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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,66 грн 

1 € = 28,21 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Передплатіть «Україну молоду» на 2017 рік »СТОР. 15

Діло труба
На Херсонщині розпилюють на метал 

найбільшу в Європі систему зрошення, 

створену ще за часів СРСР
стор. 2 »

Говорити — не 
ціпом махати 

Американці й поляки можуть 

вільно висловлюватися на 

будь-які теми, а українці — 

аж наприкінці списку 
стор. 9 »

Замах на борщ
Херсонщину охопила томатна 

криза: фермери змушені 

згодовувати свій урожай 

свиням через відсутність 

нових ринків збуту
стор. 8 »

З ким іти 
в розвідку

Старі кадри системи 

продовжують посідати 

керівні місця у 

державних структурах
стор.4 »

Порізати, щоб не заливало? ❙



ЧЕТВЕР, 20 ЖОВТНЯ 20162 ІнФорУМ
«Лише в Кам’янському районі за такою схемою було роздано до тисячi 
гектарiв землі людям, які не мають жодного стосунку до мiст чи сiл 
району. Натомість їх мешканці роками не можуть відстояти своє законне 
право на земельну ділянку».

Сергій Воронов
депутат Черкаської обласної ради

УКРАЇНА МОЛОДА

ОЙ, КРАДУТЬ!

Діло труба
На Херсонщині 
розпилюють на метал 
найбільшу в Європі 
систему зрошення, 
створену ще за часів СРСР
Ірина КИРПА

 Наступний літній сезон може ста-
ти для аграріїв найсухішим за всю іс-
торію півдня України. У Білозерському 
районі, що на Херсонщині, невідомі вже 
демонтували кілька сотень метрів труб 
системи зрошення та на вантажівках ви-
везли це добро у невідомому напрямку. 
Робітники за кілька днів за допомогою 
екскаваторів та КрАЗів викопали рів 
від польової дороги аж до траси, довжи-
на якого вже сягає близько кілометра. 
За словами фахівців, відновити роботу 
системи зрошення на цій ділянці у най-
ближчий час буде практично неможли-
во, адже ремонтні роботи заберуть коло-
сальну кількість коштів та організацій-
них зусиль.
 — Гроші на створення унікальної 
не тільки для України, а й для бага тьох 
країн Європи системи зрошення (це при-
близно три з половиною мільйони ра-
дянських рублів) свого часу були виді-
лені з держбюджету, — розповів фер-
мер Леонід Сікорський. — Та останні 
двадцять років не припиняються спро-
би розікрасти це майно. Ми зверталися 
й до голови сільради, й до правоохорон-
ців, але крадіжки не припиняються...
 За фактом знищення меліоративної 
магістралі співробітники поліції відкри-
ли кримінальне провадження лише че-
рез кілька днів після того, як фермери 
написали заяву про крадіжку. Право-
охоронці швидко з’ясували, що роботи 
з ліквідації системи зрошення веде один 
із підприємців, який мешкає на Херсон-
щині. При цьому останній стверджує, 
що нібито має на руках усі дозвільні до-
кументи.
 — Транспорт, на якому вивозили тру-
би системи зрошення, зараз під арештом, 
більше кілометра труб вдалося «відвою-
вати» у ненаситного ділка, — розповів 
начальник слідчого відділу Білозерсько-
го відділку поліції Ігор Дем’янюк. — Ми 
перевіряємо його документи на справж-
ність та відповідність чинному законо-
давству. За фактом незаконного демон-
тажу труб із загальної системи зрошен-
ня відкрито провадження відповідно до 
статті 185 КК України («Крадіжка»).
 За словами правоохоронців, у сіль-
раді Білозерки заявили, що право розпо-
ряджатися трубами мають тільки вони, 
а підприємець отримав дозвіл на виве-
зення тільки тих ділянок магістралі, 
які раніше було виведено з експлуатації. 
Той факт, що він став викопувати тру-
би, що входять до діючої ділянки систе-
ми зрошення — є прямим порушенням 
закону України.
 — Цей приватний підприємець ще 
сім років тому заплатив гроші та вико-
пав ті труби, які йому дозволили забра-
ти, — прояснив ситуацію голова Біло-
зерського сільради Олександр Царючен-
ко. — Те, що він коїть зараз називається 
беззаконням.
 За словами юристів, незаконне від-
чуження майна громади Білозерського 
сільради стало можливим завдяки існу-
ючій корупційній змові та свідомо «про-
тягнутим» депутатами місцевих Рад не-
законних рішень на сесіях. На даний час 
«силовики» Херсонщини об’єднали свої 
зусилля, щоб перешкодити свавіллю та 
запобігти подальшому розпилу на брухт 
труб, що входять до загальної системи 
зрошення півдня України. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО 

 До НАБУ пішла петиція від Чер-
каської обласної ради. Депутати 
більшістю голосів підтримали звер-
нення свого колеги Сергія Воронова 
до Національного антикорупційно-
го бюро з проханням перевірити Го-
ловне управління Держгеокадастру 
в Черкаській області на предмет ко-
рупційної діяльності.
 За словами депутата-«свободів-

ця» Сергія Воронова, йдеться про так 
звані «крадіжки землі» — це коли 
мешканці інших областей та регіонів 
без погодження з місцевими радами 
масово отримали земельні ділянки в 
районах і тут же передали їх великим 
сільгоспвиробникам.
 «Лише в Кам’янському районі за 
такою схемою було роздано до 1 тис. 
га землі людям, які не мають жодно-
го стосунку до міст чи сіл району. На-
томість їх мешканці роками не можуть 

відстояти своє законне право на зе-
мельну ділянку, — наголошує Сергій 
Воронов. І додає: — Тому громада 
має побоювання, що Головне управ-
ління Держгеокадастру Черкащини 
може працювати на великий бізнес, 
ігноруючи при цьому простих україн-
ців, селян-трудівників». У зв’язку з 
цим «свободівець» у своєму звернен-
ні просить Антикорупційне бюро пере-
вірити «земельників» на предмет ко-
рупційної складової і розпочати роз-

слідування за даним фактом. 
 Подати таке звернення, пояснює 
Сергій Воронов, він вирішив після 
того, як до нього звернулися праців-
ники соціальної сфери села Тимошів-
ка. Вони ще в листопаді 2015 року по-
дали заяви та відповідні документи в 
обласне управління Держгеокадастру 
з проханням про виділення їм землі, 
але натомість одержують звідти тіль-
ки одні відмови та листи-відписки.
 До речі, «Україна молода» не 
так давно розповідала про такий са-
мий скандал у Смілянському районі. 
Тоді жителі села Ташлик навіть піке-
тували офіс обласного управління 
Держгеокадастру, обурюючись, що 
170 га поля в їхньому селі було роз-
дано учасникам АТО з різних районів 
області і відмовлено жителям цього 
села. ■

КОРУПЦІЯ

«Цьому дам, а цьому не дам»
Черкаські депутати поскаржилися в НАБУ на Держгеокадастр 

■

Наталія ЛЕБІДЬ

 Якщо сьогодні в Раді день бюджет-
ний, то вчора він був «міжнародним». 
Принаймні відповідний присмак йому 
надавали голосування з питань, що тор-
каються не лише України. На початку 
пленарного дня Верховна Рада продов-
жила до 1 серпня 2017 року перебуван-
ня міжнародної місії щодо розслідуван-
ня катастрофи MH-17. За законопроект 

№0111, який Президент Петро Поро-
шенко вніс до парламенту, проголосу-
вали 247 нардепів.
 Ідеться про те, аби пролонгувати роз-
слідування катастрофи літака Boeing-
777, збитого на Донбасі з російського 
зенітно-ракетного комплексу «Бук» 
влітку 2014-го. Для чого це потрібно, 
адже висновки міжнародної команди 
експертів, котрі прямо звинуватили у 
цій трагедії Росію, вже оприлюднені? 
Річ у тім, що наразі слідчі збирають ін-
формацію щодо двох фігурантів обвину-
вачення і навіть називають їхні імена. 
Рішення ВР дозволить їм об’єднати зу-
силля з нідерландськими фахівцями та 
продовжити цю  роботу. 
 Другою вчорашньою ухвалою пар-
ламенту, котру підтримали 235 депу-
татів, парламентарі закликали уряд 
Нідерландів спільно з інституція-
ми Євросоюзу виробити рішення, яке 
дозволило б королівству ратифікувати 
угоду про асоціацію України та ЄС. Ні-
дерланди просять не приймати рішен-
ня, «яке матиме дискримінаційний 

щодо України характер та поставить 
під загрозу імплементацію Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС. Про що 
йдеться в даному разі — цілком зро-
зуміло: у квітні поточного року про-
ти Угоди про асоціацію з Україною на 
консультаційному референдумі прого-
лосувала більшість голландських гро-
мадян. 
 За пропозицією нардепа Бориса Та-
расюка до тексту ухвали додано тезу, 
що можливим виходом із ситуації, яка 
склалася, могла б бути «інтерпретую-
ча заява палати представників та се-
нату Королівства Нідерландів». Коле-
га Тарасюка Олена Сотник, представ-
ляючи у Верховній Раді проект поста-
нови, зазначила, що на даний момент 
лише 0,6% громадян ЄС проголосува-
ли проти ратифікації, однак 27 країн-
членів Євросоюзу вже ратифікували 
угоду. Тож уряду Нідерландів пропо-
нується ухвалити таке рішення, щоб 
воно не дискредитувало позицію цих 
27 країн. Далі — слово за голландця-
ми. ■

ПАРЛАМЕНТ

Пустіть до ЄС
Вустами свого парламенту 
Україна закликала 
Нідерланди посприяти 
нашій євроінтеграції

■

Іван БОЙКО 

 Ворог не припиняє на-
кривати позиції ЗСУ, мирні 
міста та села на лінії розме-
жування (донецький і маріу-
польський напрямки) міно-
метним та артилерійським 
вогнем. Так, у ніч на середу 
неабияк постраждали від об-
стрілів селища Виноградне 
та Пищевик поблизу Маріу-
поля.
 Як повідомляє поліція в 
Донецькій області, у Виног-
радному в результаті розриву 
снарядів постраждали дві ву-
лиці та чотири житлових бу-
динки. Жертв серед мирного 
населення, на щастя, немає.
 «Під удар потрапили ву-
лиці Радянська й Нижня. 
На останній розташований 
дачний кооператив. Снаря-
ди влучили у присадибні ді-
лянки, вибуховою хвилею 
пошкоджено вікна, дахи, 
стіни та господарчі будівлі в 
чотирьох будинках, переби-
то газову трубу та лінії елек-
тропередач», — зазначають у 
поліції.
 Водночас у селищі Пище-
вик Волноваського району 
артилерійські снаряди влу-
чили в приватний будинок, 

