 
зброї позиції наших військ у районі 
населеного пункту Красногорівка, 
двічі з гранатометів та стрілець-
кої зброї — поблизу міста Авдіївка, 
тричі з гранатометів i великокалі-
берних кулеметів — у районі сели-
ща Піски, з великокаліберних куле-
метів — у районі селища Опитне, з 
гранатометів i стрілецької зброї — 
поблизу селища Лебединське, гра-
натометів різних систем, велико-
каліберних кулеметів i стрілець-
кої зброї — поблизу селища Гнуто-
ве, з великокаліберних кулеметів i 
стрілецької зброї — поблизу селища 
Березове.
 У смузі дії оперативно-тактично-
го угруповання «Північ» окупанти 

обстріляли позиції наших військо-
вих iз гранатометів у районі населе-
ного пункту Новгородське, з БМП-
2, великокаліберних кулеметів — у 
районі селища Новотошківське, зі 
стрілецької зброї — на ділянці роз-
ведення сил і засобів сторін непо-
далік Станиці Луганської.
 Унаслiдок злочинних i підступ-
них обстрілів російсько-окупацій-
них військ один український війсь-
ковослужбовець отримав поранен-
ня. Підрозділи Об’єднаних сил у 
відповідь на провокації противника 
застосовували чергові вогневі засо-
би. За даними розвідки, 13 січня чо-
тири окупанти загинули та троє от-
римали поранення, знищено МТЛБ 
ворога.
 Станом на 7-му годину ранку 14 
січня в смузі дій оперативно-так-
тичного угруповання «Схід» ворог 
відкривав вогонь із великокалібер-
них кулеметів i стрілецької зброї по 
позиціях українських військових у 
районі населеного пункту Новоми-

хайлівка, внаслідок чого один вій-
ськовослужбовець Об’єднаних сил 
отримав поранення.
 Незважаючи на погіршення по-
годних умов, українські військові 
продовжують надійно контролюва-
ти дії противника на лінії зіткнен-
ня, дотримуючись при цьому режи-
му припинення вогню.
 Нагадаємо сумні статистичні 
дані щодо підриву українських за-
хисників: упродовж минулого року 
в окремих районах Донецької та Лу-
ганської областей сталося 65 під-
ривів на мінах i вибухових пристро-
ях, у результаті чого загинуло 25 на-
ших військовослужбовців, 84 отри-
мали поранення, серед яких були й 
сапери. 
 Важко уявити, скільки ще «сюр-
призів»-мін залишила після себе 
війна й скільки не лише військових, 
а й місцевих мешканців зі сходу Ук-
раїни можуть постраждати від них 
упродовж найближчих років. ■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 У Кам’янській об’єд-
наній територіальній гро-
маді на Черкащині неза-
баром розпочнуть зводити 
сонячну електростанцію 
на 30 МВт. 35 мільйонів 
євро інвестицій на її обла-
штування виділила нор-
везька компанія Scatec 
Solar.
 Як розповідає «Ук-
раїні молодій» секретар 
Кам’янської міської ради 
Андрій Плєшкань, вста-
новлення сонячної елек-
тростанції компанія пла-
нувала розпочати ще до 
нового року, але завадили 
погодні умови, котрі вне-
сли свої корективи.
 «Думаю, на початку 
березня зведення соняч-
ної електростанції роз-
почнеться. Спочатку буде 
проведено вирівнюваль-
ні роботи, i лише потім фа-
хівці візьмуться за вста-
новлення самих батарей», 
— говорить Андрій Мико-
лайович.
 За його словами, соняч-
ну електростанцію розміс-
тять у межах Кам’янки, 
на полях фільтрації ко-
лишнього цукрового заво-
ду. Ця територія по вули-
ці Заводській становить 
50 гектарів.
 Водночас, наголошує 
секретар Кам’янської місь-
кої ради, норвезькі інвесто-
ри обіцяють, у рамках пар-
тнерської соціальної угоди, 
своїм коштом облаштувати 
на Заводській освітлення й 
зробити там дорогу.
 Введення в дію соняч-
ної електростанції додасть 
Кам’янській ОТГ 20-25 
нових робочих місць. Та-
кож до бюджету громади 
підуть додаткові надход-
ження.
 Як зазначають у Чер-
каській обласній держав-
ній адміністрації, цей про-
ект реалізують у рамках 

десятирічної схеми пільго-
вих тарифів на «зелену» 
енергетику в Україні. 
 До речі, норвезька ком-
панія, яка заходить на Чер-
кащину, виробляє соняч-
ну енергію по всьому сві-
ту. Свою роботу в Україні 
вона розпочинає саме з 
Шевченкового краю через 
привабливий інвестицій-
ний клімат. Адже на Чер-
кащині помітний дефіцит 
електричної енергії, тож 
одним із пріоритетів роз-
витку краю, відображених 
у Стратегії-2020, є альтер-

нативна енергетика. 
 Як пояснюють в уп-
равлінні комунікації та 
зв’язків із громадськіс-
тю Держенергоефектив-
ності, у 2018 році в Ук-
раїні зафіксовано дина-
мічний розвиток «зеле-
ної» енергетики і введено 
майже втричi більше но-
вих потужностей віднов-
люваної електроенергети-
ки, ніж у 2017 році. Торік 
тільки одних сонячних 
електростанцій у нашій 
країні збудували 646. Ще 
70 таких електростанцій 

встановили у своїх при-
ватних помешканнях самі 
українці. Окрім цього, Ук-
раїна розжилася минулого 
року 68 вітроелектростан-
ціями, 13 станціями, котрі 
генерують електроенергію 
з біомаси, 12 об’єктами, 
що виробляють електро-
енергію з біогазу, та 4  ма-
лими ГЕС. У спорудження 
цих об’єктів відновлюва-
ної електроенергетики бу-
ло інвестовано понад 730 
млн. євро. ■

Продовження теми 
на 8-й стор.

НА ФРОНТІ

Свято — вогню не завада
Окупанти продовжують обстріли, незважаючи на оголошений режим перемир’я

■

АЛЬТЕРНАТИВНІ ДЖЕРЕЛА

Енергія з космосу
У Шевченковому краї норвезька компанія збудує сонячну 
електростанцію

■

Хай завжди буде сонце!
Фото з сайта ridnyi.com.ua.

❙
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Дісталося 
горіхам на горіхи
На те, щоб закласти сад, 
знадобилося понад рік. А знищили 
його за якихось півтори години
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

 Просто таки кричущий факт стався на території 
Коломацької об’єднаної територіальної громади: у 
селі Дудникове невідомі знищили майже весь горі-
ховий сад, закладений восени 40-річним Юрієм Па-
рахничем та його 35-річною дружиною Ганною. 
 — На сімейній раді вирішили зайнятися горі-
ховим садівництвом. Зареєстрували сімейне фер-
мерське господарство, назвавши його на честь три-
річної доньки «Марусиним садом», — розповідає 
фермер-початківець. — Сільська рада виділила ді-
лянку землі площею 1,2 гектара (то була занедбана 
територія колишньої ферми) — на неї більше ніхто 
не претендував, бо там був суцільний смітник, рос-
ли бур’яни в ріст людини. Майже рік разом із дру-
жиною готували ділянку під сад, і навіть мала донь-
ка нам допомагала. А восени закупили на власні за-
ощадження (маємо іще один бізнес) і посадили 152 
саджанці великих тонкошкурих горіхів. Місцевим 
жителям пообіцяли, що поділимося деревцями з 
усіма охочими.
 Уперше зловмисники зламали сім стовпчи-
ків огорожі. Юрій Парахнич написав тоді заяву до 
поліції, неодноразово телефонував дільничному 
інспектору й навіть пропонував надати транспорт-
ні послуги, але той так жодним чином і не відреагу-
вав на правопорушення. У результаті зловмисники 
й зовсім знахабніли: через два місяці зламали вже 
близько 400 метрів огорожі й знищили 121 саджа-
нець. На це їм знадобилося якихось півтори годи-
ни. 
 — Безкарність породжує вседозволеність. Не-
відомі лишили на снігу сліди від взуття, я їх ще й 
сфотографував. Поліцейські, яких викликав, цьо-
го разу таки прибули на місце події й зафіксували 
факт правопорушення, але відтоді якоїсь актив-
ності з боку поліції Полтавського району не спос-
терігаємо, — констатує Юрій Парахнич. — От якби 
ви зробили запит, аби правоохоронці хоч якось за-
ворушилися, це була б найкраща допомога. Згідно з 
оцінкою поліції, нашій сім’ї завдано збитків у сумі 
120 тисяч гривень. Але ми з дружиною підрахува-
ли, що загалом, аби зробити зі смітника сад, витра-
тили понад 200 тисяч. 
 За словами Юрія, серед садівників-горіхівни-
ків немає конкуренції, навпаки, вони об’єднують 
зусилля задля створення великих експортних пар-
тій горіхів, тож що поглумилися з його закладено-
го саду не конкуренти — це точно. Найімовірніше, 
припускає чоловік, піднялася рука в когось із міс-
цевих, котрі, певно ж, бачили, що на ділянці пра-
цювала і 3-річна дитина.
 — Поки рук не опускаємо, але дуже важливо, 
щоб бізнес мав захист із боку держави, правоохо-
ронних органів, — висловлює побажання підприє-
мець.
 На сторінці Юрія Парахнича у «Фейсбуці» факт, 
про який ідеться, багатьох зачепив за живе. Ось як 
коментують його користувачі цієї соцмережі: «У 
нас самі заздрощі і злість. Не хочу вживати пога-
них слів, але українці самі заслуговують на жит-
тя, яке мають. На жаль...», «Оце і є наш менталі-
тет: якщо в сусіда все добре, отже, потрібно злама-
ти, знищити, украсти», «Найімовірніше, це зни-
щення будь-якого чесного бізнесу, навіть малого», 
«Поки в нас траплятимуться ось такі речі, доти ні 
нові президенти, ні депутати ситуації в країні не 
змінять». Дехто повчає: «Власність зобов’язує: або 
охороняй, або страхуй!», хтось висловлює бажан-
ня допомогти: «Я так розумію, що це ви мені те-
лефонували стосовно стовпчиків. Приїжджайте за 
безкоштовним зразком і випробуйте його на ван-
далостійкість», а дехто взагалі пропонує: «Давай-
те створимо фонд допомоги і зберемо кошти на від-
новлення саду, а то тільки обурюємося в комента-
рях».
 Як повідомив речник поліції Полтавщини Юрій 
Сулаєв, за фактом пошкодження майна слідчим 
Полтавського районного відділення поліції відкри-
те кримінальне провадження за статтею 194 (ч. 1) 
Кримінального кодексу України і вживаються всі 
передбачені чинним законодавством заходи для 
встановлення обставин, мотивів скоєння правопо-
рушення, а також осіб, які можуть бути причетни-
ми до цього майнового злочину. ■

■

Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Рішенням чергової сесії Тер-
нопільської міськради змінено прави-
ла благоустрою міста щодо сортуван-
ня сміття — воно стало обов’язковим. 
Як повідомляє прес-служба місь-
кої ради, відтепер виконавцям пос-
луг з управління, утримання і обслу-
говування багатоквартирних будин-
ків, ОСББ, ОСН, СК та нежитлових 
приміщень необхідно переобладна-
ти існуючі контейнерні майданчики 
для забезпечення роздільного сорту-
вання побутових відходів. А у багато-
квартирних будинках, де наявні дію-
чі сміттєпроводи, облаштувати такі 
майданчики на прибудинковій те-
риторії. У свою чергу надавачі пос-
луг із вивезення побутових відходів, 
відповідно до нових правил, повин-
ні укомплектувати існуючі майдан-
чики контейнерами, в які вже окре-
мо мають скидатися змішані відходи, 
пластмаса, скло і таке інше. 
 Окрім цього, міська рада ввела 
низку екологічних заборон. Зокре-
ма, «органам самореалізації населен-
ня, житлово-будівельним кооперати-

вам та об’єднанням співвласників ба-
гатоквартирних будинків і спожив-
чим кооперативам» забороняється: 
паркувати, ремонтувати, мити та за-
правляти автомобілі та інші транс-
портні засоби на прибудинкових те-
риторіях та в зелених зонах; самовіль-
но влаштовувати городи, пошкоджу-
вати або знищувати газони; вивозити 
і вивантажувати в не відведених для 
цього місцях тверді побутові й вели-

когабаритні та ремонтні відходи, рос-
линні рештки тощо; спалювати суху 
природну рослинність або її залиш-
ки та будь-які інші відходи. У разі 
порушення нових правил на посадо-
вих осіб та громадян-суб’єктів під-
приємницької діяльності накладати-
муть штрафні санкції згідно зi стаття-
ми 82 та 152 Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення. ■

Ірина КИРПА
Херсон

 Якісні запчастини доставляють 
на Херсонський машинобудівний за-
вод (ХМЗ) ділові партнери з китайсь-
кої державної компанії First Tractor. 
Планується, що вже у 2019 році під-
приємство з виробництва херсонсь-
ко-китайських тракторів зможе за-
довольнити як внутрішній ринок Ук-
раїни, так і потреби закордонних за-
мовників. 
 Міжнародне співробітництво по-
винно вивести на новий, більш якіс-
ний рівень ринок наших тракторів, 
який до 2018 року перебував у дуже 
плачевному стані.
 «Херсонський машинобудівний 
завод уклав угоду з китайською ком-
панією YTO з метою вивчення на-
ціонального ринку сільськогоспо-
дарської техніки, у рамках якої вже 
реалізував у 2018 році 40 тракторів, 
— розповіла директор департаменту 
інвестиційної та промислової полі-
тики Херсонської облдержадмініст-
рації Тетяна Ужвій. — Це стало доб-
рою основою для створення спіль-
ного підприємства вже у 2019 році 
з виробництва цієї техніки у нашій 
південній області.
 Із 2017 року Херсонський маши-
нобудівний завод є офіційним диле-
ром китайської компанії YTO Group 
Corporation, а у листопаді 2018 року 
представники компанії YTO під час 
робочого візиту на Херсонщину відві-

дали Херсонський машзавод, торго-
ву мережу ТОВ «Укрсільгоспмаш», 
фермерські господарства, в яких пра-
цюють трактори YTO та Великолепе-
тиське професійно-технічне учили-
ще №22. 
 Отримана інформація стала ос-
новою для зміцнення ділового спів-
робітництва. Трактори, створені 
майстрами машинобудівного заводу 
Херсонщини, мають компактні роз-
міри, але при цьому вельми потуж-
ні двигуни. Поки що вирішується 
питання про те, яка кількість трак-
торів буде щомісяця сходити з кон-
веєра — все залежить від попиту. Але 
судячи з перших відгуків покупців, 
нові колісні агрегати довели свою пе-
ревагу перед більш габаритною тех-
нікою.
 Ергономічна конструкція нової 
продукції дозволяє адаптувати її під 
велику кількість допоміжного облад-
нання. Такий трактор здатний вико-
нувати дуже широкий спектр робіт: 

його можна експлуатувати, як на-
вантажувач, екскаватор або бульдо-
зер.
 До цього китайський концерн був 
змушений закрити завод, розташова-
ний на території Європи, через знач-
не здорожчання праці робітників. А 
ось з Україною вдалося домовитися, 
і техніка виходить якісна й доступна 
за ціною для покупця.
 Виробничий майданчик у безпо-
середній близькості до ЄС було обра-
но не випадково. Зі складів організо-
ваного в Україні спільного підпри-
ємства буде легше доставити готову 
продукцію партнерам з Євросоюзу. 
 Крім того, співробітники Хер-
сонського машинобудівного заводу 
накопичили багатий досвід роботи, 
а також мають відмінну виробничу 
базу. Тож при мінімальних вкладен-
нях Україна за допомогою партнерів 
із Китаю відкриє собі шлях на євро-
пейські ринки, а заодно підніме свою 
економіку. ■

СПІВПРАЦЯ

Нам потрібні на селі 
металеві трударі
Зійшла з конвеєра 
перша партія 
малогабаритних 
тракторів iз китайських 
комплектуючих

■

Маленькі, але потужні.❙

БЛАГОУСТРІЙ

Непотріб треба сортувати
У файному місті запроваджено нові екологічні правила

■

Відходи теж мають виглядати естетично.❙
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Геннадій КАРПЮК

У 2019 році суттєво покращиться грошо-
ве забезпечення військовослужбовців 
Збройних сил України. Про це йшлося 
під час нещодавнього брифінгу в Міно-
борони, де в подробицях розповіли про 
суттєвий прогрес саме в царині справед-
ливої та адекватної фінансової мотивації 
професійної військової служби.

За знищення ворожої техніки сплачено 
майже 3 мільйони гривень
 Фундамент таких позитивних змін 
закладено у березні 2018-го — з набут-
тям чинності урядової постанови «Про 
грошове забезпечення військовослуж-
бовців, осіб рядового і начальницького 
складу та деяких інших осіб». Документ 
збільшує у структурі грошового забезпе-
чення частку основних його видів (ок-
ладів: посадового, за військовим зван-
ням і надбавки за вислугу років) з 15 до 
60%, що мало позитивний вплив під час 
останнього перерахунку пенсій колиш-
нім військовим.
 Зрозуміло, що основна мета тако-
го кроку — виведення престижу війсь-
кової служби на якісно вищий рівень, 
як і якості кадрового добору та мотива-
ції діючих військових удосконалювати 
свій професійний рівень. Особливий ак-
цент «зар платного стрибка» Міноборо-
ни сконцентрувало на тому, що він по-
зитивно відіб’ється на комплектуванні 
посад дефіцитних спеціальностей ви-
сококваліфікованими фахівцями, а та-
кож на заохочуванні служби у частинах 
і підрозділах ДШВ, ССО й морської пі-
хоти. Наразі, відповідно до пропозицій 
Генштабу ЗСУ, підвищено розміри та-
рифних розрядів за окремими посадами 
сержантського та старшинського скла-
ду до рівня молодших офіцерів. Зросло 
грошове забезпечення льотного скла-
ду, снайперів і операторів БПЛА — за 
період їх участі в ООС; номерів обслуг 
ПТРК «Джавелін», «Стугна» та «Кор-
сар», спецпризначенцям ССО, які ус-
пішно закінчили спецкурси.
 Начальник управління організацій-
ного та соціальних виплат Департамен-
ту фінансів Міноборони В’ячеслав Сала-
хов зауважив: торік відомство повніс-
тю виплатило належні винагороди за 
участь в АТО (ООС). Нагадую: 10 тисяч 
гривень на мі сяць отримують звитяж-
ці на першій лінії оборони, а 4,5 тисячі 
— в інших районах згаданої операції. 
Також МОУ повністю розрахувалося за 
виконання завдань у районі ООС, спла-
тило грошову допомогу на оздоровлен-
ня й підйомну допомогу, а також розра-

хувалося з військовиками, які звільни-
лися з лав ЗСУ.
 За участь в АТО та ООС, починаючи 
від лютого 2015-го, загалом було випла-
чено військовослужбовцям ЗСУ майже 
181 млн. гривень. Так само відбувалися 
і виплати винагороди за знищення вій-
ськової техніки противника. Зокрема, 
за знищення 85 одиниць ворожої техні-
ки виплачено майже 3 млн. гривень. За 
успішне виконання бойового завдання у 
складі підрозділу (від 60 до 365 тис. грн. 
на підрозділ) за майже 4 роки заохотили 
понад 2,5 тисячі осіб на суму приблизно 
10,5 млн. гривень. Понад 167 млн. гри-
вень були сплачені як так звана «бойо-
ва тисяча» — за безпосередню участь у 
бойових діях. Кошторис МОУ на 2019-
му дозволяє говорити про безпроблемну 
виплату згаданих видів винагород і в по-
точному році.

Премії за службу на бойових посадах
 Держбюджет України на 2019 рік пе-
редбачив для МОУ рекордні видатки для 
виплат грошового забезпечення військо-
виків — 49,6 млрд. гривень (або 48,7% 
від 101,7 млрд. гривень всього річного 
бюджету оборонного відомства). Порів-
няно з 2018 р., цей фонд зріс на 15,2 
млрд., або на 41%. Це дозволить зага-
лом збільшити розмір грошового забез-
печення військових, за рахунок підви-
щення надбавки за особливості проход-
ження служби і щомісячної премії, не 
менш як на 30%. Рядовий контрактник 
першого року служби отримуватиме що-
найменше 10 тисяч гривень на місяць. 
 Окремим категоріям військовослуж-
бовців розмір надбавки за особливості 
проходження військової служби буде 
збільшено до 100% (іншим — на 65%). 
Це лікарі, механіки-водії танків, гау-
бичних самохідно-артилерійських ус-
тановок, БМП, наземні авіаційні спе-
ціалісти, плавсклад, десантники, спец-
назівці, льотчики тощо. Це дозволить 
у середньому збільшити розмір їх гро-
шового забезпечення від 3,9 тис. до 5,4 
тис. гривень порівняно з 2018 роком. 
(Таб. 1)
 Також зростуть і щомісячні премії 
військовиків Сил спецоперацій, Десан-
тно-штурмових військ, морської піхо-
ти, екіпажів надводних кораблів. Але це 
підвищення не стосується тих, хто слу-
жить у штабах згаданих військових уг-
руповань та підрозділах забезпечення. 
(Таб. 2)
 Середній розмір грошового забезпе-
чення контрактника Сухопутних військ 
становитиме 11,3 тис., а молодшого офі-
цера — 15,9 тис. гривень.