який одразу ж загорівся. 
Ніхто не постраждав лише 
тому, що власники будин-
ку переселилися до Маріу-
поля. За фактами обстрілів 
поліція традиційно розпоча-
ла досудове розслідування за 
статею ККУ «терористичний 
акт».
 Поблизу сусіднього села 
Лебединське внаслідок об-
стрілів загинув один захис-
ник України, ще одного вої-
на поранено, повідомляють у 
Міноборони. 
 Збитків зазнали й меш-
канці вулиці Леваневського, 
що розташована поблизу про-
мзони Авдіївки, під Донець-
ком. З вечора вівторка цю ву-
лицю бойовики накрили мі-
нометним вогнем, вочевидь, 
помилившись: зазвичай во-
рог гатить саме по промзоні, 
де тримають оборону захис-
ники України. 
 Чимало будинків зазнали 
значних руйнувань. У середу 
зранку власники будинків 
повідомили поліції, що зали-
шилися без вікон, дахів, в їх-
ніх оселях пошко джено сті-
ни, на подвір’ях — паркани. 
 Загалом за останню добу 
на Донеччині руйнувань за-
знали дев’ять житлових бу-

динків, узагальнюють у 
поліції.
 Неспокійно й на Луган-
щині. Речник Міноборони з 
питань АТО Андрій Лисенко 
вважає, що заяви лугансь-
ких бойовиків про їхню ні-
бито готовність до розведен-
ня сил i засобів згідно з рам-
ковою угодою біля Станиці 
Луганської є маніпулятивни-
ми. Адже терористи продов-
жують здійснювати обстріли 
на цій ділянці.
 Так полковник Лисенко 
прокоментував інформацію 
російських ЗМІ, що бойови-
ки «ЛНР» у середу запусти-
ли сигнальну ракету, «яка 
сповіщає про готовність до 
відведення сил на ділянці 
в районі Станиці Лугансь-
кої».
 «Вони кожного дня якісь 
ракети там пускають. Жод-

ної з умов вони не виконали, 
а тепер намагаються показа-
ти, що начебто готові. Ще у 
вівторок бойовики обстрілю-
вали Станицю Луганську. 
Це виглядає як провокація, 
аніж як бажання відводити 
сили та засоби», — каже пан 
Лисенко.
 У свою чергу, перший за-
ступник голови місії ОБСЄ 
в Україні Олександр Хуг за-
являє, що ефективній роботі 
спостерігачів на Донбасі за-
важає режим засекреченості 
деяких документів у рамках 
Мінських домовленостей.
 «Не всі ці документи є 
публічними. На жаль, деякі 
з Мінських домовленостей 
є секретними, відтак дуже 
складно здійснювати верифі-
кацію, адже ніхто не знає, 
про що насправді домовили-
ся», — констатує пан Хуг. ■

НА ФРОНТІ

А вулиці палають
Окупанти цілеспрямовано знищують 
будинки та інфраструктуру на Донеччині

■

Ворог руйнує оселі мирних мешканців.
Фото з сайта pravda.com.

❙
❙
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Дар’я БАВЗАЛУК

 У Львові з’явився перший аудіо-
гід від місцевих мешканців на ук-
раїнській платформі wayme. Особ-
ливістю є те, що аудіотур запису-
ють тільки городяни, які не працю-
ють професійними екскурсоводами. 
Ви можете навіть обрати фах люди-
ни, яка «проводитиме» екскурсію, 
— урбаніст, художник, ресторатор, 
інженер чи архітектор. Поки що на 
сайті є тільки один аудіогід Львовом 
«Одна вулиця — весь Львів», який 
записала журналістка Варвара Ба-
ришнєва. «Для прогулянки обрала 
свою улюблену вулицю, розрахува-

ла маршрут, зібрала дані, після чого 
переповіла їх у цікавій та легкій для 
сприйняття манері — у вигляді доку-
ментальної казки», — розповіла Вар-
вара.
 За словами журналістки, тур 
розрахований як на туристів, так і 
на тих, хто хоче більше дізнатися 
про рідне місто. Екскурсія триває 80 
хвилин, охоплює 11 місць і майже 
три кілометри пішої прогулянки. 
 Мобільний додаток wayme розро-
била команда ІТ-спеціалістів із Дніп-
ра у червні цього року. Згідно з заду-
мом, платформа пропонує екскурсії 
містами України тільки від місцевих 
мешканців.

 «Ми вважаємо, що типові екс-
курсії з даними Вікіпедії віджили 
своє, натомість персональні історії 
мають свій колорит. Тому ми пропо-
нуємо послухати голоси та розповіді 
місцевих мешканців. Історія Вар-
вари перша у Львові, але ми вже го-
туємо ще одну. Загалом пропонуємо 
близько десяти прогулянок Украї-
ною у Львові, Дніпрі та Києві», — 
розповідає засновник проекту Сер-
гій Пирогов.
 За чотири місяці додаток заванта-
жили 900 людей, 100 iз них купили 
аудіоекскурсії. За словами Сергія Пи-
рогова, частина екскурсій платна, час-
тина — безплатна. Усі охочі долучити-
ся до записів аудіогідів можуть писати 
свої пропозиції на сайті wayme.
 Щоб послухати віртуальну екс-
курсію, треба завантажити на смарт-
фон чи планшет спеціальний дода-
ток, який поки що доступний тільки 
для операційної системи IOS. Розроб-
ники також зараз доробляють дода-
ток для Android. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Альтернативу в питан-
нях оплати послуг ЖКГ 
запропонував співвітчиз-
никам Прем’єр-міністр 
України Володимир Грой-
сман. На зустрічі з керів-
никами профспілок він оз-
вучив «ноу-хау» від уря-
ду: з початком опалюваль-
ного сезону пропонують 
механізм річної розстроч-
ки для українців, які не 
можуть або не хочуть ско-
ристатися субсидіями. 
Прем’єр уточнив, що є два 
варіанти: субсидія, тобто 
адресна безповоротна допо-
мога, і розстрочка (спожи-
ваємо сьогодні — платимо 
12 місяців). «Люди отри-
мають рахунки і побачать, 
що компенсація є прий-
нятною, і фактично навіть 
від підвищення до ринко-
вого рівня ціни на газ. На 
бюджетах сімей це не поз-
начиться. Це наша мета, 
це наше завдання», — за-
значив він. Однак при ць-
ому додав, що держава не 
може субсидiювати й до-

тувати теплокомуненерго, 
водоканали тощо.
 Дещо раніше Кабмін 
розробив законопроект 
про розблокування фінан-
сово-господарської діяль-
ності теплокомуненерго 
(ТКЕ): зняття арештів iз 
майна і поточних рахун-
ків, зупинку нарахуван-
ня пені та штрафних сан-
кцій за енергоносії. Адже 

понад 100 ТКЕ по всій Ук-
раїні працюють в умовах 
арештованих рахунків. 
Через заборгованість пе-
ред постачальником газу 
НАК «Нафтогаз Украї-
ни» компанії змушені на-
правляти значну частину 
коштів на погашення за-
боргованості. За словами 
представників ТКЕ, це іс-
тотно ускладнило підго-

товку до опалювально-
го сезону. Щоб уникнути 
відключень опалення, Каб-
мін зобов’язав «Нафтогаз» 
постачати газ ТКЕ до кін-
ця опалювального сезону 
навіть за наявності забор-
гованості.
 Нагадаємо, що з ініціа-
тивою 12-місячної роз-
строчки до уряду напере-
додні звернувся «Народний 
фронт», чим не забарився 
похвалитися, спілкуючись 
із журналістами в парла-
менті, керівник цієї фрак-
ції у ВР Максим Бурбак. 
«Сьогодні Прем’єр-міністр 
оголосив, що уряд підтри-
муватиме ініціативу «На-
родного фронту», щоб гро-
мадянам, які не отримали 
субсидій або навіть не пода-
вали папери на них, надава-
ли можливість 12-місячної 
розстрочки за послуги, які 
були надані комунальни-
ми службами. Це ще один 
із доказів дієвої співпраці 
між депутатським корпу-
сом коаліції та коаліцій-
ним урядом», — «відзвіту-
вав» пан Бурбак. 
 Та, вочевидь, не тим 
шляхом ідуть «товариші»: 
замість «розтягування 
гуми» з комплатежів (бо 
це не вирішення пробле-
ми), краще б інтенсивніше 
сприяли реальному підви-
щенню добробуту пересіч-
ного українця. ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Україна посiдає одне з 
перших місць за показни-
ками кількості загиблих 
під час пожеж у Європі.  
Сумну статистику наво-
дять у Державній служ-
бі з над звичайних ситу-
ацій. «Загалом із почат-
ку року в Україні виник-
ла 61 тис. 941 пожежа, 
внаслідок чого загинуло 1 
тис. 102 особи та постраж-
дало — 905», — зазнача-
ють у прес-службі відомс-
тва. Для порівняння: нап-
риклад,  у  Польщі подіб-
ний показник менший у 5 
разів, у Франції — у 6, в Іс-
панії — у 14, в Італії  — у 
38 разів. І це країни , які за 
кількістю населення подіб-
ні до нашої держави.
 За даними ДСНС, зазви-
чай, саме людський фак-
тор, зокрема нехтування 
громадянами елементар-
ними правилами пожежної 
та власної безпеки, призво-
дить до пожеж у житлово-

му секторі. «Щодня підроз-
діли ДСНС України лікві-
довують сотні пожеж по 
всій території країни, які 
часто призводять не лише 
до значних матеріальних 
збитків, а й, що найтрагіч-
ніше — до травмування та 
загибелі людей», — комен-
тують у ДСНС. 
 Щоб застерегти грома-
дян від пожеж, рятуваль-
ники нагадують, що основ-
ними причинами загоран-
ня є паління у ліжку, нена-
лежний стан електромереж. 
У випадках виходу з при-
міщень не можна залишати 
увімкненими телевізори, 
праски, варто використо-

вувати для обігріву помеш-
кань тільки сертифіковані 
електрообігрівачі, дотри-
муватись правил пожежної 
безпеки при використанні 
індивідуальних систем опа-
лення та, що дуже важливо, 
не перезавантажувати елек-
тричні мережі, не вмикати 
одночасно побутові електро-
споживачі великої потуж-
ності. 
 До речі, у ДСНС важ-
ливу роль приділяють і ро-
боті з дітьми, оскільки до-
сить часто пожежі вини-
кають саме через дитячу 
необережність та непиль-
ність батьків. Із початком 
осіннього періоду фахівці 

Служби порятунку посилю-
ють профілактичну роботу 
з дітьми.  Аби унеможливи-
ти виникнення надзвичай-
них ситуацій рятувальники 
влаштовують для дітей гро-
мадські акції «Запобігти! 
Врятувати! Допомогти!», 
запрошують на екскурсії до 
пожежних частин, а також 
проводять відкриті уро-
ки з питань безпеки жит-
тєдіяльності у навчальних 
закладах. Також кожен ба-
жаючий може взяти участь 
у конкурсах, естафетах та 
вікторинах на протипо-
жежну тематику. «Подіб-
ні заходи для дітей прово-
дитимуть i надалі, аби нав-
чити молоде покоління дій 
у разі виникнення різного 
роду надзвичайних подій та 
елементарних правил без-
пеки життєдіяльності. Ін-
формацію про заходи пуб-
лікуватимуть на офіційно-
му сайті ДСНС України та 
в соціальних мережах», — 
коментують у прес-службі 
ДСНС. ■

ВІДКЛАЛИ НА ПОТІМ

У кожного — 
своя правда
Українська влада 
відтермінувала показ фільму 
про «волинську різанину», 
знятого польським режисером
Валерія НАЛИВАЙКО

 Скандальний фільм польського режисера Войцеха Сма-
жовського «Волинь» про криваві події 1940-х років, показ яко-
го мав відбутись у Києві 18 жовтня, перенесли на невизначений 
термін. І залишається відкритим питання, чи покажуть фільм 
узагалі. «Показ було скасовано за «наполегливо порадою МЗС 
України», — повідомила директор Польського інституту Ева 
Фігель польській агенції РАР, процитувавши лист Міністерства 
закордонних справ України, який отримало посольство Польщі 
й де було рекомендовано відмовитися від показу фільму. «У 
зв’язку з наміром польської сторони організувати спеціальний 
показ художнього фільму «Волинь» МЗС України наполегливо 
радить відмовитися від цього показу з огляду на громадський 
порядок». Утiм у МЗС України зазначили, що прем’єра філь-
му в Україні не скасована, а перенесена на більш пізній період, 
причому за взаємною згодою сторін: «МЗС України не забо-
роняло фільм, а рекомендувало Польському інституту в Києві 
перенести показ на більш пізній період, в Інституті з цим пого-
дилися і скасували анонсований раніше захід», — наголоси-
ла речниця МЗС Мар’яна Беца.
 До речі, цей фільм, певно, найгостріший за останній час 
як в Україні, так і в Польщі, і породжує безліч побоювань, адже 
польський режисер зобразив волинську трагедію, де один із 
народів є убивцею, а інший — жертвою. Тож острах ксено-
фобії, яка може вибухнути у спільнотах, небезпідставний. Од-
нак сам режисер Войцех Смажовський, якого на батьківщині за 
любов до кривавих сцен називають «польським Тарантіно», за-
уважив, що метою його стрічки було не розпалювання ворож-
нечі між поляками та українцями, а навпаки — сприяння по-
розумінню між українським та польським народами: «Я хочу, 
аби українські та польські історики почали заново діалог. Бо 
вже десятиліття вони ні до чого не можуть дійти, домовитись. 
Фільм має стати мостом, а не стіною між поляками та україн-
цями».
 Але фільм усе ж викликав негативну реакцію українсь-
ких істориків, яким удалось переглянути стрічку. На їхню дум-
ку, Смажовський нагнітає антиукраїнські настрої. «Німці там 
зображені як захисники. Вони рятують від українців головну 
героїню. Лише десь так опосередковано, з приводу німець-
кого періоду, показано Голокост, хоча незрозуміло, хто його 
здійснює», — прокоментувала доктор історичних наук Окса-
на Каліщук. Такий же настрій панує і в Об’єднанні українців 
Польщі, про що розповів його голова Петро Тима: «Це спосіб 
закріпити у глядача ті стереотипи, які вже існують. Тобто про 
виняткову жорстокість українців, про негатив, пов’язаний з ук-
раїнськими націоналістами. Адже там дуже демонічно відоб-
ражені підрозділи УПА. Вони агресивні, вони фанатичні, пос-
тійно вигукують «Слава Україні!». Цей фільм має чіткі марке-
ри ненависті».
 «По суті — це новітній фільм жахів. Події показано одно-
сторонньо: тільки українці вбивали, а поляки лише обороняли-
ся. Якщо б режисер прагнув об’єктивності, то варто було б ві-
добразити й погляди іншої сторони», — поділився своїми дум-
ками професор, кандидат історичних наук Микола Кучерепа.
 Водночас, на противагу українським рефлексіям, польсь-
кий історик Гжегош Мотика в інтерв’ю газеті Wyborcza.pl за-
певняє, що загрозою для польсько-українських стосунків є не 
фільм «Волинь», а замовчування проблеми з боку українців, і 
саме фільм може порушити цю мовчанку: «Для тих, котрі хо-
чуть, щоб поляки й українці вічно сварилися — найліпше, коли 
питання Волині залишиться невирішене. Тим часом звичайний 
розголос проблеми через популярний фільм змушує політиків 
докласти зусилля, щоб розв’язати нинішній конфлікт пам’яті. 
Тому не погоджуюся з тими, котрі твердять, що ліпше, аби «Во-
лині» не було».
 Сам же режисер наголошує, що своєю кінострічкою нама-
гався розібратись, звідки у людей така жорстокість, випадки 
котрої непоодинокі у всесвітній історії: «Ця дикість виходить із 
людини. В тому самому часі, коли попи святили сокири і пилки 
бандерівцям, католицькі священики святили ножі хорватським 
усташам, котрі потім тими ножами підрізали горлянки сербам. 
Такі ситуації мають місце по всьому світу. Після Другої світо-
вої війни — Руанда, Боснія. Напевно, не робимо висновків з 
історії. Вона повторюється». 
 Войцех Смажовський заперечує, що українці в його філь-
мі зображені лише в негативному світлі. Основним ворогом є 
крайній націоналізм. За його словами, «Волинь» лише пока-
зує те, на що здатна людина, коли її озброїти відповідною ідео-
логією і дати їй дозвіл на вбивство. Режисер сподівається, що 
глядачі правильно сприймуть його посил: «Вірю в глядача, що 
таки багато людей зробить висновки. Що глядач подивиться 
цей фільм і сприйме його послання, спрямоване проти край-
нього націоналізму. І не потрактує так, що «українці погані». 
Цей фільм не проти українців». ■

■

ПРОФІЛАКТИКА

Гра з вогнем
Із початку року на пожежах в Україні 
загинуло понад 1100 осіб

■

АУДІОТУРИ

ГІДна справа
Про Львів тепер розповідатимуть звичайні львів’яни

■

ПРОПОЗИЦІЯ

Життя в розстрочку
Може змiнитися форма оплати комунальних платіжок

■

Не хочеш субсидiї — отримаєш розстрочку.
Фото з сайта Kordon.com.ua.

❙
❙
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ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Праведне 
рішення
Отамани Холодного Яру 
реабілітовані судом
Іван ЛЕОНОВ

 Апеляційний суд Київської області реабіліту-
вав холодноярських отаманів та їхніх козаків і то-
варишів, які боролися за незалежність України і 
загинули в бою з більшовиками під час повстан-
ня у Лук’янівській в’язниці у Києві в 1923 році. 
Ухвала оскарженню не підлягає.
 Про це повідомили письменник, краєзна-
вець, президент історичного клубу «Холодний 
Яр» Роман Коваль та спільнота «Націоаналь-
ний центр правозахисту» на своїх сторінках у 
Facebook.
 За словами пана Коваля, судом виправдані, 
тобто визнані реабілітованими: Ларіон Завго-
родній (Загородній), Мефодій Голик-Залізняк, 
Денис Гупало, Юрій Дробатківський, а також 
козаки Олексій Добровольський, Тимофій Ком-
панієць, Іван Ляшенко, Василь Ткаченко, член 
Холодноярського повстанського комітету Гри-
горій Яковенко та Костянтин Здобуда (Здобудь-
воля він же Блоха).
 Згідно з рішенням суду від 18 жовтня, всі 
вони були необґрунтовано засуджені «з політич-
них мотивів». Колегія суддів визнала, що засуд-
жені отамани й козаки «чинили супротив біль-
шевицькому режимові, в тому числі й шляхом 
збройного протистояння і були «фактично засуд-
жені за боротьбу за незалежність України, яка 
проявилась в участі й керівництві озброєними 
загонами УНР».
 «Радість від рішення колегії суддів затьма-
рена тим, що судді чомусь забули реабілітува-
ти інженера-винахідника Леоніда Мушкета, за-
судженого у тій же справі на 10 років. Але так чи 
інакше процес нарешті зрушив із мертвої точ-
ки!», — зазначає Роман Коваль і щиро дякує 
«прокурорам Д. Чібісову і С. Нечепоренку, суд-
дям М. Авраменку, Р. Гайдай, О. Свінціцькій, які 
діяли як одна праведна команда».
 «Я вже повідомив про цю радісну подію Та-
марі Гупало, племінниці отамана Дениса Гупа-
ла, та Віктору Загородньому, двоюрідному ону-
ку Ларіона Загороднього. Холодноярським коза-
кам слава!» — радіє краєзнавець і припускає, що 
це рішення стане прецедентом для реабілітації ін-
ших борців за волю України.
 В іншому своєму пості в соцмережі дослід-
ник історії визвольної боротьби українського на-
роду І половині XX століття наголошує, що «ще у 
1997 році, завдяки заступникові голови СБУ Во-
лодимирові Пристайку, він дістав можливість — 
усупереч закону — ознайомитися зі справами 
нереабілітованих отаманів. Відтоді й почав бо-
ротьбу за їхню реабілітацію», — зазначає пан 
Коваль. 
 Інший активіст Юрій Ботнар відзначає, що 
до цієї історичної перемоги української патріо-
тичної громади, крім історичного клубу «Хо-
лодний Яр», причетні Український інститут на-
ціональної пам’яті та Черкаська обласна рада, 
за зверненням якої, власне, зрушився процес 
офіційної реабілітації.
 Зауважимо, що справа № 1136/1923 роз-
глядається в суді за позовом прокуратури (ос-
кільки до Генпрокурора Юрія Луценка надійшло 
звернення громадян з приводу реабілітації пов-
станців із Холодного Яру). У суді сторона проку-
ратури дотримувалася позиції, що у даному ви-
падку йдеться про героїв України, а не про зло-
чинців. Тож саме суд відновив історичну спра-
ведливість. ■

ДОВІДКА «УМ»

 Холодноярська Респyбліка проіснува-
ла у період 1919-1922 рр. на землях у Чиги-
ринському повіті Київської губернії (нині Чи-
гиринський район Черкаської області).
 Другого лютого 1923 року холоднояр-
ців, які боролися за незалежність України 
проти радянської окупації, засудили до роз-
стрілу. Дев’ятого лютого 1923 року о 8.30 у 
Лук’янівській в’язниці Києва засуджені хо-
лодноярці підняли повстання, захопили 14 
рушниць із набоями та іншу зброю. Май-
же чотири години точився бій, під час якого 
повстанці загинули.

■

■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Попри сталінську тезу, що незамінних 
людей немає, за більш як два роки, які 
минули після Майдану, і низки законо-
проектів, покликаних очистити систему 
влади від «прислужників режиму Януко-
вича», особливих змін у цій системi не 
відбулося. «Навіть найвищі очільники 
держави — це люди «старої системи»: 
Петро Порошенко свого часу був мініст-
ром економіки в уряді Миколи Азарова, а 
Володимир Гройсман був мером Вінниці 
за часів Януковича. Єдиний, кого можна 
назвати «новим кадром» — це спікер 
Андрій Парубій, але і він стільки часу 
був народним депутатом, що може дати 
фору всім іншим за часом перебування 
у великій політиці», — переконаний ек-
сперт Інституту політичної освіти Олек-
сандр Солонтай.
У чому ж причина такої законсервованос-
ті державної системи? Чому політична 
лава запасних, як сказав екс-Президент 
Леонід Кучма, лишається катастрофіч-
но короткою і головним критерієм при-
значення на ту чи іншу посаду досі є не 
стільки професійність, скільки політична 
доцільність і квотний принцип. Сумним 
прикладом цього є Василь Цушко, яко-
му «пощастило» побувати і народним 
депутатом, і «губернатором» Одещини, і 
міністром внутрішніх справ та міністром 
економіки, і очолювати антимонополь-
ний комітет. Утiм і за нових часів таких 
«універсалів» вистачає.