 В’ячеслав Салахов запевнив, що Мі-
ноборони вдосконалюватиме та спро-
щуватиме систему грошового забезпе-
чення військовослужбовців відповідно 
до досвіду армій провідних країн світу. 
Пріоритет — за створенням умов, коли 
розмір грошового забезпечення війсь-
кової людини залежатиме від якості та 
складності виконуваних ним завдань, 
його професійного рівня. Департамент 
фінансів МОУ спільно з Ген штабом оп-
рацює цього року зміни в механізмі от-

римання (підтвердження) класності 
військовослужбовцями та збільшен-
ня виплат за класну кваліфікацію. Та-
кож тут міркують над тим, як поліпши-
ти грошове забезпечення строковиків 
— ймовірно, буде прив’язка до розмі-
ру мінімального прожиткового міні-
муму, та курсантів військових вишів. 
Ці питання потребують додаткових 
асигнувань, тому, скоріше за все, їх 
повністю вирішать вже наступного, 
2020, року. ■

Інф. «УМ»

 На озброєнні української ар-
мії з’являться ударні турецькі дрони 
Bayraktar TB2, повідомив Президент 
України Петро Порошенко. Укладен-
ню угоди між «Укрспецекспортом» та 
компанією Baykar Makina передували 
переговори глави держави з президен-
том Туреччини Реджепом Ердоганом у 
Стамбулі. Петро Порошенко наголосив, 
що ці сучасні безпілотники можуть бути 
дооснащені засобами знищення броне-
техніки, інженерних споруд і морських 
цілей. «Угода цілковито відповідає стра-
тегічному курсу України до НАТО», — 

наголосив Президент. 
 За даними сайта mil.in.ua, перемо-
вини про купівлю цих дронів тривали 
близько двох років. За цей час представ-
ники Міноборони України відвідували 
Туреччину та ознайомлювалися з різ-
ними етапами випробувань Bayraktar 
TB2.
 Сторони також розглядають мож-
ливість локалізації частини виробниц-
тва цих безпілотних літальних апаратів 
на потужностях «Антонова».
 Довжина Bayraktar TB2 — 6,5 метра, 
розмах крила — 12 метрів, а максималь-
на швидкість польоту — 222 км/годину. 
Дрон може нести керовані протитанкові 

ракети та авіаційні бомби.
 Bayraktar TB2 побив світовий рекорд 
серед безпілотних літальних апаратів у 
класі тактичних середньовисотних без-
пілотників за тривалістю польоту. Під 
час тестових польотів у червні та серп-
ні 2014 року на висоті 8 км він перебу-

вав у небі 24 години 34 хвилини. Тобто 
він може висіти над ціллю добу і завда-
ти удар у потрібний момент.
 Нагадаємо, минулого року на оз-
броєння ЗСУ поступили сучасні амери-
канські протитанкові комплекси «Джа-
велін». ■

Дрон Bayraktar TB2 може висіти над ціллю добу і завдати удар у потрібний момент.
Фото з сайта aa.com.tr.

❙
❙

СПІВПРАЦЯ

Політ над гніздом ворога 
Українське військо матиме на озброєнні 
турецькі дрони, які побили світовий рекорд 
за тривалістю польоту

■

ГРОШІ 

Рекордні видатки — на мотивацію ратної служби
Як зросте зарплата військових у цьому році

■

За участь в АТО та ООС, починаючи від лютого 2015-го, загалом було виплачено 
військовослужбовцям майже 181 млн. гривень.
Фото з сайта acc.cv.ua.

❙
❙
❙

Посада Розмір у 2018 р.
(грн.)

Розмір у 2019 р.
(грн.) Сума зростання Відсоток 

зростання

військовий лікар 11 647 15 545 3 898 33%
морський 
піхотинець 13 749 18 466 4 717 34%

офіцер ДШВ 13 749 18 466 4 717 34%
Льотчик 16 508 21 920 5 412 33%

Посада
Сухопутні 

війська 2018 р. 
(грн.)

Сухопутні 
війська 2019 р.

(грн.)

Відсоток 
зростання 

Десантно-
штурмові 2018 р.

(грн.)

Десантно-
штурмові 

2019 р.
(грн.)

Відсоток 
зростання 

Стрілець 7 633 10 183 33% 9 481 12 281 30%

Командир відділення 8 428 11 172 33% 10 389 13 619 31%

Командир взводу 10 000 14 140 41% 11 899 15 744 32%

Командир роти 12 100 15 816 31% 13 749 18 466 34%

Командир батальйону 14 200 18 539 31% 15 782 21 467 36%

Командир бригади 17 900 25 413 42% 18 996 28 404 50%

Таблиця 1

Таблиця 2
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У ЧЕРЗІ ЗА БУЛАВОЮ

Свята святами, 
а вибори за 
розкладом
ЦВК зареєструвала п’ять 
кандидатів на посаду 
Президента країни, ще троє 
претендентів офіційно подали 
документи
Катерина БАЧИНСЬКА

Нові-старі кандидати: хто вони і що пропонують? 
 Президентська кампанія набирає обертів. Зе-
лене світло минулого тижня дали меру Львова Ан-
дрію Садовому, лідеру «соціал-демократів» Сер-
гію Капліну, колишньому главі СБУ Валентину 
Наливайченку,  а також самовисуванцю і екс-лі-
деру Аграрної партії Віталію Скоцику. Першим 
же зареєстрували колишнього міністра екології 
Ігоря Шевченка. Минулого тижня до ЦВК подали 
документи ще три претенденти. Серед них колиш-
ній міністр оборони Анатолій Гриценко, колиш-
ній член партії регіонів, а відтепер голова партії 
«Наші» Євгеній Мураєв, а також самовисуванець 
Віталій Купрій. З цієї трійки, за даними соціо-
логів, Анатолій Гриценко має найвищі рейтин-
ги. Ба, більше,  деякі соціологи прогнозують пану 
Гриценку навіть можливість потрапити до дру-
гого туру. Активна політична кар’єра почалася 
ще в 2004 році, коли Гриценко працював у штабі 
Віктора Ющенка. Згодом був міністром оборони 
в уряді Юлії Тимошенко, Юрія Єханурова та Вік-
тора Януковича. Після роботи в уряді Гриценко 
двічі був депутатом. Для Анатолія Степановича 
це  вже третя спроба посісти крісло Президента. У 
2010 році він отримав звання «першого непрохід-
ного», набравши лише 1% голосів. А в 2014-му за-
кріпив за собою четверту позицію в голосуванні.  
Як запевняють аналітики, сьогоднішні рейтин-
ги були б вищими, якби  таки відбулося очікува-
не обєднання із мером Львова Андрієм Садовим. 
Проте очевидно, що на вибори кандидати йдуть 
окермо. Цікаво, що колишній соратник Грицен-
ка і лідер «Демальянсу» Василь Гацько вирішив 
підтримати саме Андрія Садового. 

Був у «БПП», потім в «УКРОПі», а тепер — самови-
суванець
 Поповнити лави кандидатів у президенти ви-
рішив і колишній член «БПП» та «УКРОПу» — 
Віталій Купрій. Кандидат у президенти починав 
свою кар’єру, як і Анатолій Гриценко, в лавах 
«Нашої України». У 2014 році потрапив до парла-
менту від Блоку Петра Порошенка, проте згодом 
залишив лави партії. З 2015 року Купрій став рад-
ником колишнього голови Дніпропетровської обл-
держадміністрації Ігоря Коломойського і вступив 
до лав партії «УКРОП». Саме ця партія була остан-
нім прихисткомдепутата до моменту балотування 
у президенти. Також Купрій працював телеведу-
чим на одному із українських телеканалів.

«НашІ» чи «НашИ»?
 У п’ятницю до ЦВК завітав  опозиціонер, ко-
лишній регіонал, опоблоківець — Євгеній Му-
раєв. Депутат двох скликань подавав докумен-
ти до Центр виборчкому як лідер політичної пар-
тії «Наші». Партія створена восени 2018 року. Ці-
каво, що назва політсили є ідентичною  відомому 
російському руху «Наши». І не лише назва пар-
тії пов’язує Євгенія Мураєва з Росією. Кандидат 
у президенти неодноразово заявляв, що не визнає 
Росію агресором, а події на Донбасі називає гро-
мадянською війною. Також виступає проти деко-
мунізації і в ефірі одного з телеканалів допустив, 
що режисер Олег Сенцов може бути терористом. 
Донедавна Мураєв був соратником Вадима Рабино-
вича і перебував у складі партії «За життя», про-
те напередодні президентських виборів їхні шля-
хи розійшлися. 
 Експерти ж запевняють, що кількість офіцій-
но зареєстрованих кандидатів із кожним тижнем 
ставатиме все більшою. І до 3 лютого список пре-
тендентів на пост глави держави може перевищи-
ти цифру в 30 осіб. Тому українці мають бути го-
товими до того, що бюлетені на виборах будуть 
більше схожі на полотна, аніж на список гідних 
кандидатів у президенти. ■

■ Артур ГОР
(Інтернет-видання «Апостроф»)

В останній день 2018 року 
Центрвиборчком зробив 
«подарунок» усім україн-
цям, які проживають на 
території РФ: комісія при-
йняла постанову, згідно 
з якою 5 виборчих діль-
ниць, розташованих у 
дипломатичних установах 
України на території РФ, 
повинні бути закриті. Що 
це: політична технологія 
чи обґрунтована необ-
хідність, — розбирався 
«Апостроф».

 Ініціатива закрити 
ділянки в Росії надійш-
ла від українського МЗС. 
Аргументи, які навів Пав-
ло Клімкін, такі: по-пер-
ше, ділянки потрібно за-
крити з міркувань безпе-
ки. «Нас турбує перш за 
все безпека українських 
громадян, які, незважа-
ючи на адміністративний 
та пропагандистський 
тиск, усе-таки зважаться 
стати членами виборчих 
комісій чи просто прийти 
на вибори. Ми не можемо 
гарантувати, що в день 
виборів не буде організо-
вано небезпечних прово-
кацій», — заявив глава 
МЗС.
 Крім того, всі, хто при-
йде на вибори українсько-
го Президента в РФ, за за-
певненням МЗС, можуть 
опинитися «під ковпаком 
ФСБ і ризикують найбли-
жчим часом стати жерт-
вами репресій».
 По-друге, є й юридич-
ний мотив, мовляв, РФ 
далека від демократич-
них норм міжнародного 
права, тобто не дозволить 
провести чесні вибори ук-
раїнського Президента 
на своїй території. Прав-
да, українські диппред-
ставництва в РФ — це ук-
раїнська, а не російська 
територія, запевняють 
політики «Опозиційного 
блоку». Відповідно, дорі-
кати Росії в тому, що вона 
вплине на хід президент-
ських виборів, які повин-
ні пройти в українських 
консульствах, — претен-
зія не за адресою.
 Однак, на думку дип-
ломата Олександра Хари, 
неможливо розглядати 
правову сторону питання 
у відриві від системи без-
пеки українських вибор-
чкомів у РФ.
 «Звичайно, підготов-
ка бюлетенів, списків ви-
борців — відповідаль-
ність наших дипломатів 
в РФ, — пояснює «Апост-
рофу» Хара. — Але наші 
консульські установи в 
РФ охороняє прикордон-
на служба. Вони захи-
щають установи тільки в 
разі проникнення сторон-
ніх осіб на територію дип-
представництва, та й то, 
якщо це проникнення не 
носить серйозного харак-
теру. Всі інші питання 
безпеки, згідно з міжна-
родним правом, поклада-
ються на приймаючу сто-
рону. Грубо кажучи, ФСБ 
РФ і МВС РФ — ті органи, 
які повинні забезпечити 
безпеку наших установ. 
Тобто ФСБ, яка відпові-
дає за розвідувальну і ди-
версійну діяльність на те-
риторії України, повинна 
захищати українські виб-

ори».
 У підсумку, дослухав-
шись до аргументів МЗС, 
ЦВК своєю постановою 
№274 закрила всі вибор-
чі дільниці в РФ. Під ско-
рочення потрапили всі 
п’ять виборчкомів: у Мос-
кві, Санкт-Петербурзі, 
Ростові, Єкатеринбургу 
та Новосибірську. Водно-
час ЦВК запропонувала 
українцям у РФ альтер-
нативу: або повернутися 
в Україну і проголосува-
ти за місцем реєстрації, 
або виїхати в Казахстан, 
Грузію або Фінляндію, де 
при українських посоль-
ствах будуть розширені 
виборчі дільниці.
 «Очевидно, що були 
якісь об’єктивні обста-
вини, які МЗС виклав у 
зверненні до ЦВК, але, 
на жаль, саме звернення 
з фактами та аргумента-
ми недоступне громадсь-
кості», — сказала «Апос-
трофу» координатор ви-
борчих програм грома-
дянської мережі «Опора» 
Ольга Айвазовська.
 До речі, опозиціоне-
ри вже встигли закидати 
позовами столичні суди з 
вимогою не закривати ді-
лянки в Росії. Коментую-
чи свій хрестовий похід 
в суди проти постанови 
ЦВК № 274, опозиціоне-
ри використовують обо-
роти «мільйонів позба-
вили права голосу», «по-
рушення Конституції», 
«влада не допустила до 
виборів мільйони україн-
ців» і подібну риторику.
 Втім, за словами 
Клімкіна, особливої тра-
гедії не станеться, адже з 
2,5 мільйона українців, 
які проживають у РФ, на 
попередніх президентсь-
ких виборах у 2014 році 
в списки виборців було 
внесено трохи менше 50 
тисяч осіб. А реально на 
вибори прийшли всього 
1134 людини. Відповід-

но, просто безглуздо 
дорікати владі в тому, що 
вона вирішила відрізати 
електорат того ж Олек-
сандра Вілкула або Юрія 
Бойка (адже очевидно, 
що голосувати за чинно-
го президента українці в 
РФ навряд чи стануть).
 Дійсно, 1134 україн-
ці з 2,5 мільйона — крап-
ля в морі, але! Політичні 
точки відліку 2014 і 2019 
років — дві величезні різ-
ниці. П’ять років війни і 
тотальної пропаганди, 
ймовірно, мотивують на-
багато більшу кількість 
українців у РФ прийти 
на вибори, а не проігно-
рувати їх. І такий роз-
клад уже точно не на ко-
ристь влади, тому, від 
гріха подалі, українсь-
кі вибори у Росії краще 
не проводити. І це вже 
чиста технологія, яка, за 
словами політтехнолога 
Ярослава Макітри, може 
дати і зворотний ефект.
 «Сам факт закрит-
тя дільниць уже нега-
тивно впливає на вла-
ду, — каже «Апостро-
фу» Макітра. — Для тих 
виборців, які виступа-
ють проти чинної влади, 
це може стати додатко-
вим фактором голосува-
ти проти кандидата від 
влади. Нібито їх позбав-
ляють права голосу. На 
цьому вже грають конку-
ренти, і громадський не-
гатив від закриття діль-
ниць може навіть пере-
важити позитив від того, 
що кілька тисяч людей в 
РФ проголосують не на 
користь влади».
 Насправді, з «мільйо-
нами» позбавлених пра-
ва голосу «Опозиційний 
блок», звичайно, пере-
гнув палицю. І справа 
тут не тільки в українсь-
ких виборчкомах у РФ.
 «Існує проблема го-
лосування українців на 
закордонному виборчо-

му окрузі, — додає Ай-
вазовська. — У списки 
ви борців потрапляють 
тільки ті громадяни, які 
перебувають офіційно 
на консульському облі-
ку, а їх чисельність неве-
лика, зокрема і в Росії. 
Кількість українців, що 
користуються своїм ви-
борчим правом за кордо-
ном, є мізерною. Напри-
клад, на президентських 
ви борах 2010 року прого-
лосували 45 тисяч грома-
дян по всьому світу, а на 
виборах 2014 року тро-
хи більше 70 тисяч. Зро-
зуміло, що ця кількість 
виборців ніяк не впли-
ває на кінцевий резуль-
тат голосування».
 Але є й інша сторона 
технології — стимулю-
вання так званого патріо-
тичного електорату, яко-
му така жорстка міра бе-
зумовно зайде.
 «Це своєрідний суро-
гат розриву дипломатич-
них відносин із Росією, 
— додає «Апострофу» 
політолог Петро Олещук. 
— Адже все частіше зву-
чать ініціативи про цей 
розрив, його не відбу-
вається, і замість нього 
пропонують своєрідний 
сурогат. Я думаю, що 
це політична техноло-
гія. Якщо справа тільки 
в безпеці, то одразу ви-
никає питання: наскіль-
ки взагалі безпечно дія-
ти на території РФ ук-
раїнським консульським 
службам?»
 «Не зовсім зрозумі-
ло, чому ми йдемо на та-
кий крок, а не розриває-
мо дипломатичні відно-
сини з РФ до припинен-
ня війни і деокупації всіх 
територій. До цього мо-
менту нам абсолютно не 
потрібно мати політичне 
представництво в РФ», 
— резюмував Олександр 
Хара. ■

БЕЗ ВАРІАНТІВ

Українські вибори в Росії: 
по кому вдарить жорстке 
рішення з голосуванням
Чому заборонили голосування 
за президента України в Росії

■

Фото з сайта apostrophe.ua.❙
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У грудні 2018 року в Києві відбулося чер-
гове засідання «круглого столу» за участю 
Міністерства культури України та Верхов-
ного комісара ОБСЄ у справах національ-
них меншин і дослідницького центру Eurac 
Research. Ішлося про вивчення позитивних 
і негативних прикладів із Західної та Східної 
Європи, про свободу зібрань, про освітні та 
культурні потреби національних меншин. 
Для України всі ці питання були цікаві й 
корисні, бо хоч у кожній країні своя спе-
цифіка, та прагнення в усіх одне — жити 
в злагоді й запобігти будь-яким проявам 
міжетнічних конфліктів.

Мігранти чи спільноти?
 Забезпечення прав етнічних груп стало 
одним із провідних політико-правових на-
прямів діяльності у незалежній Українсь-
кій державі. Першим юридичним актом, 
де зафіксовано рівні права всіх етнічних 
груп, які населяють Україну, стала Де-
кларація про державний суверенітет. У ній 
проголошено, що держава забезпечує рів-
ність перед законом усіх громадян, неза-
лежно від походження, соціального і май-
нового стану, расової та національної на-
лежності, статі, освіти, мови, політичних 
поглядів, релігійних переконань, роду та 
характеру занять, місця проживання та ін-
ших обставин. У листопаді 1991 року Вер-
ховна Рада України прийняла Декларацію 
прав національностей, у якій сформульова-
но принципи політики Української держа-
ви. Ставлення України як держави до вирі-
шення національно-культурних і мовних 
проблем закріпила Конституція, прийня-
та 28 червня 1996 року.
 В Україні, як і в інших країнах світу, 
переважно на пограниччі, наявні змішані 
поселення, що формувалися в різні істо-
ричні періоди і з різних причин. Здебіль-
шого самих мешканців сіл пiд час упоряд-
кування кордонів особливо ніхто не питав, 
де вони хочуть бути. Яскравий приклад — 
село Великий Бичків Рахівського району 
Закарпатської області. Коли встановлюва-
ли межі після Другої світової війни, то його 
поділили на дві частини і на правому березі 
Тиси живуть українці в Україні, а на ліво-
му — в Румунії. Таких прикладів чимало. 
Та найголовніше — це політичні спекуля-
ції навколо розселення національних мен-
шин та етнічних груп в Україні. Люди нав-
чилися жити поруч і не мати між собою во-
рожнечі, про що говорять самі мешканці 
змішаних поселень. Але зі здобуттям неза-
лежності антидержавна міфологія почала 
активно розвиватися. Окремі політики ста-
ли поширювати міф про 130—140 народів 
в Україні й досягли своєї мети. Хоч мало 
хто знає, що це за народи? Академік НАН 
України Іван Дзюба неодноразово зазна-
чав, що офіційна пропаганда активно ек-
сплуатує визначення на кшталт «народи 
України», «Україна — багатонаціональ-
на республіка», і сенс таких формул зро-
зумілий — поставити під сумнів право ук-
раїнського народу вирішувати долю своєї 
Вітчизни. Маємо вже наслідки цієї полі-
тики. Росія війною пішла захищати «рус-
скій мір» і в результаті — тисячі загиблих і 
поранених, більше мільйона переселенців, 
що тікали від війни, і проблеми їх забезпе-
чення. Хто ж ці загадкові 130 народів в 
Україні? До близько 40 етнічних груп, які 
налічують від однієї до десяти тисяч і жи-
вуть переважно розпорошено в містах Ук-
раїни, належать корейці, узбеки, мордви-
ни, казахи, латиші, таджики, башкири, 
туркмени та ін. Вони ніде в Україні не про-
живають компактно. Це здебільшого міг-
ранти другої половини ХХ століття, тобто 
часів радянського періоду, які за направ-
леннями приїхали в Україну на роботу, бо 
була політика перемішування народів аж 
до повного злиття націй у «совєтскую об-
щность». Мігранти були молоді, і багато 

хто з них узяв змішаний шлюб. Зрозуміло, 
що вони не становлять національну мен-
шину, а лише розпорошені представники 
етнічних груп. Та навіть для представників 
цих національних спільнот в Україні пра-
цюють культурно-освітні центри, де вивча-
ють рідну мову, організовують фестивалі 
народної творчості, видають газети, навіть 
підручники.