Президентські «універсали»
 Одними з найпомітніших «універ-
салів» для Петра Порошенка, крім Воло-
димира Гройсмана, який встиг побувати, 
як зазначалося раніше, і мером Вінниці, і 
спікером парламенту (продемонстрував-
ши при цьому повне ігнорування регла-
менту), і главою  уряду, є нинішній Ген-
прокурор Юрій Луценко. Попри те, що 
він прийшов до великої політики на хвилі 
протестного руху «Україна без Кучми», 
побував у кріслі «опозиційного» міністра 
внутрішніх справ, очолював кілька опози-
ційних виборчих проектів (на кшталт «На-
родної самооборони» чи «Третьої республі-
ки») і навіть відсидів у в’язниці, зараз він 
— один із головних стовпів президентської 
влади. Недарма, починаючи з 2014 року, 
він очолював і партію «Солідарність», і 
Блок Петра Порошенка, і фракцію БПП у 
парламенті. Луценко виявився настільки 
«перевіреним кадром», що, коли невдово-
лення діями Генерального прокурора Вік-
тора Шокіна досягло критичної маси і за-
грожувало достроковими парламентськи-
ми виборами, саме під нього в один день 
було прийнято зміни до законодавства, які 
дозволяли очолити Генеральну прокурату-
ру людині без спеціальної юридичної осві-
ти, надруковано їх у газеті «Голос Украї-
ни» та підписано відповідний указ про при-
значення на посаду.
 До честі Юрія Віталійовича, з його при-
ходом у Генпрокуратуру таки деякі зру-
шення намітилися. Зокрема, після особис-
тої зустрічі з новим Генпрокурором було 
закрито більшість кримінальних справ за 
формулюванням «самовільне залишення 
частини», безпідставно відкритих проти 
бійців 51-ї ОМБр, яких після повернення 
у Володимир-Волинський просто відпус-
тили додому чи не могли знайти в госпі-
талі. Також відбулася певна чистка в ря-
дах прокуратури в так званих «буршти-
нових» районах. Утiм фундаментальні 
підвалини президентської влади лиши-
лися незмінними.

Усі «свої»
 Незалежні політичні експерти вже не-
одноразово наголошували, що Петро По-
рошенко став на шлях свого попередника, 
головним принципом призначення людей 
на високі посади обираючи не професій-
ність чи патріотизм, а особисту відданість 
чи підконтрольність об’єкта. Головне не 

те, які результати перебування людини 
на посаді, а особиста безпека як для Пре-
зидента та його партнерів, так і для Систе-
ми в цілому. Тому, скільки б запитань не 
виникало до генерала Муженка з приво-
ду Іловайська чи Дебальцевого, чи до Ва-
лерії Гонтаревої з приводу державної під-
тримки одних банків і банкрутства інших, 
складно очікувати їх відставки.
 Схоже, за таким принципом відбула-
ся й ротація в Міністерстві оборони, яка 
днями привернула увагу суспільства. У 
суботу увечері на сайті Президента Украї-
ни з’явився указ №466/2016 про призна-
чення начальником Головного управлін-
ня розвідки Міністерства оборони України 
Бурби Василя Васильовича. Його попере-
дник, генерал Валерій Кондратюк іншим 
указом призначений заступником глави 
адміністрації Президента України на міс-
це трагічно загиблого Андрія Таранова.
 Щодо Кондратюка — питань немає. 
Іще рік тому, представляючи генерала ко-
лективу Головного управління розвідки 
Міноборони, Петро Порошенко підкрес-
лив, що довіряє йому настільки, що гото-
вий піти з ним у розвідку. Очевидно, за рік 
ця довіра лише зросла. Бо місце, що не-
сподівано звільнилося після того, як Та-
ранов розбився на Дніпрі на скутері, будь-
кому не віддадуть, адже Андрій Іванович 
в адміністрації Президента курирував си-
лові структури і, як стверджує «Еспресо 
TV» займався «відродженням (а де-факто 
— створенням з нуля) української контр-
розвідки, вичищенням величезної кіль-
кості ворожої агентури у вітчизняних спец-
службах». Хоча злі язики стверджують, що 
паралельно він курирував і певні фінансові 
потоки, які проходили через АП.

І вашим, і нашим
 А от до його наступника інтерес 
з’явився одразу. Бо багато хто згадав, як 
у лютому 2014 року на той час народний 
депутат України Геннадій Москаль оп-
рилюднив списки координаторів «анти-
терористичних операцій» «Бумеранг» 
та «Хвиля», згідно з якими МВС та СБУ 
намагались розігнати Майдан. «Надаю 
прізвища та номери телефонів керівників 
підрозділів, що брали участь у силовому 
розгоні акцій протесу. На підставі цих да-
них Генпрокуратура має відкрити кримі-
нальні провадження», — наголосив тоді 
Геннадій Москаль. 
 Так от, серед інших, відповідальним за 
реалізацію пунктів 11 та 18, значився Бур-
ба Василь Васильович, який на той час очо-
лював 2-ге управління ГУ «К» СБУ. Зок-
рема, саме він був відповідальний за «бло-
кування автомобільних доріг на в’їздах до 
Києва» та мав був «забезпечити необхідну 
кількість нарядів ДСНС» на випадок по-
жежі, вибухів тощо. Втім, судячи з усьо-
го, він не лише не був притягнений до від-

повідальності, а й ішов на підвищення.
 Призначення Василя Бурби очільни-
ком Головного управління військової роз-
відки під час війни з Росією викликало пи-
тання не лише фактом роботи в СБУ часів 
Олександра Якименка, який нині перехо-
вується в Росії, коли там «агентів ФСБ» 
було, хоч греблю гати. «Зрозуміло, що 
людина працює в системі, і виконує за-
вдання, які перед нею ставляться. Те, що 
він був причетний до операцій щодо роз-
гону Майдану — це питання моральних 
принципів. Але, крім цього, є ще питання 
професійності. Керівником розвідки має 
бути професіонал, який пройшов усі щаб-
лі, знайомий з усіма нюансами цієї спра-
ви. Це — інтелектуальна праця. А Василь 
Бурба, наскільки мені відомо, працював 
у системі Служби безпеки. Це два зовсім 
різні профілі: перший передбачає військо-
ву розвідку, а другий — більше поліцей-
ські функції, підтримання правопорядку 
в громадянському суспільстві. Тому пере-
дбачити, як діятиме новий очільник вій-
ськової розвідки на своєму посту, дуже 
важко. Я б на місці Президента не робив 
таких призначень», — зазначив у комен-
тарі «УМ» екс-голова Служби зовнішньої 
розвідки України Микола Маломуж.
 Здивований таким призначенням і 
народний депутат Єгор Соболєв, один з 
ініціаторів і головних лобістів Закону про 
очищення влади, який направив депутат-
ський запит на ім’я Президента та мініст-
ра оборони Степана Полторака з прохан-
ням «публічно пояснити це призначен-
ня». «Хотілося б почути від Президента 
публічних пояснень доцільності такого 
призначення. Бо все-таки Головне управ-
ління розвідки Міноборони — це страте-
гічний напрям, і там служить багато гід-
них людей, Героїв України. І це буде не-
припустимо, якщо вони служитимуть під 
орудою некомпетентної людини, а тим 
більше — із сумнівною репутацією», — 
наголосив Єгор Соболєв.
 Хотілося б почути ці пояснення і роз-
відникам, які, ризикуючи життям, вико-
нують бойові завдання на передовій, адже 
їхня безпека і безпека держави напряму 
залежать від компетентності і патріотиз-
му керівника структури. «Головне завдан-
ня розвідки — прорахувати наперед намі-
ри супротивника, завадити їм. Наразі ж 
розвідка і контрозвідка у нас у стані стаг-
нації. І призначення таких людей не спри-
яє її розвитку, а навпаки, розширює мож-
ливість реваншу попередньої проросійсь-
кої влади», — зазначив один із них. 
 На жаль, питань набагато більше, ніж 
відповідей на них. Але ставити їх потріб-
но. І бажано — побільше. Можливо, закон 
діалектики спрацює, і кількість перейде 
в якість, і ми зможемо почути на них від-
повіді. Принаймні це в інтересах нашої з 
вами безпеки. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

З ким іти в розвідку
Старі кадри системи продовжують посідати керівні місця у державних структурах

■

Петро Порошенко намагається оточити себе не стільки професіоналами і патріотами, 
скільки відданими системі і особисто йому людьми

❙
❙
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«Не проголосують за кошторис країни без закону про спецконфіскацію, 

який передбачає значні кошти для скарбниці. 
Без нього цифри в бюджеті закладено, а грошей немає».

Вадим Карасьов
політолог

УКРАЇНА МОЛОДА

Про уряд та його розрахунки
 Із приводу Держбюджету-
2017 нещодавно висловила-
ся й Рахункова палата. Як ка-
жуть, краще пізно, ніж ніколи. 
Висновок її не надто втішний: 
«реалізації макропрогнозів пе-
решкоджатимуть несприят-
ливий інвестиційний клімат у 
країні, зниження світових цін 
на сировину. Також негативно 
на українську економіку впли-
нуть скорочення кредитування 
і погіршення прогнозу розвит-
ку світової економіки на 2017 
рік. Усі ці фактори призведуть 
до недонадходження доходів до 
держбюджету у прогнозованих 
обсягах». Про це уряд попере-
джали відтоді, як були опри-
люднені перші цифри нового 
фінансового документа. Але по-
передження це лишилось поза 
увагою. 
 Утім, враховуючи, що в Ук-
раїні закон — це дишло, Держ-
бюджет-2017 навряд чи зали-
шиться надовго у своєму пер-
вісному варіанті. Прем’єр Грой-
сман переконаний, що зміни до 
нього будуть ухвалені ще до 31 
грудня 2016-го, але насправді 
немає сумнівів у періодичному 
перекроюванні бюджету протя-
гом усього календарного року. 
Щоправда, деякі статті видат-
ків гарантовано залишаться не-
доторканними. На міліції Ава-
кова, без сумніву, ніхто еконо-
мити не стане, й МВС отримає 
41,3 млрд. грн., а Генпрокура-
тура — свої 4,6 млрд. Ніхто не 
зазіхатиме й на витрати, при-
значені для утримання апара-
ту Кабміну та окремих мініс-
терств, Верховної Ради, Де-
ржавного управління справами 
тощо. Проте як бути у випадку, 
якщо дебет не зійдеться з кре-
дитом?
 Власне, надії на отримання 
дохідної частини у розмірі 876,9 
млрд. гривень доволі ефемерні. 
Адже зовнішніх займів надійде, 
у кращому разі, 70,9 млрд. грн. 
(тоді як виплати за зовнішні-
ми зобов’язаннями становлять 
72,2 млрд. грн.). Другим джере-
лом поповнення бюджету (17,1 
млрд. грн.) є приватизація, од-
нак, зважаючи на сумний досвід 
попередніх років, коли процес 
приватизації так, по суті, й не 
почався, не слід брати до уваги 
поки що віртуальний прибуток 
від продажу державних підпри-

ємств. Те саме стосується й надії 
на надходження коштів від по-
вернення активів екс-Прези-
дента України Віктора Януко-
вича, адже закон про спецкон-
фіскацію парламент так і не ух-
валив. 

Сподіваймося на Захід?
 Відтак шляхів та способів 
наповнення державної скарб-
ниці лишається й не так багато. 
Один із них керівна верхівка 
побачила у посиленні фіскаль-
ного тиску. Уже відомо, що 
уряд має намір різко збільши-
ти акцизний збір на тютюнові 
вироби (на 30%), алкоголь (на 
20%), дизельне паливо. Завдя-
ки підвищенню акцизів Мінфін 
розраховує отримати в бюджет 
додаткові 27 млрд. грн. Крім 
того, до бюджету закладається 
скасування пільг по податках 
для сільського господарства і 
радикальне звуження застосу-
вання єдиного податку. Що ж, 
це не найкращий спосіб завою-
вати симпатії електорату, яко-
му ніхто так і не пояснив, чому 
одночасно з цими радикальни-
ми заходами мають зростати 
витрати на ДУС, ВРУ та уряд.
 Однак справа навіть не в 
тому, що бідні знову платити-
муть за багатих, і що антиуря-
дові настрої в суспільстві по-
силюватимуться. Це все, так 
би мовити, «лірика», на яку 
можновладці навряд чи зважа-
тимуть. Проте сувора «фізи-
ка» полягає у тому, про що по-
переджає Рахункова палата. 
Але, крім таких чинників, як 
зниження світових цін на си-
ровину та загальний несприят-
ливий прогноз розвитку світо-
вої економіки, слід додати ще 
пару перешкод на шляху вико-
нання Держбюджету-2017. А 
почати тут слід з того, що знач-
ні надії на втримання економі-
ки на плаву Україна традицій-
но покладає на своїх міжнарод-
них позичальників. 
 Експерти одностайні у тому, 
що отримання хоча б ще одного, 
навіть меншого, ніж очікувало-
ся, траншу від МВФ означати-
ме не тільки стабілізацію кур-
су гривні і відсутність потреби 
у секвестрі бюджету поточного 
року, а й правильні розрахун-
ки бюджету на наступний рік. 
Третій транш від МВФ до Ук-
раїни надійшов, але з четвер-

тим можуть виникнути чималі 
складнощі. Цього разу йдеть-
ся про «куш» у 1,3 млрд. до-
ларів, однак МВФ сформулю-
вав нині ряд як ніколи жорс-
тких вимог, виконання яких є 
обов’язковим перед наступним 
етапом кредитування. До речі, 
одну з цих вимог Україна вже 
успішно провалила, продов-
живши мораторій на продаж 
земель сільськогосподарсько-
го призначення.
 Також слід взяти до ува-
ги те, що виконання бюджету-
2017 припадає на непростий 
політичний період у світі. У ви-
борчій лихоманці перебувають 
країни з трьома найбільшими 
економіками світу — США, Ні-
меччина та Франція. Від того, 
хто посяде головні крісла в цих 
країнах, дуже сильно залежа-
тиме їхній курс на підтрим-
ку або ж згортання фінансово-
го «підгодовування» України. 
І якщо в Америці (в разі пере-
моги Хіларі Клінтон, звісно) до 
влади прийде політик, котрий 
достат ньою мірою симпатизує 
Україні, то у Франції та Німеч-
чині розклади поки що явно не 
на нашу користь. Утім це — 
предмет для окремої розмови.

Як буде вирішуватися 
проблема
 Повертаючись до Украї-
ни, слід зазначити, що прогноз 
економічного розвитку на рів-
ні 3% від самого початку був 
хибним. Так само, як і доходи 
від приватизації, котра не від-
булася, і від активів Янукови-
ча, які поки що не повернулися 
до казни, зростання економіки 
на 3% є лише мрією про те, як 
все має відбутися в ідеалі. Од-
нак будувати подібний прогноз 
на надіях, що реформи нарешті 
підуть угору, як мінімум, не-
професійно. Що ж до збільшен-
ня акцизів на алкоголь та тю-
тюн, яке закладене в бюджеті, 
то це лише пошук легких гро-
шей, які не мають нічого спіль-
ного зі скеровуванням еконо-
міки на рейки розвитку, із під-

триманням малого та середньо-
го бізнесу (останнє, до речі, має 
відбуватися шляхом знижен-
ня податкового тиску, а не нав-
паки). Також слід взяти до ува-
ги й думку тих, хто вважає, що 
збільшення акцизів лише пос-
прияє витисненню згаданих то-
варів на контрабандний ринок. 
 Зрештою, є ще одна пробле-
ма, яку не враховує цьогоріч-
ний бюджет. Це — роздуті со-
ціальні виплати. За розрахун-
ками Мінфіну, щоб закрити 
дефіцит у Пенсійному фонді, з 

бюджету має бути виділено 
154,6 млрд. грн. Мінсоцполі-
тики наводить більшу цифру — 
184, 7 млрд. Наступна бездон-
на діра — це виплата субсидій,  
обсяг яких збільшується про-
порційно до зростання тарифів 
на послуги ЖКГ. Міністр соц-
політики Андрій Рева оцінив 
видатки на виплату комуналь-
них субсидій у розмірі 52 млрд. 
грн., що принаймні на 10 млрд. 
грн. більше, ніж цьогоріч. Го-
ловним джерелом покриття 
цих видатків традиційно висту-
пала рента на видобуток газу і 
нафти. Але цього року, як за-
свідчує Міністерство фінансів, 
недонадходження за рентними 
платежами перевищує 8 млрд. 
грн. Чи поліпшиться ситуація 
наступного року — спрогнозу-
вати важко. 
 Отож, зробивши «почесне 
коло» сторінками держбюдже-
ту, ми повернулися до того, з 
чого почали: як діятиме уряд 
у тому випадку, якщо на пев-
ному етапі стане зрозуміло, що 
виконати дохідну частину бюд-
жету нереально? Досвід життя 
в Україні та аналіз дій її топ-
менеджменту підказує єди-
ний вихід із цієї ситуації. Уряд 
майже гарантовано запустить 
друкарський станок, щоб за-
ткнути емісією найбільш оче-
видні діри. Процес цей розпоч-
неться вже наприкінці поточ-
ного року, внаслідок чого при-
скориться інфляція споживчих 
цін у зв’язку з необхідністю ви-
конувати видаткову частину 
держбюджету у вигляді виплат 
зарплат і пенсій на тлі недона-
дходжень до його дохідної час-
тини. Емісія ця буде скерована 
на «шляхетну» мету — закрити 
бюджет-2016. Наступного року 
цей досвід буде повторений. А 
це — неминучий шлях до де-
вальвації гривні. І хоч як би не 
хотілося помилитися у такому 
прогнозі, він представляється 
цілком реалістичним. ■

Інф. «УМ»

 Присутність у керівництві Національного банку України та-
ких людей, як Валерія Гонтарева, виникла через бездіяльність 
правоохоронних органів. Про це в кулуарах Верховної Ради 
заявив глава фракції «Самопоміч» Олег Березюк, повідомили 
«Українські новини».
 «Гонтареви в цій країні народжуються тому, що не працює 
прокуратура, антикорупційний суд і не хочуть вводити деклару-
вання. Це все системні речі... Те, що Національний банк, НКРЕ, 
«Нафтогаз» є інструментами олігархічного грабунку держави, 
— це очевидний факт. Це почалося не при Гонтаревій, але вона 
є активним інструментом цього грабежу», — заявив парламен-
тарій.
 Олег Березюк наголосив, що діяльність Валерії Гонтаре-
вої на посаді глави НБУ необхідно розслідувати. Водночас він 
сумнівається, що існуюча правоохоронна система зможе її по-
карати.
 «Без сумніву, потрібно розслідувати і карати. Але чи є кому 
карати? НАБУ хочуть знищити, антикорупційного суду немає, 
а в будь-якому іншому суді навіть найкраща справа розвалить-
ся. Тому ми розглянемо питання щодо Гонтаревої, як щодо лю-
дини, конкретно на фракції», — зазначив депутат. Він додав, 
що після цього фракцією «Самопоміч» буде ухвалено рішення 
про голосування щодо її відставки з поста глави Нацбанку.
 Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики і бан-
ківської діяльності рекомендує Президенту України подати в 
парламент проект постанови про звільнення голови Нацбанку 
Валерії Гонтаревої. ■

КОПІЄЧКА

Виконати неможливо відхилити
Уряду не вдасться наповнити дохідну частину бюджету, тож українцям, швидше за все, 
слід бути готовими до девальвації гривні

■

Наталія ЛЕБІДЬ

У вівторок розпочався черговий пленарний тиждень у Верховній 
Раді. І, за словами спікера парламенту Андрія Парубія, головним 
питанням порядку денного стане розгляд у першому читанні про-
екту про держбюджет на 2017 рік. При цьому експерти вважають, 
що Рада не зможе ухвалити бюджет, поки його проект не буде за-
вершено і збалансовано. На думку політолога Вадима Карасьова, 
бюджет може бути розглянуто лише після ухвалення інших важ-
ливих документів, наприклад змін до законів у зв’язку з прийнят-
тям закону про держслужбу, які включені до порядку денного. «Не 
проголосують за кошторис країни і без закону про спецконфіска-
цію, який передбачає значні кошти для скарбниці. Без нього цифри 
в бюджеті закладено, а грошей немає. Але на цьому тижні закон не 
внесено в план порядку», — говорить Карасьов. Фракція «Народ-
ного фронту» дійсно висунула ультиматум: без закону про спец-
конфіскацію голосування за бюджет не буде. Однак чи перекриють 
гіпотетичні надходження від спецконфіскації всі лакуни кошторису 
на 2017 рік?

Бідна українська гривня. Чи впаде вона ще нижче, аніж зараз?❙

У ВІДСТАВКУ!