Меншина... з шести осіб
 Ще до «міфічних народів», за застарі-
лим переписом 2001 року, належать до 
80 одиниць, ті, які за чисельністю налі-
чують від однієї-трьох до кількох десят-
ків осіб. Серед них: алеути — 6 осіб, юка-
гири — 12, євреї середньоазіатські — 13, 
ітельмени — 18, тофалари — 18, долга-
ни — 26, одиничні представники півночі 
Росії: енці, нганасани, мансі, тувинці та 
ін. Отож бачимо, що понад 120 одиниць iз 
перепису — мігранти або поодинокі пред-

ставники різних національностей.
 У розмові зі мною на засіданні «круг-
лого столу» юридичний експерт Верхов-
ного Комісара ОБСЄ у справах національ-
них меншин Дмитро Нурумов підтвердив, 
що, звісно, це нісенітниця про 130 народів 
в Україні. Тоді постає питання: то скіль-
ки ж у нас національних меншин і хто до 
них відноситься? Бо, за існуючими полі-
тичними версіями, всі 134 одиниці, за пе-
реписом 2001 року, в Україні є національ-
ні меншини. Хоч би це було 1-2 особи? Цей 
міф настільки пропагується, що вже важ-
ко знайти людину, яка б у це не вірила, хоч 
і не знає, хто вони, ці меншини.
 Оскільки у світі вже немає етнічно одно-
рідних держав і завжди будуть представни-
ки іноетнічного вкраплення, часом досить 
значного, то важливо знати, як визнача-
ють меншини за міжнародними стандарта-
ми. Якраз у світі немає точного визначен-
ня меншин. Підкомісія ООН пропонувала 
кілька варіантів, які дуже приблизно фор-
мулюють поняття «меншини в країні». До 
них входять такі показники, як мова, що 
відрізняється від домінуючої частини насе-
лення, чисельна кількість і «чиєю метою є 
досягнення рівності з більшістю фактично і 
юридично». Визнаються меншинами ті гру-
пи, які є лояльними до держави, громадя-
нами якої вони є... Таким чином, одні краї-
ни визнають наявність меншин, які жи-
вуть там досить давно, компактно і чисель-
но, а інші не визнають. Мігранти, біженці, 

іноземці не можуть належати до меншин. 
Зокрема, Франція вважається моноетніч-
ною державою, а меншин у неї нібито немає. 
Вчені прийшли до одностайної думки, що 
розробка універсального визначення мен-
шин навряд чи можлива. Міжнародні екс-
перти від ОБСЄ лише у 2018 році на зустрі-
чах підтвердили, що кожна країна повин-
на сама визначити кількість національних 
меншин, бо досі у міжнародних документах 
немає чіткого визначення меншин.
 В Україні під впливом пропаганди ан-
тидержавних сил було завуальовано впи-
сано у Закон «Про національні меншини в 
Україні» (1992) визначення, яке звучить 
у статті 3 так: «До національних меншин 
належать групи громадян України, які не 
є українцями за національністю, виявля-
ють почуття національного самоусвідом-
лення та спільності між собою». З легкіс-
тю до цих груп увійшли всі 134 одиниці 
за переписом 2001 року. Тут мігранти, по-

одинокі приїжджі, трудові мігранти, всі, 
хто, ясна річ, ніяким чином не належить 
до меншин. Зрозуміло, що 262 кубинців та 
304 якути за переписом не належать до ук-
раїнської національності і, відповідно, са-
моусвідомлюють себе якутами, кубинцями 
та представниками інших народів.
 Об’єктивно треба визнати, що части-
на іноетнічного населення проживає ком-
пактно переважно у пограничних районах 
і, хоч становить менше половини одного 
відсотка (окрім росіян)від загального на-
селення (що, за міжнародними нормами,і 
не вважається меншиною через малу кіль-
кість), відноситься до національних мен-
шин. Якщо підійти з науковим підходом і 
аналізом етнічної карти України за такими 
параметрами, як компактність, давність 
проживання, самосвідомість і здатність до 
самовідтворення, то до національних мен-
шин в Україні можна віднести: молдован 
(0,5%), росіян (17,3%), румун (0,3%), бол-
гар (0,4%), угорців (0,3%). Болгари, звіс-
но, більше тяжіють до етнічної групи, ніж 
до меншини, але мають досить високу са-
мосвідомість та компактність поселень. Усі 
решта прибульців лише є етнічними група-
ми, жодна з яких не має навіть одного вiд-
сотка від загальної  кількості населення. 
Для прикладу: українці в Австралії, США, 
Канаді, Росії — етнічна група, хоч чисель-
ність їх там сягає мільйонів, а давність пе-
реселення або його вимушеність відбулися 
ще в ХVІІІ-ХІХ століттях.

Чи легко знати мову історичної 
батьківщини?
 Деякі дослідники нараховують ще 
дев’ять меншин, це зокрема: білоруси 
(0,6%), поляки (0,3%), євреї (0,2%), вір-
мени (0,2%), греки (0,2%), татари (0,2%), 
азербайджанці (0,1%), німці (0,1%), гага-
узи (0,1%). Як бачимо, ці групи дуже ма-
лочисельні. Більшість iз них живуть дис-
персно, втратили знання рідної мови, зрос-
ійщені. З поляками українців пов’язує 
давня історія, далеко не прості взаємини 
з причини пригнобленого становища ук-
раїнців на своїй території, бо впродовж 
століття відбулись певні зміни не лише 
у свідомості, визнання самототожності, 
міграції, часті змішані шлюби, розпоро-
шеність серед українського населення. 
На території Вінницької, Хмельницької, 
Житомирської областей відбулася при-
родна асиміляція поляків з українцями, 
про що ще на початку ХХ століття писа-
ли і польські автори. 
 Це підтверджено етнографічними до-
слідженнями середини ХХ століття, де у 
змішаних селах Східного Поділля поля-
ки ототожнювали свою національність з 
релігією. Відповідали: «Ми не поляки, бо 
поляки живуть у Польщі, ми українці, 
але католики». Сьогодні ситуація зміни-
лася у зв’язку з картою поляка, яку зап-
ропонувала Польща. Відразу спрацював 
меркантильний інтерес, і не лише особи 
польського походження, а й українці ста-
ли шукати своє «польське» коріння, дав-
но втративши мову. Значну кількість по-
ляків було переселено з областей Західної 
України за договором 1944 року і на про-
хання польського уряду для заселення за-
хідних земель Польщі. Тому вони не мо-
жуть називатися меншиною.
 Білоруси живуть переважно у про-
мислових районах Донбасу, майже пов-
ністю зросійщені, більшість iз них мігран-
ти другої половини ХХ століття, серед них 
чимало українців з Гомельщини, яких по-
милково віднесли до білорусів через тери-
торію походження.
 Азербайджанці переважною біль-
шістю трудові мігранти 1980-х років 
ХХ століття. Греки діляться на декілька 
мовних груп, частина з них урюки — на-
щадки давніх пастуших племен Туреччи-
ни. Вони також повністю втратили мову, 
зросійщені, самосвідомість розмита. Га-
гаузи не лише кількісно маленька група, 
а й мають свою автономію у Молдові. За 
міжнародними нормами, не можна мати 
дві автономії. Аргументів доволі і для ін-
ших груп. Усі вони відносяться до етніч-
них груп та окремих представників різних 
національностей, що характерно для усьо-
го світу. Тут варто дати визначення такої 
дефініції, як етнічна група. У науковому 
світі вже давно існує усталене визначен-
ня. Етнічна група — це частина якогось 
етносу, яка через певні обставини (депор-
тації, вирівнювання кордонів, переселен-
ня, міграції) відірвалася від нього і про-
живає в іноетнічному середовищі та пев-
ною мірою зберігає свої етнокультурні 
особливості. В Україні навіть малесенькі 
етнічні групи мають свої культурні това-
риства, вивчають свої давно забуті мови. 
Навіть якщо виявиться 6-7 учнів, які хо-
чуть вивчати свою мову, для них створю-
ють навчальну групу. Приклад польсько-
го товариства у м. Ніжин.
 Отже, маємо в Україні 5 етнічних спіль-
нот, які отримують державне забезпечення 
усіх рівнів освіти, від садочків до вищої, го-
дини на радіо та телемовленні, періодику, 
підручники. Як слушно зауважують до-
слідники, Україна може бути прикладом 
для багатьох країн у забезпеченні прав на-
ціональних меншин та етнічних груп. ■

До національних меншин в Україні можна віднести: молдован (0,5%), 
росіян (17,3%), румунiв (0,3%), болгар (0,4%), угорців (0,3%).

ВАРТО ЗНАТИ

 Держави-члени Ради Європи та інші держави 
у лютому 1995 року у Страсбурзі підписали Рам-
кову конвенцію про захист національних меншин. 
Верховна Рада України ратифікувала її 9 груд-
ня 1997 року і дотримується статей Конвенції. 
У статтях Конвенції зазначається, «що право на 
вивчення мови меншин застосовується без шко-
ди для вивчення державної мови або викладання 
цією мовою». Тож окремим політикам, які хочуть 
створити міжетнічну напругу між представниками 
різних національностей, не вдасться зройнувати 
традиції доброзичливості і толерантності україн-
ців до всіх, хто проживає у нашій країні.

■

Етнічний склад населення України згідно з переписом 2001 р.
Фото з сайта svitppt.com.ua.

❙
❙

Є ПРОБЛЕМА

Скільки «меншин» в Україні?
Перед черговими виборами в Україні знову порушують питання 
про «багатоетнічність» та «понад сто її національностей»

■
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Ольга Богомолець.❙

ПРАВА СПОЖИВАЧА

Заберіть цей 
аспірин собі
З початку року ліки можна 
повертати до аптек
 Каріна ГАЛИКА 

 Із першого січня 2019 року до аптеч-
них закладів можна повертати лікарські 
засоби. Про це заявила в.о. міністра охо-
рони здоров’я Уляна Супрун.
 «Із 1 січня 2019 року кожен українець 
може повертати до аптек ліки. Коли ап-
тека отримуватиме повернені препара-
ти, вона мусить перевірити, чи їх не від-
кривали, чи не використовували, чи від-
сутні пошкодження упаковки. Якщо все 
добре,тоді це не становить жодної загро-
зи і ліки можна повернути», — зазначи-
ла очільниця МОЗ.
 За її словами, контролювати процес 
повернення ліків має Держлікслужба.
 «Ми внесли зміни в організацію робо-
ти Держлікслужби. Це — центральний 
орган виконавчої влади. Ми надаємо йому 
більше повноважень щодо інспекції. Ре-
гіональні відділення Держлікслужби пе-
ревірятимуть аптечні установи», — ска-
зала в.о. міністра.
 Цю інформацію підтвердила і народ-
ний депутат від фракції «Самопоміч» 
Ірина Сисоєнко. «Чинним законодавс-
твом передбачено повернення в аптеку 
винятково неякісних лікарських засобів 
і за наявністю розрахункового докумен-
та, а не будь-яких лікарських засобів, як 
це анонсується у багатьох ЗМІ», — наго-
лосила нардеп.
 У МОЗ зазначили, що на вимогу по-
купця аптеки мають надати документи, 
які підтверджують належну якість про-
дукції, зокрема сертифікат якості вироб-
ника. Також необхідно перевіряти сайт 
Держ лікслужби, аби переконатися, що 
ті чи інші препарати не заборонені, щоб 
уберегти себе від придбання неякісних 
ліків. 
 Для повернення ліків необхідно 
пред’явити розрахунковий документ на 
придбання ліків. Важливий факт належ-
ної якості підтверджується документами: 
висновок щодо якості лікарських засобів, 
виданий підпорядкованою лабораторією 
територіального органу Держлікслужби 
або уповноваженою лабораторією, та роз-
порядження Держлікслужби щодо забо-
рони обігу лікарського засобу. Фактично 
перед отриманням компенсації ліки буде 
відправлено до Держлікслужби, де мають 
перевірити медикамент.
 Повертати неякісні ліки в аптеки — 
це адекватна практика, вважає виконав-
чий директор Асоціації міжнародних 
фармвиробників Володимир Ігнатов.
 «Ліки будуть повертати й утилізову-
вати. Щодо кожного такого випадку Де-
ржлікслужба має з’ясувати, звідки взяв-
ся препарат. Чи його аптека купила на 
базарі, чи постачальник завіз «лівий» 
товар, чи виробник припустився помил-
ки», — пояснив Ігнатов.
 Можливість повернення ліків перед-
бачена законом України від 23.11.2018 
№2628 «Про внесення змін до Податко-
вого кодексу України та деяких інших 
законодавчих актів України щодо пок-
ращення адміністрування та перегляду 
ставок окремих податків і зборів», що 
вже набрав чинності з 1 січня 2019 року. 
 Отже, в разі придбання ліків неналеж-
ної якості, якщо недоліки виявлено в ме-
жах терміну придатності, покупець має 
право вимагати або заміни ліків на пре-
парати належної якості, або повернен-
ня сплачених коштів. Причому поку пець 
сам обирає варіант поведінки в такій ситу-
ації, а продавець на підставі закону лише 
зобов’язаний діяти відповідно до вимог 
покупця, за винятком, якщо у продавця 
немає відповідних ліків належної якості, 
щоб надати їх замість препарату неналеж-
ної якості. Ця законодавча вимога перед-
бачена з моменту ухвалення Закону Ук-
раїни «Про захист прав споживачів». ■

■

Олександр МИХАЙЛЮТА, 
лауреат премії «Незалежність» Київської 
спілки журналістів

 «Сьогодні я заявляю про те, що йду 
боротися за посаду ПрезидентаУкраї-
ни. Я не боюся ризику, не боюся бра-
ти на себе відповідальність. Я не бо-
юся того, що буде складно. Я не бо-
юся того, що буде тяжко. Нам ніхто, 
власне, не обіцяв, що буде легко. І я 
хочу стати для українського народу 
тим президентом, який гарантує йому 
справедливість... Я йду перемагати».
 БУДЕ здоров’я — буде все! Таке по-
ширене відоме побажання на днях на-
родження і ювілеях лунає для україн-
ців нині по-особливому актуально. Як 
відомо, останнім часом далеко не ко-
жен громадянин (а пенсіонери з їх-
нім злиденним доходом — тим паче!) 
може дозволити собі лікуватися. Тож 
і маємо жахливу картину: щорічно в 
Україні вмирають майже 400 тисяч 
людей, які могли б жити ще 10–20 
років. Але через брак коштів вони не 
отримують належної медичної допо-
моги. Попри те, що Конституція га-
рантує безоплатну медицину, за все 
доводиться сплачувати. 
 Проблему можна і потрібно було 
розв’язати давно. Та це невигідно 
різним транснаціональним бізнесо-
вим компаніям, яким впали в око ук-
раїнські ресурси, зокрема земля, бо 
їхня мета проста: зменшити до мініму-
му кількість українців, аби задешево 
скупити благодатний край. Ось проти 
цього не один рік бореться голова Ко-
мітету з охорони здоров’я Верховної 
Ради України, доктор медичних наук 
Ольга Богомолець. Саме вона ініцію-
вала законопроект про дер жавне ме-
дичне страхування, запровадження 
якого дало б змогу лікувати за бюд-
жетні кошти всіх нужденних, а ба-
гатіїв змусило б платити. Та, бач, у 
парламенту до цього законопроекту 
не доходять руки...
 ТОМУ Ольга Богомолець, підтри-
мувана численними однодумцями, й 
вирішила стати на прю із системою ха-
барництва та корупції, оголосивши рі-
шення боротися за посаду Президента. 
На цій посаді вона зможе кардиналь-
но змінити ситуацію: по-перше, при-
пинити геноцид українців; по-друге, 
швидко вжити заходів для відновлен-
ня соціальних стандартів і збережен-
ня життя мільйонів хворих; по-третє, 
утвердити принцип справедливості в 
усіх сферах діяльності держави. Лю-
дина — насамперед! Ось тема та ідея 
боротьби за владу цієї небайдужої до 
долі рідної країни лікарки, політика, 
жінки, матері чотирьох дітей. Якщо 
чоловіки за майже тридцять років не-
залежності не спромоглися побудува-
ти нічого путнього, а лише сприяли 
тотальному розграбуванню націо-
нального багатства України, то, на-
певне, настав час, аби за справу взя-
лася жінка. 
 Ділова, активна, з почуттям пат-
ріотизму й відповідальності, непри-
миренна до тих, хто не дає людям в 
Україні нормально жити й розвива-
тися. До того ж вона — онука знаме-
нитого академіка медицини Олексан-
дра Богомольця, який свого часу був 
міністром охорони здоров’я Українсь-
кої республіки, і його звитяжна праця 
на цьому посту дала плідні результа-
ти: Україна поборолася з цілою гамою 
інфекційних захворювань, були ство-
рені галузеві центри світового рівня, 
бездоганно діяла «швидка допомо-
га» та санепідемслужба. І все це нині 
зруйновано, сплюндровано, приниже-
но. Тому й вимирають українці шале-
ними темпами... 
 Хто ж усе це відродить, хто под-

бає про належне лікування та добро-
бут українців? Окрім Ольги Богомо-
лець — ніхто. Достатньо поглянути на 
строкату вервечку кандидатів, просу-
вати яких на пост Президента взяли-
ся олігархи. Звісно, на Банковій Оль-
зі Богомолець як виразникові народ-
них сподівань на краще життя мало 
радіють. Ось як вона сама сказала про 
це в ефірі одного з телеканалів: «Так 
ось, Блок Петра Порошенка, в якому 
мені пропонували скласти мандат, — 
я їх послала дуже далеко і сказала: ви-
бачте, мене українські люди привели 
в парламент, за мене на попередніх 
виборах президента проголосували 
майже 400 тисяч українців, які мені 
довіряють, інтереси яких я захищаю. 
Тому ви не дочекаєтеся, щоб я склала 
мандат. Я буду робити все, щоб зберег-
ти життя кожного українця».
 ЮНОЮ була в Чорнобилі, коли 
приборкували скажений реактор, 
була учасником студентської револю-
ції «на граніті» далекого 1990-го, ко-
ординувала медичну службу на Май-
данах 2004-го та 2014-го років. Ак-
тивність у боротьбі за Україну — одна 
з визначальних рис Ольги Богомо-
лець. Ось як вона говорить про Рево-
люцію гідності:
 — Той факт, що люди підвелися з 
колін усупереч злочинній владі й не 
захотіли далі бути рабами, мене захо-
пив. Я прийшла туди цілком свідомо, 
аби своєю скромною участю підсили-
ти цей народний порив: щоб шахтарі 
та люди інших робітничих професій 
перестали бути засобом збагачення 
бандитів, щоб Крим став європейсь-
кою оздоровницею, щоб на Слобожан-
щині не «віджимали» бізнес і припи-
нили насаджувати по всій Україні 
«донецькі» кадри... Я побачила, що 
на Майдані — ніякі не радикали і не 
екстремісти, там звичайні, але небай-
дужі люди, котрих об’єднало праг-
нення кращого майбутнього для своєї 
країни. 
 ПОЗИТИВНОЇ енергії Ольги Бого-
молець вистачить на десятьох. А наро-
дилася й виросла вона у спадковій ро-
дині лікарів. Мама — Катерина Оле-
гівна Богомолець, професор, завідувач 
кафедри патологічної анатомії КНМУ 
ім. О. Богомольця, батько — Вадим 
Якимович Березовський, доктор ме-
дичних наук, професор, завідувач ка-
федри клінічної патофізіології Інсти-
туту фізіології ім. О. Богомольця.
 Окрім багатьох справ, Ольга Ва-
димівна — організатор і розробник 
благодійного проекту «Люди допо-
магають людям», мета якого — допо-

мога без посередників і благодійних 
фондів сім’ям загиблих учасників Ре-
волюції гідності та солдатам, які від-
дали життя, захищаючи Україну під 
час війни з нашим північним сусідом 
на Донбасі. Організатор і розробник 
програми «Україна 80+», мета якої 
— сприяння збільшенню тривалості 
життя в Україні. Ініціатор створен-
ня першої в Україні Воєнно-медич-
ної доктрини. До речі, вона відправи-
ла понад 500 тяжкопоранених бійців 
із донбаського фронту в клініки Єв-
ропи, де їх безоплатно поставили на 
ноги, хоча цим мало б займатися від-
повідне міністерство...
 ОЛЬГА Богомолець є координато-
ром Європейської асоціації лазерної 
дерматології у Східній Європі, чле-
ном Американської академії дермато-
логії, Європейської академії дермато-
венерології, Нью-Йоркської академії 
наук. Заслужений лікар України. Ав-
тор та співавтор 9 патентів України, 
автор понад 70 публікацій у наукових 
та популярних журналах.
 Володарка почесної нагороди «За 
гуманізм» Асоціації «Чорнобиль», 
диплому видання «Життя славетних 
людей» Американського бібліогра-
фічного інституту, ордена Святої ве-
ликомучениці Варвари Української 
православної церкви Київського пат-
ріархату.
 А ЩЕ Ольга Богомолець — автор-
виконавиця сучасних та старовинних 
українських романсів, пісень на вірші, 
зокрема, Ліни Костенко, Олени Телі-
ги, Миколи Вінграновського, Василя 
Стуса, Євгена Сверстюка, а також на 
власні поезії. Вона — лауреат Всеук-
раїнського фестивалю авторської піс-
ні «Оберіг», міжнародних фестивалів 
«Сопот», «Білі вітрила», володарка 
спеціального призу «Радіо «Свобода», 
премії імені Василя Стуса. Автор двох 
сольних альбомів «Осінній день» та 
Kairos. Від 1992 року проводить бла-
годійні концерти, кошти від яких про-
тягом останніх років цілеспрямовано 
використовували для лікування дітей 
із судинними пухлинами.
 Безумовно, Ліна Костенко — мо-
ральний авторитет нації номер один. 
І вона будь-кого до себе не підпускає. 
Відомо, що кілька колишніх прези-
дентів прагнули її аудієнції, дехто 
навіть пропонував цілком заслужену 
Зірку Героя, та Ліна Василівна чемно 
вказувала їм на поріг... А з Ольгою 
Богомолець вони, як кажуть, на од-
ній творчій хвилі. І чомусь мені зда-
лося, що ось цей промовистий вірш, 
написаний Ліною Костенко давно, 
набирає особливого звучання і смис-
лу саме в наш час, коли на політич-
ній арені впевнено заявила про себе 
доктор Ольга Богомолець. Заявила як 
поборник справедливості. Бо вона — 
з народом і за народ. І тому вірш ніби 
про неї:

Я, що прийшла у світ не для корид,
що не люблю юрби і телекамер,
о як мені упікся і набрид 
щоденний спорт — боротися з бика-
ми!