 Хто ж її покарає?
 Гонтарева стала інструментом
 олігархічного грабунку України

■



 Відмовитися від старої назви спонукало 
дві причини. По-перше, нині серед зареєс-
трованих партій шість використовують у 
назві слово «патріот». По-друге, паралелі з 
радикальною ідеологією та діяльністю ГО 
«Патріот України», яка до війни найак-
тивніше діяла під керівництвом Білецько-
го в його рідному Харкові, може завадити 
іміджу новоствореної партії, що має парла-
ментські амбіції.
 Адже однойменна громадська органі-
зація має доволі скандальний бекграунд. 
На деяких інтернет-сторінках ще можна 
знайти витяг з програми ГО «Патріот Ук-
раїни» про «монорасове мононаціональне 
суспільство, побудоване на принципах ук-
раїнської національної ідеї та соціальної 
справедливості». У 2008-му голова Хар-
ківської правозахисної групи Євген Заха-
ров звинуватив активістів «Патріоту» в не-
онацизмі. У своєму листі-обуренні до това-
риства «Просвіта», у чиєму приміщенні ба-
зувались «Патріоти» в Харкові (насправді 
«просвітяни» регулярно й безуспішно на-
магалися виселити радикалів. — «УП»), 
Захаров згадує статтю Білецького «Ук-
раїнський расовий соціал-націоналізм — 
ідеологія організації «Патріот України».
Радикальні погляди Білецького стали од-
нією з причин його давнього конфлікту зі 
«свободівцями». Він — один із тих, хто 
виступав проти «лібералізації» Соціал-на-
ціоналістичної партії України (Білецький 
був членом харківського осередку) і пере-
творення її на «Свободу».
 Діяльність Білецького, який мав пер-
ший юнацький розряд з боксу, супрово-
джувалася, як вказано на його офіційно-
му сайті, затриманням нелегальних міг-
рантів та виявленням точок наркоторгів-
лі. У 2011-му відбувся арешт трьох членів 
Харківського «ПУ», зокрема й Білецько-
го, через бійку зі стріляниною в офісі ради-
калів. За версією Білецького, це була про-
вокація, організована СБУ.
 Наприкінці лютого 2014 року, згід-
но з постановою ВР про звільнення 
політв’язнів, Білецький вийшов на волю. 
Відтоді почалася його нова історія. Він стає 
комбатом «Азова», створеного на базі спец-
підрозділу МВС, і вже восени-2014, незва-
жаючи на те, що наголошував на неучасті у 
виборах до ВР, стає нардепом від Оболонсь-
кого округу Києва.
 Офіційно Білецький зараз не має сто-
сунку до військової служби. Як він пові-
домив «УП», днями нардеп розірвав конт-
ракт із Нацгвардією, оскільки закон забо-
роняє військовослужбовцям мати партій-
ність: «У мене така можливість (розірвати 
контракт. — «УП») була давно через кон-
тузію, але тільки зараз я нею скористався. 
Проте якщо буде повномасштабна війна, то 
не бачу жодної проблеми йти воювати без 
жодних звань. У 2014 році ми воювали по 
4-5 місяців до того, як отримали офіційне 
посвідчення».

Ідея українського націоналізму 
вже не в андеграунді. 
Вона стала мейнстримом
 ■ У вашому рідному Харкові у 90-ті 
члени організації «Тризуб» імені Степа-
на Бандери захопили вертолітну частину 
ЗСУ з метою провести національну рево-
люцію. Чи можна чекати сьогодні від на-
ціоналістів таких радикальних дій?
 — Це була абсолютно інша історична та 
політична реальність. І дуже важко сказа-
ти, які засоби, дії та характер боротьби тоді 
було логічні.
 Зараз ідея українського націоналізму 
вже не в андеграунді. Вона стала мейнстри-
мом завдяки Майдану і тій ролі, яку віді-
грали в тих подіях націоналісти-патріоти. 
Вона стала мейнстримом завдяки Володи-
миру Володимировичу (Путіну. — «УП»), 
і розв’язаній ним війні та ролі доброволь-
чих батальйонів й усієї армії в цій війні.

 Ми (націоналісти. — «УП») вже є виз-
наною частиною українського суспільства. 
Наш життєвий, менеджерський та органі-
заційний досвід у рази більший, ніж був. 
Тому зараз є всі можливості для того, щоб 
боротися за свої політичні ідеали, робити 
їх конкурентними і захоплювати адмініст-
рацію Президента елементарно вдалим ре-
зультатом на виборах.
 ■ Говорячи про політичні ідеали. У про-
грамі «Патріота України», яка «гуляє» ін-
тернетом, багатьох вражає пункт про «мо-
норасовість суспільства». Наскільки сьо-
годні вам близькі ідеї організації, яку ви 
колись очолювали?
 — Такої програми не було.
 ■ Але антиміграційні марші, організо-
вані вами, були ж?
 — Так, були. Згідно з програмою («Пат-
ріота України». — «УП»), шлях міграції 
— це найбільш абсурдний шлях збільшен-
ня населення або ж вирішення питання 
старіння нації. Це шлях в нікуди. Якщо в 
2006-2007 році з цим можна було спереча-
тися, це все було на рівні теоретизування, 
то в 2014-2015 роках Німеччина, Франція, 
Австрія показали вже усьому світу, до чого 
призводить концепція «омолодження» 
власного населення, яке старіє, великою 
кількістю мігрантів, котрі володіють аб-
солютно іншою цивілізаційною та релігій-
ною культурою.
 ■ У програмі партії «Нацкорпус» про 
питання міграції теж не забули: «Держа-
ва упорядковує свою міграційну політи-
ку. Процедура отримання дозволу на про-
живання має стати прозорою. Канали не-
легальної міграції перекриваються. Про-
цедура депортації нелегальних мігрантів 
спрощується та скорочується. За незакон-
ний перетин українського кордону впрова-
джується кримінальна відповідальність».
 — Сьогодні для нас — це не першочер-
гове питання. Для України зараз міграція 
практично не є проблемою. З єдиної причи-
ни — ми непривабливі для потоку з Сирії 
або Африки, бо у нас економічний колапс і 
війна. Тому сюди не їдуть.

Ми принципово опозиційні всій системі
 ■ Ви стали лідером націоналістичної 
організації ще десять років тому. Про 
свою партію вже відтоді думали?
 — У мене немає фанатичного бажан-
ня створювати партію. Є просто ситуація, 
коли необхідно її створювати. Бо я не вірю, 
що з цією системою влади, як цивільної, 
так і військової, можна досягти сталого 
миру і перемоги у війні. Якщо справи все-
редині країни продовжуватимуться так, 
як вони йдуть зараз, рано чи пізно ми от-
римаємо катастрофічну поразку на фрон-
ті. Тому треба змінювати країну зсередини. 
Робити це можливо лише в рамках партій-
ної та парламентської боротьби.
 ■ Тобто для «Нацкорпусу» пріоритет-
ними будуть не вуличні акції, а парла-
ментська боротьба?
 — Я вірю у вуличну політику не менше, 
ніж у парламентську. Партія може бути ефек-
тивною де завгодно, коли це буде необхідно.
 ■ Серед представників цивільного 
корпусу «Азов», які тепер стали членами 
партії, чимало футбольних фанів, у тому 
числі хуліганів. Важко уявити їх систем-
ними політичними діячами. Декого вони 
своїм виглядом навіть лякають.
 — Не одразу все буде обтесане, цивілі-
зоване, гарне. Не розбивши яєць, нічого 
не зробиш. Щодо системності, у мене біль-
шість ротних були футбольними хулігана-
ми. Якщо ти лідер футбольного руху, зна-
чить у тебе є харизма і лідерські якості, 
вони стають чудовими офіцерами.
 ■ Вони можуть стати політиками?
 — Можуть.
 ■ У майбутньому виборчому списку 
«Нацкорпусу» до Верховної Ради можуть 
бути футбольні хулігани?

 — Запевняю, у Британії так і є. У Ні-
меччині так було, як і в Сербії свого часу. 
Хоча, звісно, це не може бути партія фут-
больних фанатів, це абсурд. У нас також є 
волонтери, старі націоналісти, дуже багато 
інтелігенції. До речі, у нас величезна кіль-
кість докторів, кандидатів наук.
 ■ Також у ваших акціях бере участь ба-
гато підлітків?
 — Їм же не заборониш приходити на акції.
 ■ Враховуючи особливості поведінки 
футбольних хуліганів, чи вважаєте ви до-
речними бійки чи димові шашки в стінах 
парламенту?
 — Бійки парламентарів — це цирк-
шапіто та клоунада. Для кожної форми 
боротьби є свій канон і свій формат. Пар-
ламентська фракція повинна чітко та зро-
зуміло доносити свою думку, повинна мати 
альтернативну владі концепцію з тих пи-
тань, які є спірними або ключовими. А ву-
лиця водночас може підсилювати позицію 
парламентарів. Це факт, і цим користу-
ються всі.
 ■ Вже зараз можна приблизно спрогно-
зувати наступний склад парламенту, якщо 
будуть перевибори. Члени «Нацкорпусу» 
бачать себе у опозиції чи коаліції?
 — Немає різниці, хто буде формувати 
владу, а хто буде опозицією. Ми вважаємо, 
що сучасні влада та опозиція — це аверс та 
реверс однієї й тієї ж системи. Тому ми при-
нципово опозиційні всій системі. Бо ця сис-
тема складається з учорашніх «помаранче-
вих» та вчорашніх «блакитних». А якщо 
ми заглянемо у позавчорашній день, то все 
це — кучмісти. І вся їхня система є спро-
бою відтворити «кучмізм» у сучасних ре-
аліях. 

Статус нардепа відчиняє ті двері, які, 
зазвичай, зачинені
 ■ Сьогодні конкретно ви вже є у парла-
менті, у вас уже є інструментарій для парла-
ментської боротьби. Чому ви його не вико-
ристовуєте, не відвідуючи засідання сесій?
 — Скажу відверто: я інакше уявляв пар-
ламент. Я не думав, що це настільки нік-
чемний орган. Не думав, що роль депута-
та майже нульова. Що все вирішують дого-
ворняки трьох-чотирьох великих гравців, а 
решта депутатів — це просто картки, які го-
лосують. Тому один депутат у парламенті не 
відіграє майже жодної ролі. З іншого боку, 
цей статус (народного депутата. — «УП») 
дає інструментарій, завдяки якому я можу 
зробити корисні речі. Наприклад, ми ство-
рили більше десятка абсолютно безплатних 

спортзалів для дітей та молоді.
 ■ Як вам допоміг тут мандат?
 — Дуже просто. Уся наша країна пере-
творена на корумповану антикраїну тре-
тього світу. Жодних реальних рухів, жод-
ної допомоги від бюрократів як у місцевій, 
так і у центральній владі ти не можеш от-
римати, якщо у тебе немає реальних ва-
желів впливу. Хоч як це смішно, але ста-
тус відчиняє ті двері, які, зазвичай, зачи-
нені навіть для найблагородніших планів 
і задумів.
 ■ У яких ще випадках вам довелося ка-
зати «я — депутат»?
 — Та постійно. Питання відпочинку 
військових після півроку безвилазного сто-
яння на передовій — до пачки набоїв. Або 
ж до мене звертаються хлопці-збройники 
(бійці ЗСУ. — «УП»), які елементарно не 
можуть влаштувати дитину в дитячий са-
док. Це такі дрібні речі. Щодо великих ре-
чей, то це відкриття дитячих таборів. Де-
кілька тисяч дітей абсолютно безплатно 
відпочили в таборах від «Азову».
 ■ Як часто ви буваєте в Києві?
 — Думаю, близько 50% часу, інколи 
менше.
 ■ Тобто ви буваєте в Києві, коли тут про-
ходять сесії? І принципово туди не ходите, 
вважаючи, що система бездіяльна?
 — Так, система бездіяльна. І коли 
приїжджаю, то цілий день елементарно 
з’їдають якісь справи. Я вже не вписуюсь 
у цю систему.
 ■ Ви напевно знайомі з Парубієм, 
який колись теж був у «Патріоті Ук-
раїни». Наразі він постійно намагаєть-
ся дисциплінувати депутатів. Парубій 
вам не дзвонить із проханням прийти на 
якесь принципове голосування, коли ко-
жен голос важливий?
 — Ми знайомі, але він не дзвонить. Безу-
мовно, буває — не буду казати, хто, але мені 
дзвонять різні центри і сили, — просять взя-
ти участь в якихось голосуваннях. Але при-
наймні я можу потім всім чесно сказати: за 
цю, цю і цю гидоту я не голосував.
 ■ Останнє принципове голосування в 
парламенті стосувалося звільнення суд-
дів часів Майдану. Там була боротьба за 
кожен голос.
 — Я чудово знав, що цей цирк набере 
голосів і без моєї участі. Скажу відверто, я 
знав, що про це є пряма домовленість. І все 
це буде проголосовано в будь-якому разі.
 ■ Скільки ви зараз отримуєте на руки з 
депутатської зарплати?
 — Я не буду брехати, тому що я не 
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ДІЙОВІ ОСОБИ■