Я одягаю пурпуровий плащ.
Бики вже люттю наливають очі.
Я йду на них!... Душе моя, не плач...
Ці види спорту вже тепер жіночі.

 А ЗАГОЛОВОК цієї статті — з наро-
ду. Вранці, коли їхав на роботу першим 
тролейбусом з юрбою столичних пенсіо-
нерів (а вони також квапляться на під-
заробітки, бо на життя не вистачає!), 
став свідком суперечки між ними про 
претендентів «на булаву». Одні — за 
коміка, інші — за того, що з вилами... 
І раптом один мудрий чоловік усіх за-
спокоїв фразою: «Україну врятує лікар! 
Все!» А народ скаже, як зав’яже! ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Україну врятує лікар
від олігархів, корупції, хвороб, зубожіння, зневіри

■
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Частка відновлюваної енергети-
ки, разом з гідроенергетикою, 
у загальному балансі в Україні 
становить 8–8,5%. Але могло б 
бути значно більше. І, як споді-
ваються експерти, буде. Але 
спершу своє слово мають ска-
зати народні депутати, дозво-
ливши дати поштовх розвитку 
галузі й запаливши зелене світ-
ло для інвесторів, які вже готові 
вкладати сотні мільйонів євро.

Азов — українська Голландія
 Експерти стверджують: розви-
ток зеленої енергетики став трен-
дом для України в 2018 році. За 
їх підрахунками, інвестиції в га-
лузь у нинішньому році станови-
ли близько 450 млн. євро: найак-
тивніше розвивається сонячна і 
вітрова енергетика. Нещодавно 
українська компанія «ДТЕК» ук-
лала договір з датським виробни-
ком вітротурбін VESTAS на будів-
ництво 100-мегаватної Орлівської 
вітроелектростанції на азовському 
узбереж жі в Запорізькій області. 
Відкрити новий об’єкт обіцяють 
уже до кінця наступного року. І 
він такий не один.
 Відповідно до ухваленої у на-
шій державі енергетичної страте-
гії до 2020 року, 11% всієї елек-
трики мають стати зеленими. За 
словами Сергія Савчука, голови 
Державного комітету з енерго-
ефективності, поки у нас шість 
відсотків. 
 За іншими даними, йдеть-
ся про трохи більший показник. 
«Якщо ми до частки поновлюва-
них джерел у загальному балансі, 
яка становить близько 1,8%, до-
дамо 6-7% гідроенергетики, яка є 
відновлюваною, але не є зеленою, 
то отримаємо практично 8-8,5% 
відновлюваної електроенергії», 
— сказав директор департамен-
ту екологічного реінжинірингу 
та впровадження проектів ресур-
созбереження АТ «Укргазбанк» 
Родіон Морозов.
 Тому Сергій Савчук застері-
гає: є небезпека не встигнути ви-
конати енергостратегію до 2020 
року. Але при цьому мета-2035 
— чверть всієї енергії з відновлю-
ваних джерел, — на його думку, 
буде досягнута. Якщо, звичайно, 
ситуація не зміниться: згідно з 
цілями Єврокомісії, члени ЄС по-
винні перевести на чисту енерге-
тику 32% усього балансу. 
 «Та при цьому темпи розвитку 
залишаються доволі високими, 
тільки за цей рік з’явиться 600 
мегават нових потужностей», — 
сказав Савчук, навівши як при-
клад спільний проект України і 
Данії, який додасть 100 мегават 
енергії вітру в наступному році. 
 За його словами, Данія і кон-
кретно компанія VESTAS обрані 
невипадково. З одного боку, данці 
— лідери у галузі відновлюваних 
джерел енергетики. «Поки Євро-
па думає про 32%, вони планують 
перевести на вітер і сонце полови-
ну країни до 2030 року», — додав 
голова Держенергоефективності. 
З іншого боку, це вже не перший 
приклад співпраці з датським пар-
тнером.
 «Із партнерства з VESTAS, як 
відомо, стартував перший проект 
компанії у відновлюваній енерге-
тиці — Ботієвська вітрова елект-
ростанція, яка сьогодні виробляє 

понад 60% всієї електроенергії з 
вітру в Україні, — зазначив гене-
ральний директор ДТЕК Максим 
Тимченко. — Вона є еталоном 
для проектування і будівництва 
в країні, показники ефективності 
вітроелектростанції перевищують 
середньосвітові. Ми впевнені, що 
Орлівська ВЕС буде працювати 
так само ефективно».

Європейці готові вкладати...
 Як стверджують аналітики у 
сфері енергетики, саме Азовське 
узбережжя Запорізької області 
чи не найкраще зарекомендува-
ло себе щодо наявності постійних 
вітрів, які можуть працювати на 
українську енергетику. Саме там 
стоїть 200-мегаватна Ботієвська 
вітрова електростанція і добудо-
вуються дві 100-мегаватні чер-
ги Приморської станції. «Орлів-

ка» розташується між ними, пе-
ретворивши Запоріжжя на ліде-
ра української вітрогенерації.
 Загальний бюджет проекту пе-
ревищує 135 млн. євро. Це нові ро-
бочі місця і мінус 400 тисяч тонн 
викидів CO

2
. «Ми починаємо ак-

тивну підготовку до будівництва 
сонячної електростанції встанов-
леною потужністю 240 мегават, 
яка також запуститься до кінця 
наступного року, — наголосив 
Тимченко. — Це внесок компанії 
в реалізацію енергетичних та еко-
логічних цілей України, а також в 
інноваційну трансформацію енер-
госистеми країни».
 Ще один проект, про який 
стало відомо нещодавно, також 
з’явився у Європі. Європейський 
банк реконструкції і розвитку го-
товий профінансувати будівниц-
тво Дніпро-Бузької вітрової елек-
тростанції на Херсонщині. За-
гальна сума проекту — 188,64 
млн. євро. Остаточно проект ма-
ють затвердити на засіданні ради 
директорів 13 березня 2019 року.
 ЄБРР уточнює: одержувачем 
коштів виступає спеціально ство-

рене підприємство ТОВ «Дніпро-
Бузька ВЕС», що належить трьом 
спонсорам цього проекту — Akuo 
Energy SAS (Франція), Saffelberg 
Investment NV і Aeolus Invest NV 
(обидві — Бельгія), яке займати-
меться ним від девелопменту до 
управління після запуску. По-
тужність проекту, розташованого 
у селі Олександрівка Білозерсько-
го району Херсонської області, — 
110 МВт. Проект передбачає та-
кож будівництво ЛЕП 150 кВ до 
підстанції «Посад-Покровська», 
довжиною 27,3 км.
 ЄБРР, як відомо, ще у липні 
нинішнього року схвалив нову 
програму USELF (Ukrainian 
Sustainable Energy Lending 
Facility)-III на 250 млн. євро для 
підтримки приватних проектів у 
відновлюваній енергетиці Украї-
ни. Банк підтримує розвиток від-

новлюваної енергетики в країні у 
рамках програми USELF iз 2009 
року, однак термін її дії завершив-
ся 30 червня 2018 року, і USELF-
III повинна замінити її.
 За час дії першої програми 
банк профінансував проекти на 
загальну суму понад 100 млн. 
євро для проектів різних техно-
логій відновлюваної енергетики 
загальною потужністю понад 150 
МВт. ЄБРР констатував, що як 
наслідок розвитку сектору віднов-
люваної енергетики зростає інте-
рес до нього з боку великих між-
народних розробників, які готові 
реалізувати більші проекти у від-
новлюваній енергетиці. 

...але вимагають визначеності
 Проте для, того щоб темпи 
зростання відновлюваних дже-
рел енергетики зберігалися, а ін-
вестиції надходили до країни у 
достатніх темпах, потрібні зміни 
до законодавства. Думку, з якою 
вже повністю погодилося експер-
тне середовище, нещодавно озву-
чив і надзвичайний та повноваж-
ний посол Данії в Україні Рубен 

Мадсен.
 «Ми передаємо наші ноу-хау 
Україні, щоб розвивати віднов-
лювану енергетику, розглядаю-
чи цю співпрацю як стратегічне 
партнерство, — заявив він. — Я 
хочу сказати, що для інвесторів 
важливі чіткі правила гри і нор-
ми. І сподіваюся, що законодав-
чі органи почнуть реалізовувати 
систему аукціонів, це збільшить 
ясність для інвесторів і допоможе 
країні розвивати сектор якомога 
швидше».
 Перехід на аукціони зробить 
вартість зеленої енергії меншою, 
оскільки компанії будуть конку-
рувати між собою: виграє та, що 
запропонує найменшу ціну за кі-
ловат. Як наслідок, споживачам 
електроенергії доведеться плати-
ти за неї менше. 
 Такої ж думки і Родіон Моро-
зов, який нещодавно заявив: ін-
вестори і банки чекають визна-
ченості в законодавстві, щоб ро-
зуміти, в яких умовах і за яким 
тарифом працюватимуть проек-
ти вiдновлюваних джерел енер-
гії. Погоджується з ним і народ-
ний депутат Валерія Заружко. На 
її думку, законодавче закріплен-
ня практики зелених аукціонів 
стає одним iз факторів енергетич-
ної безпеки України. 
 «Якщо ми говоримо про аук-
ціони зеленої енергетики, ми не 
розуміємо, чому це питання не ви-
никає в українському парламен-
ті, чому український парламент 
не виносить це на голосування? 
Немає жодних суперечок iз цьо-
го питання вже ні в професійно-
му середовищі, ні серед фракцій. 
Дуже дивно, чому не наважується 
це важливе питання енергетичної 
безпеки, — сказала нардеп. І дода-
ла: — Існує заява ЄБРР про те, що 
вони припиняють зараз фінансу-
вання програми відновлюваних 
джерел електроенергії в Україні, 
і мені здається, що це такий дуже 
потужний сигнал для українсько-
го парламенту, який повинен на 
цій темі консолідуватися. Це пи-
тання того, щоб умови на ринку 
нарешті стали прозорими й інвес-
тори не боялися сюди прийти. Це 
питання довіри до нас європейсь-
кої спільноти, тому що європейсь-
ке співтовариство, говорить: Ук-
раїна взяла певні зобов’язання».
 «Впровадження нової системи 

підтримки відновлюваної енерге-
тики дозволить формувати спра-
ведливу ціну на електроенергію і 
допоможе впровадити в Україні 
конкурентний ринок у цій га-
лузі, заявила заступник директо-
ра ЄБРР в Україні Марина Петро-
ва.
 «Дуже важливо, щоб існувала 
інвестиційна визначеність, виз-
наченість законодавчого поля. 
На сьогоднішній день у цій ситу-
ації невизначеності наш банк ви-
рішив поки не вкладати кошти в 
нові проекти, тому що ми не мо-
жемо спрогнозувати, якою буде 
кеш-флоу, який в кінці будівниц-
тва вийде зелений тариф. Від цьо-
го залежать терміни окупності, 
терміни повернення кредиту. 
Для нас ситуація невизначеності 
є певним стоп-фактором», — ска-
зав Родіон Морозов.

«А ми наразі зачекаємо...»
 За його словами, міжнародні 
фінансові організації теж припи-
няють фінансування таких про-
ектів в Україні в очікуванні, якою 
буде законодавча база. «Наш банк 
є партнером Міжнародної фінан-
сової корпорації. Позиція МФК 
— вони припиняють фінансуван-
ня, вони хочуть підштовхнути 
таким чином наш законодавчий 
орган, щоб ми перейшли на нову 
систему стимулювання. Тому що 
вони вважають, що зелені тарифи 
— це для початкового етапу. Для 
наступного етапу вже аукціони — 
це гнучкіша система. І ця система 
дозволить насамперед зменшити 
вартість електроенергії для насе-
лення і зменшити ризики ситуа-
ції, що може з’явитися надто ба-
гато зобов’язань держави, як це 
було в деяких інших країнах», — 
наголосив Морозов. 
 Представник Укргазбанку за-
значає: за два роки країна досягла 
значних успіхів у сфері розвитку 
відновлюваної енергетики. «Ми 
профінансували 25% всіх по-
тужностей відновлюваної енерге-
тики, яка вже працює в Україні. 
Також значну частину об’єктів, 
що перебувають сьогодні на етапі 
спорудження — тобто наш внесок 
буде ще більшим. Протягом цих 
двох років відновлювана енерге-
тика стала нашим основним на-
прямом діяльності. Це близько 
500 млн. євро, 800 МВт нових по-
тужностей», — наголосив Моро-
зов, зазначивши, що тільки інвес-
тиційна діяльність одного банку 
дозволила заощадити близько 
360 млн. кубометрів газу щоріч-
но в Україні.
 «Ідеться про дуже важливий 
екологічний проект, скорочено 
понад 1 млн. тонн викидів вугле-
кислого газу», — додав він. На-
ступного ж року, на думку екс-
перта, головними тенденціями 
розвитку відновлюваної енерге-
тики в Україні стане сонячна ге-
нерація, вітрова, а також генера-
ція енергії з біомаси.
 Черговий крок у цьому на-
прямку було зроблено на почат-
ку нинішнього місяця, коли Ко-
мітет Верховної Ради з питань па-
ливно-енергетичного комплексу, 
ядерної політики та ядерної без-
пеки проголосував за внесення до 
парламенту законопроекту щодо 
впровадження нового порядку 
підтримки відновлюваної енер-
гетики. Перед бачається, що ви-
робники будуть пропонувати на 
аукціонах найменшу ціну за зеле-
ну електроенергію і конкурувати 
між собою, щоб зменшити витра-
ти споживачів на покупку елект-
роенергії. Комітет також ухвалив 
рішення з 2020 року знизити зе-
лені тарифи для сонячних елект-
ростанцій на 25%, а для вітрових 
— на 10%. 
 Щоправда, до остаточного 
розв’язання проблеми справа на-
разі так і не дійшла. ■

ЕНЕРГІЯ ПРИРОДИ

Сотні мільйонів — «на вітер»
Інвестори можуть заморозити проекти з розвитку відновлюваної енергетики в Україні, 
якщо держава не створить для них чітких і прозорих правил гри

■

Україна стрімко розвиває відновлювану енергетику, але все ж таки не встигає за енергостратегією.
Фото з сайта ecotown.com.ua.

❙
❙

Зелені тарифи — це для початкового етапу. Для 
наступного етапу вже аукціони — це гнучкіша 
система. І ця система дозволить насамперед 
зменшити вартість електроенергії.
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Емманюель Макрон написав 
відкритий лист французам
 Французькі ЗМІ надрукували у неділю, 13 
січня, відкритий лист президента Франції Емма-
нюеля Макрона громадянам Франції. У цій пись-
мовій відповіді на протести «жовтих жилетів» 
Еммануель Макрон звертається до співвітчиз-
ників із пропозицією загальнонаціональних де-
батів задля вирішення низки соціально-еконо-
мічних питань. У листі Макрон запропонував 
35 питань до обговорення — від оподаткуван-
ня та екології до імміграції. На думку французь-
кого лідера, ця дискусія має сприяти перетво-
ренню «невдоволення на рішення». Дебати, 
які планується розпочати вже сьогодні, 15 січ-
ня, триватимуть до 15 березня. Упродовж цього 
часу Еммануель Макрон планує відвідати низку 
міст країни і зустрітися з муніципальними полі-
тиками. Впродовж наступного місяця після за-
вершення дискусії президент Франції предста-
вить доповідь про її підсумки.

Пашинян знову очолив уряд 
Вірменії
 Президент Вірменії Армен Саркісян у понеді-
лок, 14 січня, підписав указ про призначення Ні-
кола Пашиняна прем’єр-міністром республіки, 
повідомляється на сайті канцелярії президента 
в «Фейсбуці». Кандидатуру Пашиняна висунув 
блок «Мій крок», що представляє парламентську 
більшість. Новий уряд Вірменії має бути сформо-
ваний упродовж 15 днів. Перша сесія парламен-
ту Вірменії сьомого скликання призначена на 14 
січня. Нагадаємо, що у Вірменії 9 грудня відбули-
ся позачергові парламентські вибори. Аби домо-
гтися розпуску попереднього парламенту і про-
вести дострокові вибори, прем’єр-міністр країни 
Нікол Пашинян, який прийшов до влади в квітні 
2018 року, подав у відставку. Після того парла-
мент двічі не обрав прем’єра і, згідно з законо-
давством країни, був розпущений. За підсумка-
ми позачергових парламентських виборів, блок 
Нікола Пашиняна «Мій крок» отримав у парла-
менті нового скликання 88 мандатів із 132-х. 

Урядова криза в Греції через 
назву Македонії
 Прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас за-
явив, що ініціює голосування щодо довіри до сво-
го уряду. Таке рішення він ухвалив через те, що 
урядова коаліція розпалася після того, як не змог-
ла ухвалити угоду з країною Македонія про зміну 
її назви. Міністр оборони Панос Камменос відкли-
кав підтримку своєї партії та продемонстрував не-
згоду із голосуванням, на яке очікували в грець-
кому парламенті. Камменос закликав свою Пар-
тію незалежних греків (Anel), яка має сім мандатів, 
голосувати проти уряду. Нещодавно дві країни до-
мовилися про те, що північний сусід Греції буде 
називатися Північною Македонією, намагаючись 
вирішити 27-річну суперечку. Македонія угоду ра-
тифікувала. Грецькі націоналісти стверджують, що 
назву «Македонія» може мати лише однойменна 
грецька провінція, а не країна. Суперечка, що ви-
рує з того часу, як вона проголосувала за незалеж-
ність від Югославії в 1991 році, блокує надії Ма-
кедонії на вступ до НАТО і Європейського Союзу. 
Якщо уряд програє голосування вотуму довіри, то 
наступні загальні вибори, які заплановані на осінь, 
можуть відбутися раніше. 

Німецьким фірмам пригрозили 
санкціями через «Північний потік-2»
 Посол США у ФРН Річард Гренелл розіслав 
німецьким фірмам, що беруть участь у реаліза-
ції проекту «Північний потік-2», листи з погроза-
ми санкцій, повідомляє видання «Більд ам Зон-
нтаг». Cпорудження «Північного потоку-2» стано-
вить загрозу як для ЄС, так і для України, вважає 
американський посол. «Ми знову наголошуємо, 
що фірми, залучені до російського сектору екс-
порту енергії, беруть участь у тому, що пов’язано 
зі значним ризиком санкцій», — цитує «Більд 
ам Зоннтаг» лист посла Гренелла. Крім того, аме-
риканський дипломат вказав на ще один аспект, 
пов’язаний зі спорудженням газогону дном Бал-
тійського моря. На думку Гренелла, як «Північ-
ний потік-2», так і «Турецький потік» позбавля-
ють сенсу транспортування газу територією Ук-
раїни. Це, в свою чергу, призведе до втрати Ук-
раїною ваги в політичному та безпековому плані, 
що лише збільшить ризик російського втручан-
ня. На додачу ЄС зробить себе ще більше за-
лежним від російських поставок енергоносіїв, за-
стеріг американський дипломатичний представ-
ник. МЗС ФРН розкритикувало дії Річарда Гре-
нелла, вказавши, що вони суперечать усталеним 
дипломатичним звичаям. Водночас речник Гре-
нелла заявив, що лист посла слід сприймати не 
як загрозу, а як «недвозначне послання амери-
канської політики». ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Ігор ВІТОВИЧ

 У неділю пізно ввечері у 
Гданську під час фіналу бла-
годійної акції — заключного 
концерту Великого оркестру 
святкової допомоги — стався 
напад на президента (мера) 
Гданська Павела Адамови-
ча. Свідками нападу були со-
тні присутніх: 27-річний мо-
лодик заскочив на сцену і на-
кинувся на 53-річного мера 
з гострим предметом, коли 
той закінчував свою промо-
ву, і кілька разів ударив його 
гострим предметом у серце й 
живіт. При цьому нападник 
кричав у мікрофон, що був 
несправедливо ув’язнений 
за часів попереднього уря-
ду Польщі на чолі з партією 
«Громадянська платформа», 
до якої раніше належав мер. 
За повідомленнями, він пот-
рапив на захід завдяки позна-
чці «преса». Поліція відразу 
затримала його і відправила 
на допит.
 Як пишуть місцеві ЗМІ, 
нападник, який є мешкан-
цем Гданська, раніше був засу-
джений до понад п’яти років 
позбавлення волі за збройні 
напади на банки й у в’язниці 
в нього почалися проблеми з 
психікою.
 Як повідомляє польська 
преса, стан Павела Адамо-
вича є важким, його реані-
мували і перевезли до лікар-
ні на операцію. Медики піс-
ля більш ніж п’ятигодинної 
операції в ніч на 14 січня за-

явили, що пацієнт живий, але 
перебуває в дуже критичному 
стані. За словами хірурга То-
маша Стефаняка, який вико-
нував операцію, мер зазнав 
серйозного поранення серця, 
зокрема серцевого м’яза, по-
ранень діафрагми та внутріш-
ніх органів і потребує знач-
ного переливання крові. Під 
час операції меру перелили 
41 порцію крові. Нині в місті 
оголосили збір крові для по-
терпілого. На жаль, вряту-
вати мера не вдалося, він по-
мер.
 Акція Великого оркестру 
святкової допомоги в Польщі 
є щорічною і минулої неділі 
проводилася вже 27-й раз. У 
неділю, 13 січня, на вулицях 
польських міст і за кордоном 
волонтери збирають пожер-
тви для спеціалізованих ди-
тячих лікарень. Метою цьо-
горічного заходу є купівля 
медичного обладнання для 
півсотні спеціалізованих ди-
тячих медзакладів. До акції 
збирання пожертв долучи-
лися 120 тисяч осіб у Поль-
щі та за її межами, зокрема в 
Новій Зеландії, Японії, Нор-
вегії, Австралії та на Філіп-
пінах створено 1тис. 700 шта-
бів. Акція супроводжується 
виступами небайдужих відо-
мих артистів, які виходять на 
сцену безплатно. Фінал Вели-
кого оркестру святкової допо-
моги відбувався цьогоріч під 
гаслом «Допомагати — по-ди-
тячому просто». 
 Павел Адамович, який не-

змінно брав участь у цих ак-
ціях, очолює Гданськ уже по-
над два десятиліття — з 1998 
року. Минулої осені він був 
переобраний з 65-відсотковою 
підтримкою на черговий тер-
мін, балотувався як незалеж-
ний, але за підтримки нині 
опозиційної «Громадянської 
платформи», з якої він рані-
ше вийшов після обрання на 
виборну посаду.
 Польські політики засу-
джують напад на Павела Ада-
мовича. Президент Польщі 
Анджей Дуда написав у ме-
режі «Твіттер», що він мо-
литься за одужання місько-
го голови Ґданська: «Зазви-
чай наші погляди з мером Па-
велом Адамовичем про те, як 
керувати державними спра-
вами і справами Польщі, 
відрізняються, але сьогодні я 
безумовно з ним і його близь-
кими».

 Прем’єр-міністр Матеуш 
Моравецький зазначив, що 
«напад на життя і здоров’я 
Павела Адамовича гідний 
найвищого засудження». 
Очільник уряду зобов’язав 
міністра внутрішніх справ на-
давати йому всю інформацію, 
яка стосується цієї ситуації. 
«Думками і молитвою ми те-
пер iз президентом Адамови-
чем», — написав глава уряду 
в мережі «Твіттер». 
 Представники різних 
політичних сил у своїх ко-
ментарях висловлюють обу-
рення варварськм нападом на 
Павела Адамовича, за їхніми 
словами, президент Ґданська 
став жертвою злочинної аг-
ресії і цьому немає жодного 
виправдання. Міністр внут-
рішніх справ Польщі Йоахім 
Брудзинський назвав напад 
«актом незбагненного вар-
варства». ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Вантажний літак «Боїнг-707» роз-
бився в понеділок, 14 січня, підлітаю-
чи до аеропорту в місті Кередж, що за 40 
кілометрiв на захід від столиці Ірану. 
Представники відомства з надзвичай-
них ситуацій Ірану повідомили, що з 16 
членів екіпажу, які перебували на борту, 
наразі відомо про одного, що вижив у ка-
тастрофі, інформує агенція «Ассошiей-
тед Пресс».
 Повідомляється, що повітряне судно 
стартувало вчора о 7:16 за місцевим часом 
з аеропорту «Манас» киргизького Бішке-
ка і прямувало в міжнародний аеропорт 
«Паям» поблизу іранського Кереджа, 
повідомила речниця аеропорту «Манас» 
Алія Курбанова. Катастрофа сталася поб-
лизу розташованого неподалік летовища 
«Фатх». На сайті армії Ірану уточнюєть-
ся, що вантажне судно здійснювало чар-
терний рейс і перевозило м’ясо. 
 За попередніми даними, Boeing 707 
зіткнувся зі стіною по периметру аеро-
порту, зруйнувавши декілька прилег-
лих до нього будівель. За повідомлен-
ням інформагенції «Рейтер»  з посилан-

ням на представників аеропорту Бішке-
ка, лайнер належав іранській компанії з 
вантажних перевезень Payam Air. При-
чини падіння літака наразі встановлю-
ють.
 Офіційно про число жертв учора ще не 
повідомляли, а неофіційні джерела обра-
ховують кількість загиблих внаслідок ка-
тастрофи від 9 до 16 осіб. Так, іранська ін-
формагенція «Фарс» повідомляє, що на 
борту літака перебували 16 осіб, з яких 
вижив лише один — бортінженер. При 
цьому агенція уточнює, що літак врізав-
ся в житлові будинки на рівнині Карадж. 
Інші джерела повідомляють, що на борту 

повітряного судна перебувало дев’ятеро 
осіб. Таким чином, не виключено, що час-
тина загиблих — мешканці цих будин-
ків. 
 Також ще не встановлено, чому пілоти 
замість аеропорту призначення «Паям» 
намагалися приземлитися в сусідньо-
му аеропорту «Фатх». Наразі існує лише 
припущення, що пілоти здійснили фа-
тальну помилку, переплутавши аеропор-
ти посадки, яку неможливо було випра-
вити, коли повітряна машина вже йшла  
на посадку. При цьому пілот не впорав-
ся з управлінням літаком, внаслідок чого 
той в’їхав у житловий район. ■

КАТАСТРОФИ

Трагічна ціна «людського чинника»
В Ірані розбився вантажний 
«Боїнг-707»: 
приземляючись, судно 
врізалося в житлові 
будинки

■

На місці катастрофи.❙

Павел Адамович виступає на заході у Гданську незадовго до нападу.❙

ЗЛОЧИН

Удар у серце 
Поранений на доброчинному заході мер 
Гданська помер

■
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Люди стають на ноги і змінюються 
навіть зовні 
 «Спостерігаю за зовнішніми і внут-
рішніми змінами людей, які отрима-
ли фінансову підтримку своїх ідей, — 
розповідає координатор проекту «Рука 
допомоги» Інна Шинкаренко. — Вони 
стають на ноги і змінюють свій гар-
дероб, зачіски — статки дозволяють 
сходити до хорошого перукаря, купи-
ти добротний одяг. Але найголовні-
ше — у них змінюється свідомість, 
з’являється впевненість, розпрямлю-
ються плечі, за якими немов крила ви-
ростають». 
 А недовіру й скепсис до нашої про-
грами переживав не лише Сергій. Спо-
чатку доводилося проводити велику 
роз’яснювальну роботу. І серед чинов-
ників трьох визначених Кабміном об-
ластей для проведення соціального ек-
сперименту — Харківської, Львівської 
й Полтавської. І серед внутрішніх пе-
реселенців, малозабезпечених праце-
здатних людей, на яких розрахований 
проект. Це, до речі, досить непростий 
контингент. Серед малозабезпечених, 
як виявилося, є такі, якi вже в тре-
тьому поколінні живуть на соціальні 
виплати. Не працювати стало звичкою 
для багатьох, адже чим довше триває 
період безробіття, тим людині складні-
ше реалізувати себе і тим легше втра-
тити мотивацію до роботи, надію на 
поліпшення життя. Дехто взагалі не 
міг навіть мріяти про власну справу, 
бо був надто бідним. Багато з тих, хто 
втратив роботу, намагалися зайнятися 
підприємництвом, проте боялися бра-
ти кредити в банку під високі відсотки. 
А тут їм раптом пропонують безвідсо-
ткову позику до 70 тисяч гривень для 
ведення бізнесу. При цьому поверта-
ти необхідно лише різницю між сумою 
фіндопомоги і сплаченими за три роки 
податками і зборами. Нам було важли-
во повернути фізично активних людей 
на ринок праці, вивести їх зі стану бід-
ності. Не просто, як кажуть, нагодува-
ти один раз, а дати вудку в руки і нав-
чити ловити рибу. 
 Одним із побічних ефектів нашого 
проекту, на який ми спочатку навіть 
не розраховували, стала легалізація 
деяких підприємців. Вони побачили 
перспективу розширення свого бізне-
су за допомогою державної програми і 
погодилися вийти з тіні. І тепер держа-
ва отримала нових платників податків, 
нові легальні робочі місця, відновлює 
довіру людей до себе. У нас уже є біз-
несмени, які взяли на роботу по п’ять-
шість осіб. Деякі вже заплатили стіль-
ки податків, що перекрили виділений 
їм мікрокредит.  
 До речі, ніхто з тих, кому була про-
тягнута «Рука допомоги», не призупи-

нив своєї діяльності. 
 ■ Скільки людей стало учасниками 
проекту і яка сума була виділена для їх 
підтримки?
 — Отримали поворотну фінансову 
допомогу на створення власної справи 
243 людини. Найбільше у Львівській 
області — 115 осіб, 79 — у Харківсь-
кій і 47 — у Полтавській. Решта — в 
територіальних громадах Донецької 
та Житомирської областей, на які був 
розширений експеримент влітку мину-
лого року. 
 А взагалі з початку реалізації ініціа-
тиви Мінсоцполітики нам вдалося пра-
цевлаштувати понад дві тисячі iз чис-
ла малозабезпечених і внутрішньо пе-
реміщених осіб і близько тисячі залу-
чити на тимчасові роботи. 
 Проект «Рука допомоги» — лише 
маленька частина великої допомоги 
Світового банку, спрямованої на модер-
нізацію системи соціальної підтрим-
ки населення. Ця сума обчислюється 
300 мільйонами доларів. На реаліза-
цію нашого проекту в минулому році 
було виділено 20 мільйонів гривень, і 
всі вони освоєні. Бум бажаючих взяти 
мікрокредит на розвиток власної спра-
ви почався у вересні — рівно через рік 
після старту ініціативи Мінсоцполі-
тики. До цього часу ті, хто вичікував, 
чим це закінчиться, переконалися, що 
програма дійсно працює. 
 Звичайно, можна сказати, що поя-
ва в країні 243 нових підприємців, які 
взяли до себе на роботу 56 осіб, — це 
крапля в морі. І сплачені ними за рік 
із лишком понад 1 мільйон 300 тисяч 
податків — теж начебто небагато. Але 
ж цих людей держава раніше утриму-
вала за свій кошт, а нині вони забезпе-
чують матеріально власні сім’ї, напов-
нюють бюджет. Тепер, розуміючи, якої 
віддачі можна очікувати від цієї ідеї, 
ми формуємо новий підхід до вирішен-
ня проблеми зайнятості особливих ка-
тегорій населення. Сьогодні говоримо, 
що як пілотний проект себе вичерпав, 
а отриманий досвід слід перенести на 
всю Україну і треба зробити це макси-
мально швидко. Люди з різних регіонів 
звертаються з приводу участі в проек-
ті. Однак для прийняття закону і по-
ширення проекту на всю країну необ-
хідний час. Зате у регіонах, де проект 
працював, його реально продовжити, 
оскільки механізм запущений. 
 ■ У бюджеті передбачені на це гро-
ші?
 — На жаль, фінансування проекту 
в бюджет-2019 не закладене. Проте, як 
запевнив міністр соцполітики Андрій 
Рева під час підсумкової конференції 
пілотного проекту «Рука допомоги», 
яка відбулася у грудні у Львові, кошти 
на продовження роботи проекту найб-

лижчим час будуть знайдені. Отрима-
ний досвід ляже в основу нового зако-
нопроекту, який дозволить розширити 
практику стимулювання зайнятості та 
підприємництва на всю країну. Доку-
мент уже розробляють. 

Своя справа утримала молоду родину 
від еміграції 
 ■ Цікаво, які напрямки діяльності 
вибирають бажаючі відкрити власну 
справу?
 — У кожному регіоні був складе-
ний список видів діяльності, в яко-
му він насамперед відчуває потребує. 
Львівська область, наприклад, робила 
ставку на розвиток приватних селянсь-
ких господарств і, треба зауважити, 
досягла в цьому значних успіхів. Там 
уже існують козячі ферми, теплиці з 
вирощування овочів і квітів, пасіки... 
Однак, як показав досвід, креатив-
ність наших людей неможливо затис-
нути в якісь рамки. Вони захищають 
бізнес-плани з виробництва пральних 
машин, рослинного молока, арахісо-
вої пасти, екологічно чистих будівель-
них матеріалів, меблів, сирів, солінь, 
вирощування бройлерів, малини... На-
лагоджують бізнес, у якому є необхід-
ність саме в конкретному населеному 
пункті, роблять його сімейним. У неве-
ликому містечку Сколе Львівської об-
ласті, наприклад, молоде подружжя 
Ольги та Ігоря Онуляків відкрило пі-
церію, яка стала дуже популярною у 
місцевих мешканців — раніше сколя-
ни не мали можливості ласувати випіч-
кою, що давно стала повсякденною для 
багатьох українців, а нині в день замов-
ляють до півсотні пiц. Та найголовні-
ше, як сказала Ольга на підсумковій 
конференції пілотного проекту «Рука 
допомоги», те, що проект зберіг її ро-
дину — вони з чоловіком не залишили 
дітей і не поїхали на заробітки за кор-
дон, мають щастя жити і гідно зароб-
ляти на рідній землі й робити життя на 
ній кращим. Ось на цей результат — на 
стримування процесу еміграції — теж 
спрямовано наш проект. 
 А хтось відкрив автомайстерню, 

хтось — салон краси, майстерню з по-
шиття взуття, одягу, вишивки, виго-
товлення м’яких іграшок, організував 
розвиваючі заняття з дітьми дошкіль-
ного віку... Найбільше людей зайня-
то в сфері послуг і в сільському госпо-
дарстві, трохи менше — у промислово-
му виробництві й торгівлі. 
 ■ А де гарантія, що бізнес не прого-
рить?
 — На місцях представники ко-
місій з реалізації проекту, створених 
при облдержадміністраціях, в які вхо-
дять фахівці центрів зайнятості, уп-
равлінь соціального захисту населен-
ня, податкових інспекцій, бізнес-ор-
ганізацій, дуже скрупульозно переві-
ряють бізнес-плани бажаючих брати 
участь у проекті. Затверджують лише 
ті, які мають перспективу розвитку. І 
потім фахівці центрів зайнятості, кон-
сультанти проекту постійно здійсню-
ють підтримку його учасників. Якщо 
треба, підключають до вирішення проб-
лем місцеву владу, бізнес-організації і 
т. д. Тобто проект також вивів на но-
вий рівень взаємодію між соціальними 
службами, місцевою владою та бізне-
сом, а центри адміністративних послуг 
стають сервісними центрами. І місцеві 
влади, до речі, дуже активно просять 
продовжити проект у тих регіонах, де 
він реалізується, бачачи в ньому реаль-
ну підтримку свого населення, мож-
ливість розвитку підприємництва.  
 ■ Але ж програми боротьби з бід-
ністю населення приймали в нашій 
країні неодноразово. У чому відмінн-
ність «Руки допомоги» від попередніх 
спроб соціальної підтримки україн-
цям?
 — Щорічно близько мільйона на-
ших громадян отримують державну до-
помогу як малозабезпечені, але це не 
поліпшує їхнього матеріального стано-
вища, оскільки виділені кошти просто 
проїдаються. Ми ж учасникам проекту 
не даємо грошей у руки і на банківсь-
кий рахунок їх не переводимо. На них 
закуповуємо обладнання та матеріали, 
необхідні для старту бізнесу. 
 Як я вже згадувала, мікрокредит — 
безвідсотковий, і він зменшується на 
суму сплачених за три роки податків.
А якщо власник підприємства прийняв 
на роботу двох людей із числа малоза-
безпечених або внутрішніх переселен-
ців, ветеранів АТО, він зовсім звіль-
няється від повернення кредиту.
 Учасники проекту на початку своєї 
підприємницької діяльності не зали-
шаються сам на сам із проблемами — 
вони отримують консультаційну під-
тримку і супровід у підготовці бізнес-
плану, кожні три місяці звітують про 
виконану роботу. Менш ніж за півто-
ра року реалізації проекту ми, всі при-
четні до нього, стали однією дружною 
сім’єю, в якій панує дух взаємопід-
тримки і взаємонавчання.
 Скажу більше: український досвід 
повернення малозабезпечених на ри-
нок праці зацікавив європейців, і вони 
хочуть його у нас перейняти. ■

Директор Полтавського обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва (ліворуч) 
та Інна Шинкаренко з учасником проекту «Рука допомоги» Євгеном Сомовим — главою 
багатодітної родини, що переселилась iз Первомайська Луганської області на Полтавщину, 
де він відкрив власну справу з вирощування бройлерів і малини.
Фото з особистого архіву Інни Шинкаренко.

❙
❙
❙
❙
❙

Координатор проекту Міністерства 
соцполітики Інна Шинкаренко: «Наш досвід
 повернення малозабезпечених категорій 
населення на ринок праці хочуть перейняти
 європейці».

❙
❙
❙
❙
❙

ДОПОМОГА

Із безробітних — 
у бізнесмени 
Пілотний проект Міністерства соціальної політики 
спрямований на підтримку малозабезпечених українців 
і внутрішньо переміщених осіб

■

Марина КРАВЧЕНКО 

«Нам iз дружиною, як малозабезпеченим, держава двічі пропонувала гроші на роз-
виток бізнесу, але ми відмовлялися від них, — розповідав не так давно авторові 
цієї публікації батько багатодітного сімейства з села Нелюбівка Диканського району 
Сергій Ходіс. — Не могли повірити в те, що безвідсотковий кредит будемо погашати 
за рахунок сплати податків. Ну не чули ми раніше про таке. Боялися, якщо чесно, 
зв’язуватися з державою. Раптом, думали, це якийсь підступ». 
У Сергія золоті руки — він майстер iз цiнної деревини, і напевно, не пропав би в 
житті. Хоча стати господарем власної майстерні з виробництва меблів зміг лише 
завдяки пілотному проекту Міністерства соціальної політики України «Рука допомо-
ги», який другий рік реалізується за підтримки Світового банку. Із тих пір пройшло 
майже нічого — якихось десять місяців. Нині Сергій Ходіс успішний підприємець. 
Його сім’я втратила статус малозабезпеченої. І він з упевненістю дивиться в за-
втрашній день. Адже придбане на виділений кредит німецьке обладнання дозволило 
йому збільшити обсяг продажів дерев’яних виробів у три рази! 
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Олена ЯРОШЕНКО

 Підкріпитися гарячим обідом 
у Panda noodle house мені запро-
понувала знайома вчителька. На 
Майдані саме відкрився двійник 
ресторанчика швидкої китайсь-
кої іжі, яку вона якось скуштува-
ла в торговельному центрі на Пет-
рівці. Гарантувала: порція гаря-
чої лапші ручного приготування 
з м’ясним, овочевим чи грибним 
доповненням — саме те, що тре-
ба втомленим і трохи змерзлим 
подорожнім. Тим паче, врахову-
ючи демократичну ціну і прості, 
але здорові й калорійні продук-
ти, з яких комбінується тамтеш-
нє меню. 
 Червона вивіска зі стилізова-
ною емблемою (чорно-біла пан-
да, поєднана з символікою інь-
янь) легко знайшлася в обідній 
зоні першого підземного «Глобу-
су». Так само швидко нам пода-
ли обрані за кольоровими фото-
презентаціями страви. Мене за-
цікавила лапша  принцеси —  Хо 
Тунь з грибами та спеціями, а 
мою приятельку — Тан Бао, ки-

тайські пельмені баоцзи. 
 Одразу зізнаюся: свою пор-
цію я просто не подужала, поп-
ри чудовий смак свіжоприготов-
леної лапші і запашного бульйо-
ну. Просто розрахована вона, 
очевидно, на апетит зголодніло-
го чоловіка, що пішки обходив 
усі прилеглі столичні пам’ятки. 
Зате вдалося познайомитися з 
господинею закладу, яка осо-
бисто слідкувала за порядком на 
щойно відкритому майданчику. 
Виявилося, ідею бюджетної ек-
спрес-ресторації Ні Вейюнь ви-
ношувала давно. Появі  Panda 
noodle house у підземному про-
сторі Майдану передував експе-
риментальний фаст-фуд у торго-
вельному центрі «Караван» на 
Луговій. «У Києві чимало доро-
гих китайських ресторанів iз ви-
шуканими стравами, розрахова-
ними на тугі гаманці, — пояснює 
Ні Вейюнь, яку тут усі називають 
Юлею. — Але ж не кожен зможе 
собі дозволити похід  до таких 
закладів. Та й часу у великому 
місті на ресторанні посиденьки 
не завжди вистачає. Тому хоті-

лося організувати в першу чер-
гу для себе та для своїх земля-
ків простір, де могли б хутень-
ко, ситно і недорого перекусити 
знайомими з дитинства стравами 
й бігти далі у справах».
 Цікаво, що «Лапшу від пан-
ди» на Луговій дуже швидко оці-
нили українці. В першу чергу — 
працівники «Каравану», які ста-
ли завсідниками тамтешнього 
ресторанчика. А орендувати при-
міщення під новий Ні Вейюнь 
спонукали численні земляки-

студенти з Піднебесної. Їм усе-
таки простіше добиратися з різ-
них мікрорайонів Києва до цент-
ру, ніж на віддалену від головних 
транспортних артерій Петрівку. 
Так, ціна торговельних площ 
тут значно вища, але на вартість 
улюблених страв для постійних 
і нових відвідувачів це не впли-
не. За словами господині, вона 
розраховує компенсувати доро-
гу орендну плату більшим пото-
ком відвідувачів. Думаю, одно-
го разу скуштувавши смачну до-

машню лапшу, яку тут готують 
три кухарі, а подають дві приязні 
офіціантки, багатьом захочеться 
при нагоді продегустувати всі 12 
її видів. 
 «Насправді це все — домаш-
ні рецепти, їжа, яку я сама звик-
ла їсти з дитинства, — ділиться 
секретами хорошого смаку Юля. 
— Але з Китаю ми сьогодні замо-
вляємо для цієї кухні лише гриби 
і приправи. Все інше — борошно, 
якісне м’ясо, овочі — я знайшла 
на ринку «Столичний», що на 
Теремках. Ми там ще з минулої 
весни підшукали відповідальних 
фермерів, домовилися про оптові 
закупівлі. Постійні постачальни-
ки продуктів самі зацікавлені в 
якості, а нам оптові домовленос-
ті допомагають готувати здорову 
їжу за доступною ціною». 
 Співвідношення ціна-якість 
у Panda noodle house справді 
приваблює. Думаю, навряд чи 
ще десь знайдете в центрі Киє-
ва повноцінний гарячий обід за 
76-98 гривень, в межах яких тут 
коштує добра порція більшості 
страв. Лапшу з українського бо-
рошна кухарі замішують і нарі-
зають зранку — вона тут завж-
ди тільки свіжа. Так само вранці 
ставиться у котлі м’ясний мікс: 
хамон, качине м’ясо та свинина, 
з яких потім готують різновиди 
лапші. А наваристий бульйон 
також використовують, разом із 
секретними інгредієнтами « від 
панди» — хорошим настроєм та 
доброзичливістю. ■

СМАЧНО!