Колишній командир «Азова», народний депутат 
і голова партії «Національний корпус» — 

про ідеологію, парламент як нікчемний орган 
і підтримку побратимів, які повернулися з війни

Андрій Білецький: Аваков 

а цю систему я вважаю

Фото Дмитра ЛАРІНА.❙

Мар’яна П’ЄЦУХ 
(«Українська правда»)

«Україна молода» вже повідомляла, що 14 жовтня, у День захисника України, відбулося  на-
родження нової націоналістичної політсили, яку її голова Андрій Білецький, колишній коман-
дир полку «Азов» та нинішній народний депутат, охарактеризував як «партію прямої дії».
Уперше про майбутній політичний проект заговорили влітку 2015-го. Вже тоді по Україні 
розбудовувалася мережа «Азову». Керівник «Цивільного корпусу «Азов» Назарій Крав-
ченко наприкінці 2015-го зареєстрував на своє ім’я партію «Патріот України». Саме таку 
назву мала громадська організація, яку Білецький очолював із 2005 року. Тепер, під час 
з’їзду 14 жовтня, «Патріот України» був перейменований на «Національний корпус».



пам’ятаю. Я її отримую, але не пам’ятаю.
 ■ Коли ви балотувалися у Верховну 
Раду, то розповідали «Українській прав-
ді», що хочете створити низку законів про 
нову бойову підготовку, про добровольчі 
принципи набору в армію. Також за вас 
агітували вже нині чинні депутати як із 
БПП, так із «НФ». Тобто підтримка у вас в 
парламенті яка не яка, але є. Що заважає 
вам просувати свої законопроекти?
 — У нас були військові законопроекти, 
які є першочерговими. Зокрема, треба ство-
рити юридичну та матеріальну базу, еле-
ментарні заохочення для того, щоб люди-
на могла служити. Також ішлося про мож-
ливість розірвання контракту. Є декілька 
законопроектів, наприклад, про доброволь-
чу армію, про резервну службу і тому подіб-
не, є про закупівлю озброєнь в армію. Але, 
знову ж таки, — це великі матерії, які один 
мажоритарник не здатен втілити. Влада пе-
ретворює це все на комерцію, тому голосу-
вати будуть за той проект, який дасть мож-
ливість розподілити грошові потоки. Ми 
подаємо законопроекти, але вони навіть 
не проходять комітет. Відтак мені прості-
ше самостійно, де можу, впливати на ситу-

ацію, ніж сподіватися на те, що знайдеться 
250-300 осіб, які проголосують по совісті. 
Я відповідаю за півторатисячний полк, а це 
5% від усіх бійців особового складу Націо-
нальної гвардії. Ми в ньому своїми силами 
проводимо реальні реформи з величезною 
протидією. У тому числі, наприклад, ство-
рюємо корпус сержантів.
 ■ Чому, на ваше переконання, сьогод-
ні важко просунути законопроект про мож-
ливість розірвання контракту бійцем ЗСУ?
 — Таким чином (забороною розрива-
ти контракт. — «УП») вони хочуть хоча б 
на папері залишити солдатів кріпаками. 
Але вони не розуміють, що боєздатність 
армії, яка існує тільки на папері, від цьо-
го тільки зменшується, а не покращуєть-
ся. Це дуже чудово розуміють командири 
рівня батальйону або навіть бригади, але 
не вищий генералітет. І він фактично бло-
кує всі ці речі, бо всі військові законопро-
екти йдуть через генералітет та адміністра-
цію Президента. Протягом місяця ми озву-
чимо кілька загальнонаціональних проек-
тів, які робитимемо разом із волонтерами.
 ■ «Цивільний корпус (ЦК) «Азов» ак-
тивно протестує проти забудови на вулиці 
Святошинській, звинувачуючи забудов-
ника в незаконному захопленні землі. 
Самі забудовники це називають рейдерс-
твом із вашого боку. Водночас сам «Азов» 
свого часу фактично захопив приміщення 
київського заводу «АТЕК», влаштувавши 
собі там навчальну базу. Де межа між за-
конними і незаконними захопленнями?
 — Я чудово розумію, що будь-якого ак-
тивіста, який виступить проти, забудов-
ник через проплачені ЗМІ обов’язково на-
зве рейдерами. Такі забудовники за невели-
кі чи великі кошти отримують усі необхід-
ні папери. Тому ми виступаємо не з точки 
зору юридичної законності, а з точки зору 
елементарної людської справедливості. Нас 
звинувачували в рейдерстві «АТЕКу». Але 
ні я, ні хтось інший, наближений до «азов-
ців», не є акціонерами підприємства, не от-
римав жодної акції, жодної комерційної 
вигоди тощо. У той час, коли весь «АТЕК» 
руйнується, ми, будучи там орендарями, по-
будували чудову базу, яка виконує як війсь-
кові, так і цивільні функції.
 ■ Які у вас офіційні стосунки з дирек-
цією «АТЕКу»?
 — Ми там орендарі за якусь мінімаль-
ну суму.
 ■ Яка сума?
 — Не буду обманювати, але це якась 
символічна сума за величезний смітник і 
руїни в центрі Києва. Все, що там побудова-
но, зокрема рекрутинговий центр «Азову», 
побудоване нами. До цього це була будів-
ля без даху. Поки йде війна, «Азову» пот-
рібні нові бійці. Якщо ми хочемо отрима-
ти нормальних бійців, то потрібен рекру-
тинговий центр і суворий відбір, а не брати 
будь-кого, аби підписали контракт.
 ■ Забудовники, яких пікетує ЦК «Азов», 

виходять на вас, щоб домовитися?
 — Виходять… Від залякувань до фак-
тичної пропозиції грошей. Але по тій же 
забудові на Святошині, ви самі бачите, чи 
бере «Азов» гроші? Не бере. Там нічого не 
будується і будуватися не буде. Хіба якщо 
побудують дитячий садок.
 ■ Де плануєте брати гроші на партійну 
діяльність?
 — У нас немає грошей, щоб потрапити 
на олігархічні канали. У нас немає грошей 
на рекламу, бігборди, радіо або телерекла-
му. Але у мене є інше — багато тисяч відда-
них активістів — молодих хлопців та дів-
чат, волонтерів, учорашніх військовиків. 
Ми й не плануємо будувати віртуальну пар-
тію з рекламою на бігбордах. Ми будувати-
мемо реальну партію з реальних активістів. 
Нашою ключовою рекламою стануть наші 
дії, ми хочемо бути партією прямої дії. У 
тому числі, через такі речі, як боротьба з 
незаконними забудовами, організація ди-
тячих таборів. Протягом місяця ми озвучи-
мо кілька загальнонаціональних проектів, 
які робитимемо разом із волонтерами.
 ■ Але все одно на діяльність партії 
потрібні гроші.

 — Гроші потрібні. Але на такі поточ-
ні речі, як оренда залу для з’їзду чи забез-
печення спортивних клубів, вони завжди 
знаходяться, навіть трохи більше, ніж нам 
потрібно треба на цю хвилину.
 ■ Роман Зварич, який у 2015-му був 
головою штабу ЦК «Азов», допомагав 
якось фінансово?
 — Роман Зварич фінансово не допома-
гав. Це факт.
 ■ Може, він допомагав із потрібними 
знайомствами?
 — Я думаю, що це ми дали більше пот-
рібних знайомств Роману та Світлані Зва-
рич, ніж вони нам.
 ■ Чому ви взагалі почали співпрацю із 
міністром часів Ющенка Зваричем?
 — Це був серпень або вересень 2014-го 
року. Через фонд Зварича нам частково до-
помагали волонтери. На той момент у нас 
був нульовий, чи навіть мінусовий, полі-
тичний досвід. А в Зварича він величез-
ний. На початковому етапі Зварич нам 
допомагав політичними порадами. Все. 
Але це же давно є історією.
 ■ Ще ходять чутки, що «Цивільно-
му корпусу «Азов» допомагає Давид 
Жванія.
 — Я з ним не знайомий, от у чому про-
блема. Можливо, він таємно допомагає, 
але мені про це нічого невідомо.
 ■ Ну, врешті, дійшла наша розмова 
до Арсена Авакова, якого пов’язують з 
впливом на ЦК «Азов».
 — Чи знайомий я з Аваковим? Безумов-
но. Полк «Азов» — у прямому підпорядку-
ванні МВС. Аваков — це людина, яка при 
всіх мінусах реально допомагала у ство-
ренні добровольчих батальйонів, яка не 
побоялася взяти на себе відповідальність 
за їхнє озброєння. Він виявився найбільш 
адекватним із високих керівників країни 
саме в моментах війни.
 ■ Один колишній «азовець» мені гово-
рив, що зарплата «Азову» завдяки старан-
ням Авакова була найвища в Нацгвардії. 
Це правда?
 — Насправді з січня 2016-го року по 
серпень 2016 року «Азов» має найменшу 
зарплату серед усіх нацгвардійців.
 ■ А в 2015-му?
 — У 2015 році зарплатня «азовця» була 
близько десяти тисяч, що було трохи біль-
ше, ніж у Нацгвардії, але ми стояли на пе-
редовій, і в нас були «бойові» доплати. А 
цього року «Азов» був найбільш упослід-
женим підрозділом, тому що  влада споді-
валася, що у такий спосіб вдасться зробити 
так, що полк розбіжиться. Але в нас ніхто 
не розбігся. Матеріальний тиск — це була 
концепція на елементарне знищення пол-
ку. Цього не сталося.
 ■ Після сутичок із поліцією під Київ-
міськбудом затримали активістів ЦК 
«Азов». Ви в таких випадках можете под-
звонити Авакову і попросити відпустити 
активістів?