Лапша від панди
У центрі Києва можна ситно поїсти в межах 
сотні гривень

■

Лапшу від панди з нового року можна скуштувати в самому центрі 
столиці: смачно і за приємними цінами.

❙
❙

 Катерина БАЧИНСЬКА

 Якщо ще рік тому українсь-
кі програмісти залишали-
ся на третій позиції серед екс-
портних послуг, то від почат-
ку 2018-го їм удалося обігнати 
навіть одну з найпотужнiших 
сфер української економіки — 
трубо провідний транспорт. По-
над 20% усіх експортованих 
послуг, які надає Україна, на-
лежить саме ІТ. Тому більшість 
іноземних компаній активно за-
ходять на наш ринок, а вітчиз-
няні айтішники конкурентос-
проможні на світовому ринку. 
 Не дивно, що за результа-
тами вступної кампанії у 2017 
році до топ-5 найпопулярні-
ших спеціальностей входили 
саме комп’ютерні науки. Ще 
сім років тому ця галузь часом 
мала незаповнені бюджетні міс-
ця, на сьогодні ж у престижні 
українські виші конкурс часом 
сягає до 25 осіб на місце. Адже, 
окрім того, що галузь потужно 
розвивається, а більшість про-
грамістів має змогу працювати 
за кордоном, вона ще й високо-
оплачувана.
 Володимир Ставнійчук за-
кінчив Львівську політехні-
ку чотири роки тому, в розмові 
з «УМ» запевняє: коли всту-
пав на комп’ютерну спеціаль-
ність, вона не була ще настіль-
ки популярною, та й подума-
ти не міг, що за дев’ять років 
стане настільки оплачуваною. 
Ба більше, хлопець був шоко-
ваний, коли після закінчення 
університету провідні компанії 
самі пропонували йому роботу. 
«Коли був студентом, і подума-
ти не міг, що після закінчення 
університету моя зарплата стар-
туватиме від 500 доларів. Зараз 
я отримую суттєво більше, про-
те впевнено можу сказати — 
мені ще є куди рости», — роз-
повідає мій візаві.
 Комфортний офіс, страху-
вання, подорожі, гнучкий гра-
фік та висока оплата — це все 
те, що мають більшість ІТ-ком-
паній в Україні. Володя ж за-
певняє: галузь зараз справ-
ді надпотужно розвивається і, 

щоб триматися «на плаву», не-
обхідно постійно опановува-
ти нові знання. «Скажу чесно, 
університет мені більше допо-
міг зрозуміти, у якій саме га-
лузі я б хотів далі працювати, 
проте більшість знань намагав-
ся отримувати сам. Бо система 
освіти, на жаль, не розвиваєть-
ся так само швидко, як техноло-
гії у світі», — підсумовує хлопе-
ць. 
 Якщо ж поглянути на ре-
зультати дослідження, яке 
провели експерти Асоціації IT 
Ukraine та Офісу ефективно-
го регулювання (BRDO), то, за 

ними, в 2017 році дохід спів-
робітників, які перебувають у 
трудових відносинах із ІТ-ком-
паніями, перевищував середню 
зарплатню в Україні в сім разів 
(а це близько двох тисяч до-
ларів). За отриманими від Дер-
жавної фіскальної служби да-
ними, сума сплачених ІТ-ком-
паніями податків у 2014—2017 
роках щорічно зростала на 27% 
і зараз досягла 4,1 млрд. гри-
вень. У 2018 році ця тенденція 
зберігалася. Також значна кіль-
кість ІТ-фахівців співпрацюють 
із компаніями за контрактом як 
фізичнi особи-підприємці й са-

мостійно сплачують єдиний по-
даток. Обсяг його надходжень 
збільшувався в середньому на 
58,8% упродовж 2013-2017 
років і становив 3,2 млрд. гри-
вень у 2017 році. Згідно з про-
веденим у рамках досліджен-
ня опитуванням, оплата послуг 
фахівців — це 80-85% витрат 
компаній. Значна частина по-
датків, пов’язаних із витратами 
на оплату послуг, пояснюється 
великим доходом представни-
ків галузі в порівнянні з інши-
ми сферами.
 Купив щасливий квиток до 
світу ІТ і Михайло Бондарен-

ко. Хлопець за освітою фінан-
сист. У розмові з «УМ» розпові-
дає: після закінчення універси-
тету зрозумів, що не хоче пра-
цювати у цій галузі. «Перш за 
все, тому що це низькооплачу-
вана робота на початкових ета-
пах, мені б довелося сидіти в 
банку за три тисячі гривень, а 
я вже до закінчення вишу ство-
рив сім’ю, яку повинен був за-
безпечувати». Розповідає, що 
життя змінила розмова з дру-
гом: «Пам’ятаю, що прийшов 
до Романа, який вмів програму-
вати. Він розповів про роботу, 
завдання, оплату, тож я вирі-
шив, що хочу спробувати. Тому 
пішов на курси». За порадою 
друга, майже три місяці відві-
дував навчання з програмуван-
ня, а потім знайшов роботу. За-
раз хлопець працює у Києві в 
американській ІТ-компанії, за-
доволений як оплатою, так і ро-
ботою. «Скажу чесно, дуже ра-
дий, що наважився. Так, ті три 
місяці були складні, коли поєд-
нував і курси, і роботу, але те, 
що я зараз маю — варте того», 
— коментує Михайло. 
 Згідно з опитуванням ком-
паній, доходи вітчизняного ІТ-
бізнесу переважно мають іно-
земне походження — українсь-
кі розробники співпрацюють зі 
США, Великою Британією, Ні-
меччиною, Канадою, Ізраїлем, 
Швецією та Швейцарією. 
«Щорічно ринок збiльшував-
ся в середньому на 19% і на кі-
нець 2017 року налічував уже 
127 тис. фахівців. Тільки за ос-
танній рік кількість зайнятих у 
галузі зросла на 27 тис. осіб», — 
розповідає Олександр Кубрак, 
керівник сектору ІТ та Телеком 
Офісу ефективного регулювання 
і один з авторів дослідження.
 Зазначається, що в IT-га-
лузь залучені не лише програ-
місти або вузькоспеціалізовані 
технічні фахівці. Компанії та-
кож співпрацюють із дизайне-
рами, фахівцями з фінансів, 
управління персоналом тощо. 
Згідно з проведеним опитуван-
ням, понад чверть осіб у коман-
дах ІТ-компаній — нетехнічні 
фахівці. ■

Фото з сайта wikimedia.org.❙

ПРЕСТИЖНА РОБОТА

Дорогі ви наші люди
ІТ-індустрія в Україні посіла друге місце в експорті послуг і 
залишається найбільш оплачуваною галуззю

■
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Валентина САМЧЕНКО

 Понад 3200 голосів підтримки за 10 
днів від дня опублікування має петиція 
№8485 «Захистити кінотеатр «Київ» та 
забезпечити його роботу» на сайті Київсь-
кої міської ради. Для збору потрібних 10 
тисяч зареєстрованих захисників одного з 
кращих культурницьких кіноцентрів сто-
лиці — щоб міська влада офіційно відпові-
ла на їхній запит — лишається більше 2 
місяців. 
 Ще 26 грудня стало відомо, що за ос-
танні роки звична робота кінотеатру 
«Київ» перебуває під загрозою, бо 4 січня 
2019-го — закінчення терміну дії догово-
ру оренди кінотеатру, що є комунальною 
власністю та вже протягом тривалого часу 
перебуває в користуванні ТОВ Культур-
ний центр «Кінотеатр «Київ». Про мож-
ливе закриття через небажання КМДА по-
довжити договір оренди підприємству, що 
управляє культурним центром у будівлі, 
повідомив голова Держкіно України Пи-
лип Іллєнко. У зверненні до преси та гро-
мадськості директорка ТОВ Культурний 
центр «Кінотеатр Київ» Вілія Бондарен-
ко уточнила, що 9 жовтня 2018 року Де-
партаментом комунальної власності міс-
та Києва було зареєстровано лист під но-
мером № 062 /13970 з проханням подов-
жити оренду на 10 років. 
 Уже наступного дня, 27 грудня, на сай-
ті КМДА з’явилася інформація про те, що 
кінотеатр «Київ» не закриватимуть. Од-
нак планують включити його до комуналь-
ної мережі «Київкінофільм», а не продов-
жувати договір оренди з ТОВ «Культур-
ний центр Кінотеатр «Київ», яке постійно 
просить знизити орендну плату. Цитува-
ли слова директорки Департаменту куль-
тури Діани Попової.
 Тим часом свідома кіноспільнота — 
професіонали і просто глядачі — поча-
ли бити тривогу. Перше: якщо реалізу-
ються оголошені перед Новим роком пла-
ни КМДА, кінотеатр «Київ» може стати в 
один ряд із «Факелом», «Дніпром», «Заг-
ребом» чи іншими комунальними кіноте-

атрами, які не є аж надто помітними куль-
турницькими центрами столиці. Друге — 
не підписати договір із давніми орендаря-
ми ще не означає, що у столичної влади 
трохи згодом не намалюються плани під-
писати «правильний» документ з інши-
ми, «щоб додати грошей у бюджет міста», 
а насправді комусь дати змогу через роки 
привласнити прекрасну будівлю у самому 
центрі столиці, біля площі Льва Толстого, 
за 2 хвилини ходу від Хрещатика. Восе-
ни 2018-го всім продемонстрували наоч-
но, що така схема можлива: минулого 1 
жовтня припинили діяльність кінотеат-
ри «Кінопанорами» та «Україна» в радіусі 
буквально кількасот метрів від резонанс-
ного нині «Києва». 
 Кінотеатр «Київ» відкрили у столиці в 
1952 році. У 2000-му команда ТОВ Куль-
турний центр «Кінотеатр «Київ«, оренду-
ючи площі із 1998-го, провела у будівлі 
капітальний ремонт та закупила нове об-
ладнання. У цьому двоповерховому пре-
зентабельному приміщенні проходять 
міжнародні та всеукраїнські фестивалі, 
зокрема КМКФ «Молодість», спецпроек-
ти, ексклюзивні програми, ретроспекти-
ви.
 Експертом-професіоналом у питанні 
кінотеатру «Київ» публічно виступив го-
лова Держкіно Пилип Іллєнко. У розло-
гому письмовому коментарі він усе роз-
клав по полицях: «У першу чергу, зви-
чайно, треба привітати намір влади міста 
Києва забезпечити діяльність кінотеат-
ру за його профілем. Крім того, в мене не 
викликає сумнівів професійність ниніш-
нього керівництва КП «Київкінофільм», 
не можна не помітити значні зусилля ди-
ректора КП Дениса Хомича та його коман-
ди щодо відродження та розвитку мережі 
комунальних кінотеатрів, які дісталися 
їм від «попередників» далеко не в найкра-
щому, а в багатьох випадках просто занед-
баному стані. Враховуючи реальні можли-
вості і ресурси КП, його керівництво де-
монструє дуже хороший результат робо-
ти. За останні роки Держкіно реалізувало 
чимало проектів з популяризації нашого 

кіно спільно з КП «Київкінофільм«, і не 
тільки в Києві, а й за кордоном.
 Проте це все зовсім не означає, що 
керівник кінотеатру «Київ» Вілія Іванів-
на Бондаренко та її команда є менш ефек-
тивними менеджерами в галузі кінопрока-
ту. Адже це саме вони зберегли, відродили 
та розвивають кінотеатр «Київ» за приват-
ні кошти протягом ось уже 20 років та пе-
ретворили його на один з основних кіно-
майданчиків та фестивальних центрів не 
тільки Києва, а й усієї країни, де було ре-
алізовано велику кількість проектів з по-
пуляризації національного кіно.
 До речі, їхні прагнення зменшити 
орендну плату — ознака якраз не про-
блем платоспроможності, а ефективного 
менеджменту. Я, наприклад, ще не зуст-
річав на своєму життєвому шляху орен-
дарів, які прагнули би підвищити вар-
тість оренди. Варто також зазначити, що 
заклад культури (яким, без сумніву, є кі-
нотеатр «Київ») має право на певні пільги. 
Кінотеатр «Київ», крім орендної плати, 
ще платить за земельну ділянку, на якій 
він розташований, комунальні платежі, 
несе витрати на поточний ремонт, онов-
лення імпортного обладнання, заробітну 
плату персоналу та передбачені законом 
податки та виплати, як і будь-яке інше 
підприємство, і значна частина цих кош-
тів іде якраз до міського бюджету.
 Але, на мою думку, сума орендної пла-
ти в даному випадку взагалі не має бути 
ключовим питанням, адже після того як 
ми втратили кінотеатри «Україна», «Кі-
нопанорама», «Дружба», «Орбіта», ім. 
Довженка та інші, варто розмірковувати 
про культурний ефект від роботи таких 
закладів, а він із надлишком перекриває 
певну, на перший погляд, «недоотрима-
ну» економічну вигоду міста. Зрештою, 
в Києві є з чого поповнити бюджет, крім 
орендної плати з культурних центрів».
 Пилип Іллєнко і громадськість хочуть 
почути від КМДА відповіді на безліч пи-
тань. Наприклад. Предметом договору 
оренди фактично є будівля кінотеатру, все 
сучасне кінопроекційне обладнання, кріс-
ла, комп’ютерна техніка, меблі тощо при-
дбані коштом орендаря і є його власністю. 
Яким чином і на якій правовій підставі ко-
мунальне підприємство буде використо-
вувати це майно? Чи його буде демонто-
вано та повернуто законному власнику? 
Як функціонуватиме кінотеатр, якщо 
власник демонтує все обладнання? Яка 
подальша доля так званих невід’ємних 
поліпшень орендованого майна, тобто ка-
пітального ремонту приміщень, здійсне-

них за кошти орендаря? Як буде забезпе-
чено безперебійну роботу кінотеатру у ви-
падку його передачі на баланс комуналь-
ного підприємства, враховуючи зазначені 
ризики?
 Або яким чином новий розпорядник 
кінотеатру забезпечить реалізацію всіх 
взятих кінотеатром зобов’язань перед 
дистриб’юторами фільмів та організатора-
ми фестивалів, які розплановані як міні-
мум на півроку наперед, а в багатьох ви-
падках мають щорічний характер?
 «На моє глибоке переконання перед 
КП «Київкінофільм» зараз стоїть чима-
ло викликів — реконструкція існуючих 
кінотеатрів, відновлення роботи закри-
тих, нарощування аудиторії — все це пот-
ребує високої концентрації зусиль та ре-
сурсів», — констував Пилип Іллєнко. І 
дипломатично продовжив: «Упевнений, 
що колеги за підтримки київської та цен-
тральної влади впораються із цими за-
вданнями. Проте кінотеатр «Київ» сьо-
годні — успішний сучасний кіноцентр 
із сформованими репертуаром та ауди-
торією, чи не правильніше дати мож-
ливість йому працювати і далі під керів-
ництвом тих людей, які вже довели свою 
спроможність?»
 Договір оренди поки що так і не про-
довжено. 11 грудня директорка депар-
таменту культури КМДА Діана Попова 
написала в соціальній мережі: «...Чому 
ж, скажіть мені будь-ласка, коли одне з 
найуспішніших комунальних підпри-
ємств, завдяки Денису Хомичу, яке за 
три роки просто небувалий прогрес де-
монструє в ревіталізації всіх кінотеатрів 
комунальної форми власності, розвит-
ку і демонстрації того, яким ефектив-
ним може бути місто в особі комуналь-
ного оператора, якщо не красти, не дово-
дити свідомо до руйнації будівлі з метою 
приватизації за копійки, вся «стурбована 
громадськість» не тішиться, що врешті 
майно залишиться точно в місті в добрих 
руках і профіль точно буде збережений, і 
фестивальна історія точно продовжить-
ся??? Я сама знаю відповідь — бо немає 
довіри до влади в цілому і до окремих її 
представників зокрема».
 Прес-служба голови комісії з питань 
власності Київради Леоніда Антонен-
ка, за інформацією медіаресурсу «Хма-
рочос», повідомила, що питання про 
продовження договору орендарю ціліс-
ного майнового комплексу «Кінотеатр 
«Київ»», а саме ТОВ Культурний центр 
«Кінотеатр Київ» розглядатиметься на 
засіданні 22 січня. ■

РЕЗОНАНС

Битва за «Київ»
Договір оренди кінотеатру в центрі столиці став 
центром протистояння міської влади і кіноспільноти

■

Сергій ТРИМБАЧ, 
кінознавець

 Миколі Мащенку виповни-
лося б 90.
 Із цієї нагоди 12 січня у сто-
личному Будинку кіно прове-
ли вечір, присвячений життю і 
творчості кінорежисера, сцена-
риста, письменника, громадсь-
кого діяча, багатолітнього ди-
ректора Національної кіностудії 
імені Олександра Довженка. 
 Директором Довженкової 
кіностудії Микола Мащенко 
став наприкінці перебудовних 
1980-х. Перші два пункти в про-
грамі нового директора були 
такі: позбутися специфічного 
запаху сечі, який ударяв у ніс 
кожному, хто заходив до ад-
міністративного корпусу, та ук-

раїнізувати друкарські машин-
ки (на них не було українських 
літер!). Із цим якось упоралися, 
хоча й не відразу.
 А далі пішло більше — но-
вий директор зробив ставку на 
молодих. На студії запрацюва-
ло об’єднання «Дебют» на чолі з 
Мащенковим товаришем Олек-
сандром Ітигіловим (разом вони 
зняли «Іду до тебе» і «Як гарту-
валася сталь»). І пішло-поїхало: 
Сергій Маслобойщиков, Олесь 
Янчук, Андрій Дончик, Віктор 
Приходько, Наталя Андрійчен-
ко... На відміну від деяких ін-

ших поважних режисерів, Ми-
кола Мащенко щораз бурхливо 
радів з’яві молодих. Накривали-
ся столи, з’являвся неодмінний 
дорогий коньяк, Микола Павло-
вич п’янішав — не від алкоголю, 
від того, що ось воно, плем’я мо-
лоде і незнайоме!
 І це було продовження вже 
давньої його діяльності — адже 
саме він у Спілці кінематогра-
фістів був куратором молодих, 
саме завдяки йому виник і досі 
функціонує міжнародний кіно-
фестиваль «Молодість» (про що 
незрідка забувається, на жаль).

 Узагалі Микола Мащен-
ко багато що визначав у житті 
Спілки. І, може, найперше от 
се: радість чужому талантові. 
Слівце «геніально!» злітало з 
його щедрих уст не завжди у 
згоді з реальною цінністю кіно-
твору, але завжди щиро, завжди 
— як аванс і надія на талант та 
долю. Із тих, кого я знав, тільки 
Богдан Ступка міг дорівнятися 
в оцій радості таланту, особливо 
ж молодої людини. Може, тому 
вони й поховані майже поруч, у 
кінці центральної алеї Байково-
го цвинтаря у Києві.

 Із фільмів Мащенка-режи-
сера найбільше люблю і ці-
ную «Комісари» (про віру, її 
фанатизм, її висоти й низи-
ни), фільми «Дитина», «Іду до 
тебе» за сценарієм Івана Дра-
ча. Із пізніших — «Все пере-
магає любов», за оповіданням 
Олеся Гончара «За мить щас-
тя» (колись не сподобався, а 
нині передивився — темпера-
мент автора врівноважується 
пластичними рішеннями).
 Яскрава, незабутня постать 
нашої кіноісторії! ■

ДО ДАТИ

Бурхливо радів з’яві молодих
Режисер Микола 
Мащенко 
українізував 
друкарські машинки 
Довженкової 
кіностудії

■

Микола Мащенко.
Архівне фото.

❙
❙

Микола Мащенко (крайній праворуч) у післяперебудовні роки.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Експерт «Книжки року», журналіст пар-
ламентської газети Віталій Жежера 
якось геть несподівано написав: «Родик, 
між іншим, схожий на Чингісхана. Не так 
зовні, хоч і це також є, як за стилем по-
ведінки: він дуже багатий, але це не за-
важає йому бути надто легким і стрімко 
завойовувати простір» (Голос України. 
12.01.2001). Це була гра на межі фолу, 
але ж кому хвацько витанцьовувати на 
канаті, як не майстрові концентрованої 
прози (що виявиться згодом, зі з’явою 
Жежериних книжок)?

 Кожна влучна метафора оприявнює 
енергетичне осердя описуваного. Тут — 
це стрімкий рух, відпочаткова парадиг-
ма «Книжки року». Не те, щоб зовсім за 
Троцкім (рух — усе, мета — ніщо), але 
ми здавали собі справу: лише граючи 
на випередження, можна бути перши-
ми. А випереджати треба було деструк-
тивні процеси, спричинені окупацією 
українського книжкового ринку росій-
ським виробником. За п’ять років від 
1996-го, коли набрав чинності закон РФ 
про звільнення тамтого книговидання 
від податків, й українська влада ніяк 
цьому не протиставилася, — уже май-
же дев’ять книжок із десяти, проданих 
в Україні, були імпортні. Наприкінці 
2002-го Верховна Рада таки ухвалила 
закон про пільгове оподаткування віт-
чизняної книжки (завдяки кількарічній 
впертій наполегливості Асоціації видав-
ців) — але президент Кучма примудрив-
ся двічі накласти на нього вето.
 У перебігу парламентського обгово-
рення цієї колізії виявилися пікантні 
деталі, і про них писав тоді «Книжник-
review». Перший заступник голови Ко-
мітету з питань фінансів та банківської 
діяльності Василь Цушко казав (за сте-
нограмою): «Минфин в октябре говорил, 
что потери бюджета — 60 млн., сейчас 
уже говорит — 700, еще через полгода бу-
дет миллиард? Учитывая все это, Ко-
митет... принял единогласное решение 
порекомендовать Верховному Совету 
преодолеть вето. В противном случае 
украинская книга издаваться не будет. 
А насчет того, что собираются налоги с 
книг, — это блеф!». Дивовижну еквіліб-
ристику з цифрами у президентському 
поданні щодо міфічних 700 млрд. бюд-
жетних збитків коментував і голова Ко-
мітету з питань духовності Лесь Танюк: 
«Тоді валовий дохід в цій галузі стано-
вив би 4-6 мільярдів на рік. Такого в нас 
немає, у нас сьогодні максимум — з ети-
кетками, газетами, журналами — 1,25 
мільярдів гривень». Висновок з вето-епо-
пеї зробив Володимир Яворівський: «Ос-
кільки у нас Президент наклав вето, 
Путін блискавично продовжив пільги 
для російської книги, яка видається в 
Росії, і наша книжка буде опущена на 
самісіньке дно».
 Зрештою народні обранці 316-ма го-
лосами подолали останнє президентсь-
ке «ні». Але 44 депутати висловилися за 
скасування видавничих пільг. Інакше 
кажучи, голосували за дальше знищен-
ня української книжки. «Кr» опубліку-
вав цей список — і досі, гадаю, актуаль-
ний для НАБУ.
 Активне «втручання у політику» за-
вжди було серед пріоритетів часопису і, 
мабуть, нам це вдавалося, бо часом пот-
вердження надходило з несподівано-
го джерела, як-от від мінкультівського 
журналу: «Книжник» украй необхідний 
як постійний публічний центр лобістсь-
кого тиску на законодавчі та виконавсь-
кі структури задля оптимізації вітчиз-
няного книжкового ринку, над котрим 

уже не раз квилив «надгробний плач» 
(Українська культура. 2001, №2).
 Отже, від лютого 2003-го пішов зво-
ротній відлік реабілітації української 
книжки. Хоч як ідеалістично звучить, 
але ми намагалися прискорити цей про-
цес, — газети писали, що «біжимо попе-
ред паротяга». Так воно й було. Букваль-
но за три місяці до першого притомного 
рішення Верховної Ради щодо вітчиз-
няної книжки Всеукраїнський рейтинг 
повіз півтори сотні кращих українських 
видань — номінантів-лавреатів п’ятої 
«Книжки року» — на виставку інте-
лектуальної літератури «Нонфікшн» до 
Москви. Цитую за звітом у «Кr»: «Спе-
ціально розшукав наш стенд заступник 
Міністра друку РФ Владімір Грігорьєв, 
який опікується російським книжковим 
бізнесом: «О! Это господин Кучма так 
быстро среагировал на мою «жалобу»!?» 
Яку скаргу? — дивуюся. «Я встречался 
с вашим президентом после сентябрь-
ской Московской ярмарки и спросил: Ле-
онид Данилович, как же вы допустили 
такой провальный украинский книж-
ный стенд на ММКВЯ? Не знаю, гово-
рит, сейчас у Медведчука спросим. Тот 
— тоже не в курсе». Ні, відповідаю, 
наша експозиція не завдяки державній 
увазі до вітчизняної книжки, а всупереч 
дилетантській поставі Держінформу... 
Підійшов легендарний російський політ-
технолог Глєб Павловскій, чверть годи-
ни перебирав книжки під спалахи цілого 
почту фотокорів, а тоді каже: «Мне ка-
залось, что я хорошо знаю украинский 
книжный ассортимент, а оказывает-
ся, тут много настоящего и серьезного». 
И ушел с нашим «Українським best’ом» 
— вивчати книжкові PR-технології, ли-
бонь».
 Трохи пізніше з приємністю прочи-
таємо заувагу колег: «Сенс рейтинго-
вої акції та інших ініціатив Родика по-
лягає зовсім не в тому, аби відзначити 
«героїв програної війни», їхнє завдання 
— виявити переможців завтрашнього 
дня, в якому українська книжка нареш-
ті залишить нішу ринкового автсай-
дера» (Digital Online, 21.02.2006). Наз-
ва «Родик» тут — лише журналістське 
скорочення на означення феномену вер-
тикального злету, по-сучасному кажу-
чи, стартапу. Така сама метафора, як і 
«Чингісхан» у Жежери.
 Звісно, я був не від того, аби ста-
ти «багатим», та ще й «дуже» — але 
не склалося. Спочатку довів, передовс-
ім собі, що журналіст може заробля-
ти трохи вище середнього, не пишучи 
«джинси». Згодом, що держслужбо-
вець здатний утримуватися від сумнів-
них «пропозицій». До речі, моя зарплат-
ня начальника управління у Кабміні (!) 
становила еквівалент 70 доларів — з усі-

ма пільговими додатками. Раніше, пра-
цюючи фрілансером, заробляв приблиз-
но утричі більше. А на рейтингу і поготів 
не заробиш — принаймні, за виключно 
прозорою схемою оцінювання, вмонто-
ваною у «Книжку року» від початку. 
Хоча попервах і деякі видавці, й окремі 
автори зваблювали пристойними сума-
ми винагороди за «перемогу» своїх ви-
дань. Відповідав завжди так: знайдіть у 
положенні зачіпку, як це можна зроби-
ти, — і ОК! Лазівки так і не знайшлося, 
а відтак із рівнянням на Чингісхана ні-
чого не вийшло.
 «Книжка року» ніколи не мала влас-
ного штату. Усе, що їй було потрібно, 
виконували працівники «Книжник-
review». На третій рік існування газету 
переведено у формат журналу. Почат-
ком 2003-го передплата перейшла дво-
тисячний рубіж, і ще близько 700 при-
мірників продавали уроздріб. Книжки 
тоді таких накладів практично не мали. 
Але прибутки від тиражу не покривали 
усіх збитків. І це була загальна пресова 
ситуація того часу. Дослідник Володи-
мир Кулик значить, що упродовж усіх 
2000-х до межі рентабельності підійшли 
не більше трьох періодичних друкова-
них видань (Дискурс українських медій: 
ідентичності, ідеології, владні стосунки. 
— К.: Критика, 2010).
 Дотації на «Кr» надходили від Фонду 
сприяння розвитку мистецтв. Ресурс був 
обмежений і нестабільний — про високі 
ставки журналістів говорити не випада-
ло. Приміром, моя зарплатня головного 
редактора була вдесятеро нижчою, аніж 
у колег із загальної періодики. Різниця 
з оплатою праці інших «книжниківців» 
була символічною — лише задля редак-
ційно-ієрархічного годиться. Натомість 
ми дбали про пристойні авторські гоно-
рари — те, що забезпечує якість контен-
ту. І вони були порівнювані з гонорара-
ми, скажімо, у «Дзеркалі тижня» або 
«Дні» — звісно, які платили там «куль-
турним» журналістам, «політичні» вже 
тоді діставали значно більше.
 Рецензійним наповненням «Кr» пер-
ші півтора року опікувався Михайло 
Бриних, потім прийшов Дмитро Стус. 
Непоганий гонорар дозволяв їм «викру-
чувати» з авторів максимальну якість. І 
це впадало в незаангажоване конкурент-
не око: «Там завжди цікаві рецензії, про-
фесійні, виважені, часто буває, що пода-
ють про одну книгу дві, звісно, різні за 
змістом — це заохочує аналізувати» 
(Misto.ridne.net, 08.06.2004).
 Хоч як парадоксально, але ми роз-
глядали рецензування за допоміжний 
засіб — для перманентної актуалізації 
рейтингу та провокування моди на чи-
тання-обговорення. Взагалі, не нехту-
вали жодною зачіпкою, що пов’язувала 
книжку з будь-чим — майже за Умберто 
Еко («все завжди пов’язане... Будь-який 
факт набуває ваги, якщо пов’язати його 
з іншим фактом»). Від стандартних 
інтерв’ю з політиками щодо прочитано-
го ними (кореспонденти «Кr» акредиту-
валися у Верховній Раді та Кабміні) до 

цілком екзотичних на тоді опитувань по-
пулярних письменників стосовно їхніх 
уподобань у їжі-питві, вбранні, подоро-
жах тощо. З погляду впливової львівсь-
кої газети це виглядало так: «Книжкові 
інформаційні приводи в Україні ство-
рює часопис «Книжник-review» (Рату-
ша, 23.09.2004).
 Та ще більш дивовижною справою 
займалися ті, хто залучав до часопису 
рекламні кошти: Галина Родіна та Га-
лина Андрєєва (згодом пішла менедже-
ром до Малої академії мистецтв). Ос-
кільки ринок перебував у зародковому 
стані, самого поняття «видавнича рек-
лама» не існувало. То було, як у казці — 
піти туди, не знати куди, принести те, не 
знати що. Ходили і добували. Окрім зро-
зумілої видавничо-поліграфічно-канце-
лярської реклами, їм удавалися успішні 
переговори з виробниками, наприклад, 
«ювелірки» або з рестораторами. Залу-
чена ними реклама давала змогу стабілі-
зувати зарплатню і гонорари. 
 До речі, ми регулярно здійснюва-
ли соціологічні опитування іще й для 
того, аби краще пізнати смаки і потре-
би наших читачів і потенційних рекла-
модавців. 2003-го проведено чергове під 
орудою професора-культуролога Олек-
сандра Семашка. Детальний звіт уміще-
но у прикінцевому збірнику результатів 
рейтингу «Український best», що пре-
зентувався гостям кожної урочистої це-
ремонії по її закінченні. Зокрема, чи-
таємо там: «Доволі значний прошарок 
цікавиться навкололітературними 
подіями, світським життям літера-
торів і видавців (10,6%), а ще більше — 
«скандалами навколо книжки/автора» 
(13,7%)».
 Помітну частку видатків «Кr» ста-
новила оренда приміщення (надто — на 
Андріївському узвозі). Рядок у кошто-
рисі був, та його заповнювали благодій-
ники: Центр рейтингових досліджень 
«Еліт-Профі» розмістив редакцію на 
своїй площі. Поїздки на закордонні 
книжкові імпрези забезпечувалися в об-
мін на наше інформаційне спонсорство 
та участь у різноманітних «круглих сто-
лах». Пригадується, як приїхали на го-
ловний Московський ярмарок і перше, 
що побачили, — щоденна виставкова 
газета, що її випускав головний редак-
тор «Книжного обозрения» Алєксандр 
Ґаврілов. Усі чотири сторінки були всу-
ціль присвячені українському десан-
тові: рейтингу, журналові, нашій участі 
в московських заходах. То була вартісна 
бумеранг-промоція, що не обчислювала-
ся живими грошима.
 Під час підготовки церемонії вшану-
вання лауреатів «Книжки року» двомі-
сячні гонорари для двох організаторів 
і разові — для режисера та ведучих — 
платив Анатолій Толстоухов із власної 
кишені. Він же знайшов кошти для за-
купівлі 100 комплектів книжок-пере-
можців (по три топ-місця в кожній під-
номінації) — подарували їх київським 
бібліотекам, а кілька ящиків передали 
харків’янам та кримчанам під час їхніх 
бібліофестивалів.
 2003-го департамент культури 
Київської міськдержадміністрації уд-
руге люб’язно надав для церемонії гале-
рею «Лавра». Режисер Дмитро Богома-
зов створив незабутнє візуальне дійство. 
Ведучими виступили контрастні екс-
перти рейтингу Юрій Макаров та Дмит-
ро Корчинський. Один з несподіваних 
відгуків на ту акцію був такий: «Най-
цікавіший і, безперечно, найпопулярні-
ший поміж різноманітних книжкових 
конкурсів — «Книжка року»... Красиво 
обставлений і, що прикметно, безфур-
шетний. Останнє, вочевидь, засвідчує, 
що реноме «Книжки року» вже й так до-
волі високе, й організатори можуть собі 
дозволити не поїти стада ласих на ха-
ляву журналюг — нікуди не дінуться, 
й так напишуть» (Книжковий огляд. 
2003, №3). ■

Диплом П’ятого рейтингу.❙

Експерти «Книжки року’2003» 
Олександр Кривенко та Микола Рябчук.
 Фото з архіву «КР».

❙
❙
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СПОГАДИ ПРО МАЙБУТНЄ

Гроші для Чингізхана
бухгалтерія стартапу

■



Англія
 Український захисник «Ман. 
Сіті» Олександр Зінченко цього 
сезону грає за «городян» пере-
важно у кубкових турнірах — 
на перший півфінальний матч 
Кубка ліги проти нижчелігово-
го «Бертона» вихованець «Шах-
таря» вийшов у основі та від-
значився дебютним голом за 
«синіх». Загалом же підопіч-
ні Гвардіоли забили супернику 
дев’ять м’ячів, тому матч-від-
повідь перетворюється на фор-
мальність.
 А в АПЛ продовжує усіх ди-
вувати Оле-Гуннар Сульшер — 
норвежець став першим трене-
ром в історії «МЮ», який виграв 
шість стартових матчів поспіль. 
Минулого уїк-енду «манкуніан-
ці» завдяки чудовій грі Де Хеа і 
Рашфорда мінімально обіграли 
«Тоттенхем».
 Кубок ліги. Півфінал. Перші 
матчі. «Тоттенхем» — «Челсі» 
— 1:0 (Г. Кейн, 27 (пен.)), «Ман-
честер Сіті» — «Бертон» — 9:0 
(Де Брюйне, 5; Габріел Жезус, 
30, 34, 57, 65; Зінченко, 37; Фо-
ден, 62; Вокер, 70; Марез, 83).
 Прем’єр-ліга. 22-й тур. 
«Вест Хем» — «Арсенал» — 
1:0, «Кардіфф» — «Хаддерс-
філд» — 0:0, «Бернлі» — «Фул-
хем» — 2:1, «Крістал Пелас» — 
«Уотфорд» — 1:2, «Брайтон» — 
«Ліверпуль» — 0:1 (Салах, 50 
(пен.)), «Лестер» — «Саутгем-
птон» — 1:2, «Челсі» — «Нью-
касл» — 2:1 (Педро, 9; Вілліан, 
57 — Кларк, 40), «Евертон» — 
«Борнмут» — 2:0, «Тоттенхем» 

— «Манчестер Юнайтед» — 0:1 
(Рашфорд, 45).
 Лідери: «Ліверпуль» — 57, 
«Манчестер Сіті» (21 матч) — 
50, «Тоттенхем» — 48, «Челсі» 
— 47,  «Арсенал», «Манчестер 
Юнайтед» — 41.
 Бомбардири: Обамейянг 
(«Арсенал»), Г. Кейн («Тоттен-
хем»), Салах («Ліверпуль») — 
14.

Іспанія
 Не втомлюється встановлю-
вати нові рекорди зірковий фор-
вард «Барселони» Ліонель Мес-
сі — минулої неділі аргентинець 
забив уже 400-й гол у Ла Лізі та 
допоміг каталонцям здолати 
«Ейбар». Кількома днями рані-
ше «синьо-гранатові» без свого 
капітана в першому матчі Кубка 
несподівано програли на виїзді 
«Леванте», але ще мають шанс 
виправити ситуацію.

 Тим часом, до Андрія Луніна 
у «Леганесі» приєднався захис-
ник «Луго» та національної збір-
ної Василь Кравець. Вихованець 
«Карпат» підписав із «біло-сині-
ми» контракт на 4,5 року. Перед 
цим оформив свою угоду з «Ма-
лагою», яка виступає у Сегунді, 
нападник Євген Селезньов.
 Кубок Короля. 1/8 фіна-
лу. Перші матчі. «Леванте» 
— «Барселона» — 2:1 (Кабако, 
4; Борха Майораль, 18 — Ко-
утіньйо, 85 (пен.)), «Бетіс» — 
«Реал Сосьєдад» — 0:0, «Ат-
летік» — «Севілья» — 1:3, 
«Реал Мадрид» — «Леганес» — 
3:0 (Серхіо Рамос, 44 (пен.); Лу-
кас Васкес, 68; Вінісіус Жуніор, 
77), «Вільярреал» — «Еспань-
йол» — 2:2, «Хетафе» — «Ва-
льядолід» — 1:0, «Жирона» — 
«Атлетико» — 1:1 (А. Лосано, 
34 — Грізманн, 9), «Спортинг» 
(Х) — «Валенсія» — 2:1.

 Ла Ліга. 19-й тур. «Райо 
Вальєкано» — «Сельта» — 4:2, 
«Леганес» — «Уеска» — 1:0, 
«Валенсія» — «Вальядолід» — 
1:1, «Жирона» — «Алавес» — 
1:1, «Вільярреал» — «Хетафе» 
— 1:2, «Атлетико» — «Леван-
те» — 1:0 (Грізманн, 57 (пен.)), 
«Атлетик» — «Севілья» — 2:0, 
«Барселона» — «Ейбар» — 3:0 
(Л. Суарес, 19, 59; Мессі, 53), 
«Бетіс» — «Реал Мадрид» — 1:2 
(Каналес, 68 — Модріч, 13; Дані 
Себальйос, 88).
 Лідери: «Барселона» — 43, 
«Атлетико» — 38, «Севілья», 
«Реал Мадрид» — 33, «Алавес» 
— 32, «Хетафе» — 28.
 Бомбардир: Мессі («Барсе-
лона») — 17.

Італія
 Усі головні претенденти 
на Кубок — «Ювентус», «На-
полі», «Інтер», «Мілан» і «Ла-
ціо» — пробились до чвертьфі-
налу. Проблеми виникли лише 
у «россо-нері», які зуміли дотис-
нути «Сампдорію» в овертаймі. 
 Путівку до наступного раун-
ду змагань чинному володарю 
трофею — «Ювентусу» — при-
несли голи Федеріко Бернар-
дескі та молодого Мойзе Кіна.
 Кубок. 1/8 фіналу. «Наполі» 
— «Сассуоло» — 2:0 (Мілік, 15; 
Ф. Руїс, 74), «Інтер» — «Бене-
венто» — 6:2 (Ікарді, 3 (пен.); 
Кандрева, 7, 90+5; Далберт, 45; 
Л. Мартінес, 48, 66 — Р. Інсіньє, 
58; Бандінеллі, 74), «Торіно» 
— «Фіорентина» — 0:2, «Самп-
дорія» — «Мілан» — 0:2 (у дод. 
час), «Болонья» — «Ювентус» — 
0:2 (Бернардескі, 9; М. Кін, 49), 

«Лаціо» — «Новара» — 4:1.

Франція
 Минулого тижня «ПСЖ» не-
сподівано вилетів із Кубка ліги, 
поступившись вдома «Генга-
му». А от у чемпіонаті парижани 
йдуть без проблем — підопічні 
Томаса Тухеля без проблем роз-
громили аутсайдера першості 
«Ам’єн».
 Дещо покращив свої ре-
зультати кризовий «Монако». 
Спочатку «монегаски» у Кубку 
ліги пройшли у серії пенальті 
«Ренн», а потім у Лізі 1 відсто-
яли нічию проти «Марселя».
 Кубок ліги. 1/4 фіналу. «Бор-
до» — «Гавр» — 1:0, «ПСЖ» — 
«Генгам» — 1:2 (Неймар, 63 
— Н’Гбакото, 83 (пен.); М. Тю-
рам, 90+2 (пен.)), «Монако» 
— «Ренн» — 1:1 (по пен. 8:7), 
«Ліон» — «Страсбур» — 1:2. 
 Ліга 1. 20-й тур. «Кан» — 
«Лілль» — 1:3 (Нінга, 90+5 — 
Н. Пепе, 8; Рафаел Леан, 20; 
Луїс Араужо, 90+3), «Ліон» 
— «Реймс» — 1:1 (Б. Траоре, 
70 — Чаваррія, 35), «Ам’єн» 
— «ПСЖ» — 0:3 (Кавані, 57 
(пен.); Мбаппе, 70; Маркіньйос, 
79), «Генгам» — «Сент-Етьєн» 
— 0:1, «Ніцца» — «Бордо» — 
1:0, «Нант» — «Ренн» — 0:1, 
«Діжон» — «Монпельє» — 1:1, 
«Тулуза» — «Страсбур» — 1:2, 
«Марсель» — «Монако» — 1:1.
 Лідери: «ПСЖ» (18 матчів) 
— 50, «Лілль» — 37, «Ліон» (19 
матчів), «Сент-Етьєн» (19 мат-
чів) — 33, «Монпельє» (19 мат-
чів) — 31, «Страсбур» — 29.
 Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») 
— 14. ■

14 УКРАЇНА МОЛОДА
ВІВТОРОК, 15 СІЧНЯ 2019 СПОРТ

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■

Григорій ХАТА

 Пробувши близько місяця 
у відпустці, вітчизняні клу-
би прем’єр-ліги поступово по-
вертаються до робочого проце-
су, аби в лютому знову бути в 
формі для проведення офіцій-
них матчів. Раніше за інших 
цей процес розпочнуть вітчиз-
няні флагмани — «Шахтар» 
та «Динамо», котрі 14 лютого 
зіграють свої перші поєдинки 
в «плей-оф» Ліги Європи.
 Підготовку до весняної час-
тини сезону лідери українсь-
кого футболу почали з тради-
ційного медогляду, котрий 
і динамівці, й «гірники» 
пройшли в приватних столич-
них клініках. Надалі ж шля-
хи грандів розійшлися. «Біло-
сині» вирушили до іспанської 
Марбельї, а місцем тренуваль-
ного збору футболістів «Шах-
таря» буде турецький Белек.
 Примітно, що новий рік 
київський та донецький клу-
би розпочали з цікавих кад-
рових придбань. Утім якщо 
«гірники» своє придбання 
зробили на перспективу, під-
писавши контракт з 19-річ-
ним атакувальним півзахис-
ником національної збірної 
Ізраїлю Манором Соломоном, 
то для «Динамо» поява в Києві 
іспанця Франа Соля має при-
нести команді негайний ре-
зультат. Появи форварда гол-
ландського «Віллем ІІ» Соля 
в «Динамо» чекають із дня на 
день, проте офіційної інформа-
ції про підписання контракту з 
табору столичного клубу все ж 
не надходило.
 Подейкують, що причина 
затримки — неузгодженість у 
питанні трансферної ціни іс-
панського форварда, за яко-
го українських клуб готовий 
заплатити три мільйони євро, 
тоді як керівники голландсь-
кої команди прагнуть отри-

мати за футболіста, котрий у 
нинішньому сезоні в 20 мат-
чах за «Віллем ІІ» забив 17 

м’ячів, дещо більше. Утім, 
бажання Соля пограти на 
серйозному рівні в єврокуб-

ках має зіграти в цій транс-
ферній епопеї визначальне 
значення.

 Нагадаємо, що суперни-
ком динамівців у 1/16 фіна-
лу ЛЄ-2018/2019 буде грець-
кий «Олімпіакос». І, схоже, 
команда Олександра Хацке-
вича з усією серйозністю го-
тується до цього протистоян-
ня, адже для перших у сезоні 
спарингів динамівці обрали 
доволі серйозних опонентів — 
німецький «Бохум», румунсь-
ку «Стяуа» та празьку «Спар-
ту».
 Щодо «гірників», то ко-
манда Паулу Фонсеки форсу-
вати підготовку до другої фази 
сезону, котра розпочнеться 
для неї поєдинком проти ні-
мецького «Айнтрахта», пев-
но, не буде. Контрольні мат-
чі проти хорватського «Хай-
дука» та представника азер-
байджанського чемпіонату 
— «Карабаху» — розраховані 
на поступовий розігрів. Хоча 
не виключено, що організу-
вати поєдинки з більш знани-
ми суперниками в турецько-
му Белеку «Шахтарю» прос-
то не під силу. Зрештою, в 
кожного свій шлях, і ниніш-
ній зимовий антракт «гірни-
ки» вирішили провести саме 
в Туреччині, куди, до слова, 
незабаром перебереться ще 
не один вітчизняний клуб. 
Хоча за браком коштів окре-
мим представникам УПЛ до-
водиться розпочинати підго-
товку до другої частини чем-
піонату вдома, на засніжених 
футбольних полях своїх тре-
нувальних баз. ■

ФУТБОЛ

В очікуванні Соля
Лідери української прем’єр-ліги розпочали підготовку до весняної частини сезону

■

Київські динамівці — на тренувальному зборі в іспанській Марбельї.
Фото прес-служби ФК «Динамо» (Київ).

❙
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Олексій ПАВЛИШ

Ліонель Мессі забиває свій 400-й гол.
Фото з сайта sport-express.ru.
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«Щодо промахів Меркушиної, то у кожного спортсмена бувають такі 
ситуації. Утім ми віримо в неї, а в сьогоднішній естафеті їй просто не 

пощастило».

Андрій Прокунін
російський наставник жіночої збірної України з 
біатлону

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 У час, коли практично вся 
увага вітчизняних шануваль-
ників тенісу була зосереджена 
навколо передстартових подій 
Відкритої першості Австралії, 
у Гонконгу на турнірі з серії ITF 
доволі гучно заявила про себе 
ще одна юна тенісна зірочка з 
України. 
 Перегравши у фіналі зма-
гань представницю Китаю 
Ма Шуює (6:4), 6:3, 15-річна 
харків’янка Дарина Лопатець-
ка виграла четверті у кар’єрі 
змагання під егідою Міжнарод-
ної тенісної федерації, після 
чого зробила рекордний стри-
бок у рейтингу WTA — одразу 
на 124 сходинки. Завдяки серії 
з 12 перемог поспіль юна спорт-
сменка змогла потрапити до 
«топ-400», ставши 365-ю тені-
систкою світу.
 Відзначимо, що не так дав-
но подібний «семимильний» 
прогрес демонстрували й інші 
представниці нового поколін-
ня — Марта Костюк та Даяна 
Ястремська. Остання, до слова, 
після виходу минулого тижня 
до чвертьфіналу турніру WTA 
в Хобарті вкотре оновила свої 
рейтингові здобутки, підняв-
шись на 57-му позицію в табелі 
про ранги Жіночої тенісної асо-
ціації. Гідно серед дорослих 
намагається триматися й Кос-
тюк. Щоправда, миттєво пере-

нести свою тріумфальну ходу 
на дорослу арену дворазова пе-
реможниця юніорських «гранд 
слемів» не змогла, однак і пере-
бування на 116-й позиції в рей-
тингу WTA — непоганий здобу-
ток. Певними очковими бону-
сами могла розжитися Костюк 
і в Мельбурні, проте повторити 

своє минулорічне досягнення й 
у ролі «кваліфаєра» пройти до 
третього раунду «основи» Від-
критої першості Австралії не 
змогла. Цього року Марта обме-
жилася лише фіналом кваліфі-
кації «АО», де програла іспан-
ці Бадосе-Хіберт — 5:7, 3:6. Як 
результат, «нульовий» прогрес 

у оновленому рейтингу WTA.
 Примітно, що в нинішньому 
році жодному з представників 
українського тенісу не вдалося 
подолати кваліфікаційний від-
бір на «Аустреліен оупен», тож 
збільшення української квоти в 
мельбурнському «одинаку» не 
відбулося. 

 Загалом, на старт «АО»-
2019 вийде четвірка українсь-
ких тенісисток. Першою з них 
випробування місцевою спекою 
пройшла друга ракетка Украї-
ни Леся Цуренко. Суперницею 
24-ї тенісистки планети та фі-
налістки нещодавнього пре-
стижного турніру в Брісбені 
була маловідома росіянка Кате-
рина Александрова. Відзначи-
мо, що Леся Цуренко вперше в 
своїй кар’єрі грала поєдинок на 
Відкритій першості Австралії 
у статусі сіяної й, як нале-
жить представниці цієї когор-
ти, з перемоги розпочала тур-
нірний шлях. Щоправда, аж 
занадто легким поєдинок про-
ти росіянки для другої ракет-
ки України не був. Певно, саме 
на літню австралійську спеку 
варто списати ту ігрову неста-
більність, що простежувала-
ся в діях 29-річної українки. 
Приміром, вигравши на стар-
ті першого сету чотири гейми 
поспіль, Леся так само легко 
дозволила суперниці скороти-
ти той «гандикап». Не обійш-
лося без нервів і в другій пар-
тії, в якій опоненткам дове-
лося грати «тай-брейк». Зре-
штою, в обох випадках досвід 
Цуренко допомагав їй завершу-
вати партії на свою користь — 
6:4, 7:6 (7:4). У наступному ра-
унді Цуренко змагатиметься з 
представницею США Амандою 
Анісімовою. ■

ТЕНІС

Оце так прискорення!
Першою з українок стартовий рубіж Відкритої першості Австралії пройшла друга ракетка країни

■

В оновленому рейтингу WTA 15-річна харків’янка Дарина Лопатецька піднялася одразу на 124 сходинки.
Фото з сайта tennisua.org.
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Григорій ХАТА

 У спорті виносити на 
загал внутрішньокоман-
дні конфлікти не прий-
нято, проте, коли наки-
пить, хтось візьме та й 
поділиться з громадськіс-
тю деталями болісних су-
перечок.
 Критичні слова капі-
тана чоловічої біатлонної 
збірної України Дмитра 
Підручного на адресу но-
вих «сервісменів», котрі 
в поточному сезоні опіку-
ються станом бігових лиж 
у синьо-жовтій коман-
ді, змусили всіх небайду-
жих осіб з прискіпливою 
увагою стежити за пере-
бігом наступного після 
скандалу етапу Кубка сві-
ту, котрий минулого тиж-
ня проходив у німецькому 
Оберхофі.
 «Подивимося, чи вда-
лося вирішити пробле-
му сервіс-бригад. Упев-
нений, що «сервісмени» 
роблять усе можливе, аби 
наші спортсмени виступа-
ли на хорошому рівні. Ре-

зультати етапу в Оберхо-
фі дозволять нам зробити 
висновки щодо правиль-
ності внесених коректив», 
— такими словами стар-
ший тренер збірної Украї-
ни словак Юрай Санітра 
анонсував німецькі стар-
ти біатлонного бомонду.
 Спринт, гонка пере-
слідування, естафета. За-
галом, тренерський штаб 
«синьо-жовтих» мав до-
статньо матеріалу для 
аналізу. Утім результати 
нашої чоловічої збірної 
в Оберхофі навряд чи на-
дихнуть її керівництво на 
позитивні висновки. Ка-
жучи, приміром, про пер-
сональні старти, кращими 
здобутками українських 
біатлоністів були 25-те та 
21-ше місця Дмитра Під-
ручного в спринті та «пер-
сьюті» відповідно. Коли 
ж йдеться про командну 
гонку, то в цьому випад-
ку словаку Санітрі та його 
асистентам узагалі час ха-
патися за серце, адже опи-
нитися в естафеті в ста-
тусі «колових» та отрима-

ти від організаторів гонки 
наказ припинити перего-
ни — неймовірно боліс-
ний удар.
 Хоча для виправдання 
всієї чоловічої збірної Ук-
раїни варто сказати, що 
«коловими» в естафеті, 
окрім «синьо-жовтих», 
стали ще десять команд. 
Погодні умови, в яких 
проходили перегони, аж 
ніяк не сприяли комфор-
тній боротьбі. Уже на пер-
шій стрільбі Артем Прима 
заробив три (!) кола штра-
фу. Коли ж у пасиві на-
ших збірників назбира-
лося п’ять штрафних кіл, 
сенсу продовжувати гонку 
вже не було. Напередод-
ні естафети Юрай Саніт-
ра неабияк засмутився з 
того, що в лідера команди 
Підручного загострила-
ся травма плеча й він не 
зможе допомогти коман-
ді. «Заключний етап біг-
тиме Тищенко», — резю-
мував словак. Але, в під-
сумку, опинившись на 
третьому етапі в ролі «ко-
лових», українська еста-

фетна команда залиши-
лася без права на фініш-
ний ривок.
 Не настільки проваль-
ною, як у чоловіків, про-
те далеко не такою, як очі-
кувалося, вийшла естафе-
та у виконанні нашої жі-
ночої команди. Загалом, 
четвірка у складі Юлії 
Журавок, Юлії Джими, 
Віти Семеренко та Анас-
тасії Меркушиної посіла 
в перегонах восьме місце, 
відставши від перемож-
ниць із Росії більш ніж 
на три хвилини. Кадрові 

проблеми змусили росій-
ського наставника нашої 
збірної Андрія Прокуні-
на поставити «застріль-
ницею» необтяжену еліт-
ними стартами Журавок, 
котра вже на старті гон-
ки серйозно мінімізувала 
шанси «синьо-жовтих» 
на медалі. Коли ж на за-
ключному етапі два кола 
штрафу заробила Мерку-
шина, захотілося гово-
рити про провал. Утім зі 
стрільбою того дня проб-
лем не мали лише росіян-
ки та норвежки, котрим 

пощастило пройти всю 
дистанцію без «колово-
го» штрафу. Відтак «не-
льотна погода» в Оберго-
фі під час естафети, де, до 
слова, кращим результа-
том українців стало шос-
те місце Віти Семеренко у 
спринті, думається, вря-
тувала українську коман-
ду від шквалу критики. 
Проте ще один подібний 
прокол — і вболівальники 
вимагатимуть від керів-
ників вітчизняного біат-
лону радикальних кадро-
вих змін. ■

БІАТЛОН

Збитий приціл
Українські біатлоністи провалили естафетні перегони 
в німецькому Оберхофі

■

Кращий результат поміж українських біатлоністів у Оберхофі показала Віта Семеренко.
 Фото з сайта 24tv.ua
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По горизонталі:
 1. Міфічний птах, який, за леген-
дою, спалює себе і відроджується із 
попелу. 4. Інформація про те, де живе 
людина і куди надсилаються листи. 9. 
Дика африканська тварина. 10. Біла 
крупа, що падала з неба, коли Моїсей 
виводив людей із Єгипту. 11. Тонка, 
невидима оболонка, свого роду енер-
гетичне поле навколо фізичного тіла 
людини. 12. Основний функціональ-
ний елемент легень, через стінку яко-
го здійснюється газообмін. 14. Мама 
нареченого чи нареченої для батьків з 
іншого боку. 15. «Забіліли ..., забілі-
ли на цілому світі. Опадає листок, як 
зів’яле чаїне крило. Там, де ми відбу-
ли, там, де наше відтьохкало літо, — 
забіліли ..., забіліли... Замело...» (Бо-
рис Олійник). 20. Ім’я чайки із культо-
вого роману американського письмен-
ника Ричарда Баха. 22. Заспокійливі 
ліки, без яких Володимир Винничен-
ко не міг читати історію України. 24. 
Сільськогосподарське знаряддя, на 
яке, згідно з Біблією, варто перекува-
ти мечі. 25. Болгарське містечко, на-
ціональна столиця гумору. 26. Екзо-
тичний фрукт. 27. Скупа людина. 
По вертикалі:
 1. Водограй (але не водоспад). 
2. Екс-голова Державної фіскаль-
ної служби України, який прославив-
ся картатою ковдрою. 3. Напрямок 
руху корабля. 5. «Стоїть в селі Субо-

тові на горі високій ... України: широ-
ка, глибока» (Тарас Шевченко). 6. Ім’я 
італійського композитора, який про-
славився музикою до фільмів «Од-
ного разу в Америці» чи «Професіо-
нал». 7. Гора на Кавказі, символ Вір-
менії, яка насправді належить Туреч-
чині. 8. Ісландський мох, що росте в 
тундрі. 13. Російська поетка, уроджена 
Анна Горенко. 16. Міфічне чудовисько 
у вигляді жінки зі зміями замість во-
лосся, від погляду якої все живе обер-
талося на камінь. 17. Сталий вираз, 
фразеологізм. 18. Перша посадова 
особа після хана в ієрархії Кримсько-
го ханства. 19. Давньогрецький глечик 
із вузьким високим горлечком. 21. Га-
ласливий великий натовп. 23. Рахівни-
ця, якою користувалися в Стародавній 
Греції та Римі.■

Кросворд №2
від 9 січня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід 0…-5

 -2…+3

Північ -6…-11

 -1…-6

Центр -6…-11

 -1…-6

Схід -3…-8

 -0…-5

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -6…-11

  0…-5

 Чоловік заходить до психіат-
ра:
 — У моєї дружини нав’язлива 
ідея, що хтось намагається вкрасти 
її сукні.
 — Ви в цьому впевнені?
 — Абсолютно. Вона найняла 
чоловiка, щоб вiн охороняв їх. Я ви-
явив його вчора у шафі.

* * *
 Мужик заходить до кабiнету лі-
каря і схвильовано говорить:
 — У мене роги не ростуть.
 — А чому вони у вас повинні 
рости?
 — Я точно знаю, що мені дру-
жина зраджує, а роги не ростуть.
 — Так це образний вислів.

 — Слава Богу, а то я вже ду-
мав, що в мене кальцію в організмі 
не вистачає.

* * *
 Чоловiк, помираючи, наказує 
дружині, щоб вона після його смер-
ті постаралася пошвидше вийти за-
між, але тільки не за того сусіда, 
який заподіяв йому багато шкоди.
 — Ти можеш помирати спокій-
но, — вiдповiла дружина, — я дала 
слово іншому.

* * *
 — Цей пішохід-самогубця вже 
півгодини біжить перед нашою ма-
шиною.
 — З’їжджай швидше з тротуа-
ра на дорогу.

16 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. Вiтер за-
хiдний, 7-12 м/с. Температура вночi -6...-8, удень -1...-3.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, снiг. Славсь-
ке: вночi -2...-4, удень 0...+2. Яремче: вночi -2...-4, удень 
0...+2. Мiжгiр’я: вночi -4...-6, удень -1...+1. Рахiв: уночi 
-4...-6, удень -1...+1. 

14 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
2 см, Стрий — 5 см, Славське — 25 см, Плай — 28 см, 
Мiжгiр’я — 39 см, Рахiв — 42 см, Долина — 5 см, Іва-
но-Франкiвськ — 5 см, Яремче — 8 см, Коломия — 
9 см, Пожежевська — 28 см.

Дара ГАВАРРА

 Кінематограф утілював у життя най-
фантастичніші сюжети, трилери, саспен-
си, хорори, драми, комедії та інші при-
страсті-мордасті. Кіношні герої були вже 
й у космосі, і в пеклі, і в раю. Та наста-
ла черга вийти на екрани... лялькам, вті-
леним у життя живими акторами. Так, 
найбажанішу для дівчаток ляльку Бар-
бі зіграє дуже популярна останнім ча-
сом австралійсько-американська ак-
триса Марго Роббі. Голлівудська кі-
ностудія Warner Bros. запустила новий 
проект, який зніматимуть кілька років. 
Для цього компанія з виробництва ігра-
шок Mattel Inc. об’єднається зі згаданою 
кіностудією, щоб зняти цей фільм. Сю-
жет стрічки буде «закручено» довкола 
пригод ляльки Барбі та її подружок. 
 Мабуть, суперечок, хто гратиме су-
перпопулярну красуню-ляльку, не вини-
кало, адже солодкава блондинка Марго 
припала до смаку багатьом глядачам піс-
ля таких успішних фільмів, де вона зіг-
рала, як «Великий Гетсбі», «Загін само-

губць», «Фокус» та багатьох інших. Ця 
вродлива білявка за останні роки цілес-
прямовано підкорює кіношний олімп. Її 
навіть номінували на отримання «Ос-
кара» за роль скандальної фігуристки 
90-х років минулого століття Тоні Хардінг 
у фільмі «Тоня проти всіх», у якому ко-
лишній чоловік героїні стрічки та її охо-
ронець підмовили декого... зламати 
ногу конкурентці Тоні! Сподіватиме-
мось, що у фільмі про Барбі таких 
карколомних поворотів у сюжеті не 
буде, адже фільм про свою улюбле-
ну іграшку дивитимуться діти. До 
слова, продюсером фільму висту-
пить сама актриса, яка, мабуть, ні 
на секунду не сумнівається у комер-
ційному успіху цієї картини.
 Варто нагадати, що останнім 
часом чимало відомих брендів на-
магаються укорінитися в кінема-
тограф. Так, наприклад, конкуренти 
компанії Mattel Inc. із Lego та корпо-
рація Hasbro, що виготовляє іграшки-
трансформери, вже давно зайняли свої 
ніші в кіноіндустрії. ■

ЛЯЛЬКОВІ ПРИГОДИ

Барбі вийде на 
екрани
Марго Роббі зіграє найпопулярнішу... 
ляльку

■

Марго Роббі.❙

Варка ВОНСОВИЧ

 Щось не складаються у твор-
ців високої моди стосунки з ки-
тайськими виконавцями, тобто 
з рекламною продукцією, у якій 
задіяні моделі з Піднебесної. 
Так, нещодавно проведену рек-
ламну кампанію відомого брен-
ду Burberry, присвячену святку-
ванню китайського Нового року, 
споживачі зустріли «у багне-
ти». Її назвали траурною, відля-
куючою, а творців звинуватили в 
тому, що вони зовсім нічого не 
тямлять у китайській культурі.
 Та й як можна сприйняти оп-
тимістично рекламу, на якій зоб-
ражено китайську родину на тлі 
сірої стіни, обличчя у всіх напру-
жені, сумні, ніхто не посміхаєть-

ся, жодних емоцій, хоча в рекламі 
йдеться про відзначення найбіль-
шого та найулюбленішого свя-
та не лише китайців, а й усіх жи-
телів землі. Фотограф кампанії 
Ітан Джеймс Грін зазначив, що 
в компанії Burberry  спеціально 
вибрали таку стриману стилісти-
ку класичного портрета, щоб під-
креслити зв’язок поколінь. Про-
те критики вже висунули припу-
щення, що всі присутні на «порт-

реті» ніби прийшли на похоронну 
церемонію: «Безрадісне сімейс-
тво, безрадісний Burberry. Ніхто 
в компанії не розуміє китайців. 
Яскраві кольори важливіші, ніж 
понурі сірі ко льори. Неважливо, 
наскільки професійно зроблено 
фотографії, вони ніби зняті на 
похороні...»
 Нагадаємо, подібний провал 
із рекламною кампанією нещо-
давно пережив ще один відомий 

європейський бренд — Dolce & 
Gabbana. Модний дім звинувати-
ли в расизмі, і все через те, що в 
рекламному ролику модель-кита-
янка намагалася їсти паличками 
італійські канолі, а голос за кад-
ром питав: «Вони занадто вели-
кі для тебе?». Здавалося б, ну 
що такого? А от дизайнерам До-
меніко Дольче та Стефано Габ-
бана довелося просити вибачен-
ня... ■

ВИСОКА МОДА

Європа не розуміє китайців?
Принаймні у світі моди

■

Село чотирьох родин
Як живуть на Волині, за 23 кілометри від Володимира-Волинського, у безлюдному Заболотті
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