 — Я можу подзвонити Авакову, можу 
подзвонити Луценку і можу, мабуть, под-
звонити Грицаку. Не знаю, дослухаються чи 
ні, але тоді втрачається будь-який сенс полі-
тичної боротьби із системою. Ризик — спра-
ва благородна. Якщо ти відстоюєш свої пог-
ляди, то маєш розуміти, що ти ризикуєш. 
Але якщо буде якесь питання про полк, то 
я зателефоную кому потрібно. Якщо треба 
буде дзвонити Порошенку, то Порошенку, 
Муженку — Муженку, Полтораку, то Пол-
тораку, Авакову, так Авакову.
 ■ Для вас Аваков як людина системи — 
ідеологічний опонент?
 — У політичному плані я не симпати-
зую їхній політсилі (Аваков висуванець 
«Народного фронту». — «УП»).
 ■ А Авакову?
 — В якій іпостасі?
 ■ Ви політик, він політик. Він вам опо-
нент?
 — Оскільки він — людина системи, а 
я цю систему все-таки вважаю вкрай нега-
тивною, то однозначно він не є соратником 
у політичному плані.
 ■ Але якщо у вас зійдуться ситуативні 
інтереси, наприклад, як це було в лютому-
2016 під час блокування ЦК «Азов» телека-
налу «Інтер», ви готові співпрацювати?
 — У свій час ЦК «Азов» уже пікетував 
«Інтер», але тоді жодної реакції Авакова або 
бажання чи небажання з його боку не було.
 ■ Якби Аваков звернувся до вас із про-
ханням допомогти з вуличною акцією, ос-
кільки у нього немає власної вуличної сили, 
і якби ваші ситуативні інтереси в цій акції 
зійшлися, ви б погодилися на допомогу?
 — А якби звернувся не Аваков?..
 ■ Ми говоримо зараз про Авакова.
 — Якщо я скажу, що ситуативні союз-
ники бувають у чому завгодно, але, при ць-
ому, згадаю в цьому ж реченні «Аваков», 
то ми знову будемо підживлювати цей міф. 
Наприклад, у нас були різні стосунки з 
«Правим сектором», але ми ж проводимо з 
ними спільний марш. Будь-яка війна при-
зводить до сплеску насильства. Це наслід-
ки стресу, але можна займатися профілак-
тикою
 ■ Про вашу авторитарність, яка нібито 
межує з вождизмом, ходять легенди...
 — Я не придумував собі позивних, не 
називав себе провідником. Більшість у 
полку мене називає просто Андрєй (росій-
ською. — «УП»). Усі чудово розуміють: 
якщо вони додадуть до цього «друже», чи 
«командир», то від цього мій авторитет ні 
збільшиться, ні зменшиться. Мене назива-
ють на «ти», при цьому, слухають поки що 
на 100%.
 ■ Чи правда, що бійці «Азову» не отри-
мували свого часу всю зарплату на руки, і 
частина йшла в спільний «казан»? А піс-
ля того, як один із бійців обурився цьому 
факту і виніс його в медіа, його покарали 
«ямою»?
 — Це брехня. По-перше, ями у нас прос-
то немає. Тримати в ямі — це беззмістовне 
використання людини. Її треба годувати, 
а вона, при цьому, нічого не робить. Якби 
таке й було, то ми б забрали автомат і від-
правили його (порушника. — «УП») на 
господарські та побутові роботи або стоя-
ти в караулі. Тобто є багато цікавих робіт. 
По-друге, у нас уся зарплата видавалася 
на руки. У 2014-му у нас офіційно офор-
мленими були приблизно 20% особово-
го складу. Тому ми взагалі все скидали в 
спільний котел, щоб  усі отримували абсо-
лютно однакову зарплатню. А в 2015 році 
оформленими були вже 70-80% бійців, 
тому здавали гроші вже за добровільним 
принципом: хто не хотів, той не здавав. 
На той час неоформленими залишалося 
понад триста осіб. Це неправильно, що ті, 
кому пощастило оформитися, можуть от-
римувати десять тисяч, мають пільги від 
держави і страховку у випадку поранення 
чи смерті — а інші, ризикуючи своїм жит-
тям, нічого не отримують. Тому всі «азов-
ці», починаючи з мене, скидалися гроши-
ма для тих триста осіб. Але зараз ми від 
цієї практики вже відійшли.
 ■ А які у вас є ще види покарань?
 — Це небезпечно казати, враховуючи 
військову прокуратуру. Але це загальнові-
домий факт, що за дрібниці у нас є тілесні по-
карання, які аналогічні з дисциплінарним 
статутом Української повстанської армії. Це 
так звані «буки» та стійки на караулі.
 Якщо хочеш бухати і не нести за це по-
карання — переведись, будь ласка (в інший 
бойовий підрозділ. — «УП»). Нацгвардія із 

задоволенням забирає наших бійців.
 ■ Як ви ставитеся до справи «Торнадо», 
де постраждалими від силових методів «ви-
ховання» є й колишні бійці підрозділу?
 — Я не маю стосунку до справи «Торна-
до». Не хочу її коментувати.
 ■ Усе-таки, ви вважаєте це політичним 
замовленням? Чи за жорстке насилля все-
редині підрозділу, хоч і у «виховних» ці-
лях, треба карати?
 — Є величезна кількість бригад ЗСУ, де 
п’яниць тримали у клітках для собак по три-
чотири доби або шмагали нагайкою. Тому 
що вони втрачали людське обличчя. Такі 
факти були, я їх бачив у 2015 році. Усі зна-
ють, що десь військові вчиняли якісь зло-
чини, а десь цього не було навіть близько, 
бо була наджорстка дисципліна. Це війна. 
І там буває все те, що й у цивільному житті, 
тільки помножене на зброю та стрес. Тому 
абсолютно може бути, що факти по «Торна-
до» є реальними. Але на що це перетвори-
ли? Елементарно на шоу. Водночас у війсь-
кових частинах різні факти замовчують. І 
чомусь немає жодних запитань до тисяч де-
зертирів зі Збройних сил. Це все доводить, 
що тут є політичне замовлення з дискреди-
тації добровольчого руху. Це замовлення не 
конкретно проти «Торнадо». Просто через 
«Торнадо» або інші факти, що стосуються 
добровольців, є завдання дискредитувати 
сам принцип добровольчого руху. Бо якщо 
зловлять якогось майора з гранатою, ми по-
бачимо сухі звіти. А якщо це буде доброво-
лець, то тему  розкручуватимуть, що через 
добровольців величезна кількість зброї пот-
рапила в цивільне життя.
 ■ Скільки людей в «Азові», крім спра-
ви з нападом на інкасаторів, потрапляли 
в якісь кримінальні історії?
 — У нас є декілька кримінальних справ 
по «азовцях». Декілька бійок із нанесен-
ням тілесних ушкоджень, ДТП тощо. На-
скільки я знаю, за кількістю криміналь-
них справ щодо особового складу у нас най-
нижчий показник у Нацгвардії.
 ■ Скільки це приблизно?
 — Це більше десяти. Але якщо ви по-
рахуєте, що через «Азов» пройшло більше 
3,5 тисяч військових, то це абсолютно мі-
зерна цифра.
 ■ Чи правда, що фігурант у справі Віти 
Заверухи, якого вбили, теж з «Азову»?
 — Там був убитий хлопець — це Мор-
ган, він з «Азову». На той момент, коли 
його вбили в Києві, він був представлений 
до однієї з найвищих державних нагород 
Президентом, бо на його рахунку — два 
знищені танки противника за один день. 
Морган був справді героєм, він міг бути 
гордістю країни. Він багато у чому був ди-
тиною... Через стрес і його дурість закінчи-
лося так, як закінчилося.
 ■ Такі ситуації дуже лякають суспільс-
тво. Сьогодні ти читаєш, що це герой, а за-
втра — про нього пишуть у кримінальних 
хроніках. Як можна мінімізувати кримі-
нал із боку учасників АТО?
 — По-перше, ми повинні чітко розумі-
ти, що будь-яка війна призводить до вели-
чезного сплеску насильства. Так у всьому 
світі. Це наслідки стресу, складності вход-
ження в цивільне життя. Але можна зай-
матися профілактикою, щоб значно змен-
шити ці наслідки. У нас на волонтерських 
засадах працює дуже потужна психоло-
гічна реабілітація. Думаю, найкраща в 
Україні. Але є ще одна особливість. Якщо 
почати сприймати цих людей не як героїв, 
які своїми грудьми захистили цю країну, 
а як людей другого сорту — ви отримаєте 
вдесятеро більше злочинів. Наприклад, як 
трапилося після В’єтнамської війни, коли 
американських ветеранів суспільство спри-
йняло як військових злочинців, які вою-
вали незрозуміло за що і де. Така сама іс-
торія з війною в Афганістані. Якщо ж сус-
пільство буде максимально їх соціалізува-
ти, якщо їм не відмовлятимуть у роботі, бо 
ж «атошник, значить, псих», якщо вони 
будуть отримувати хоча б моральну сатис-
факцію, знатимуть, що для країни вони ге-
рої — то це буде найкращою профілакти-
кою від злочинів. Але повністю запобігти 
подібним речам просто неможливо. Причо-
му в основному ці злочини будуть насиль-
ницькі, тому що ці люди звикли до зброї 
й до вирішення питань силовим шляхом. 
Так само будуть самогубства серед учораш-
ніх військовиків. Буде й певний відсоток 
людей, які ставатимуть хронічними алко-
голіками або наркоманами. Це все буде. 
Але наше завдання — зменшити це. ■
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Ірина КИРПА

 Небувалий урожай 
овочів обернувся катаст-
рофою для аграріїв півдня 
України: за словами фер-
мерів, при собівартості чо-
тири гривні за кілограм, 
вони змушені віддавати пе-
рекупникам помідори уд-
вічі дешевше. А наприкін-
ці літа, у самий пік сезону, 
перекупники скуповували 
помідори у селян просто на 
полях за ціною одна грив-
ня двадцять копійок за кі-
лограм. За такою ж самою 
ціною йшли свіжозібрані 
баклажани та картопля. 
При таких розцінках де-
шевше просто переорати 
поле, аніж витрачатися на 
бензин та транспортуван-
ня зібраного врожаю. За 
словами аграріїв, овоче-
вий колапс був спровоко-
ваний перекриттям кор-
донів з окупованим Росією 
півостровом Крим. Додат-
кову проблему для селян 
створило припинення тор-
говельних відносин із Дон-
басом. У цілому, фермери 
півдня України позбули-
ся 30 відсотків колишньо-
го ринку збуту. А ось про-
битися на ринки Євросо-
юзу виявилося справою 
непростою: там усі торго-
вельні ніші давно зайняті. 
Картоплю мешканці захід-
них країн воліють закупо-
вувати в Іспанії, помідори 
— в Греції, а фрукти — в 
Італії. Українським селя-
нам залишається тільки 
мріяти про віддалені перс-
пективи та віддавати вро-
жай нинішнього року на 
корм худобі.
 — У цьому році ми от-
римали прекрасний уро-
жай томатів на площі 
двадцять гектарів, — роз-
повідає фермер Людмила 
Седенко. — Та виявилося, 
що ринок просто перена-
сичений і ми не зможемо 
продати навіть половини 
свого врожаю. Вирощува-
ти на Херсонщині сільсь-
когосподарську продукцію 
рік у рік стає все збиткові-
ше, адже вкладені кошти 
не окуповуються.
 Селяни нарікають, 
що добірними помідора-
ми та баклажанами в цьо-
му році вони були змушені 
годувати свиней, корів та 
іншу домашню худобу. Не-
далеко від головного опто-
вого ринку півдня Украї-
ни, розташованого в сели-
щі Великі Копані, аграрії 
вивозять непродані овочі 
до найближчої лісосмуги 
та залишають там просто 
неба. Частково їх багатий 
урожай розтягують бомжі, 
частково скльовують пта-
хи. Решта —  просто йде на 
перегній.
 За словами першого 
заступника міністра аг-
рарної політики та про-
довольства України Яро-
слава Краснопільського, 
у нинішньому році аграрії 
зібрали рекордний урожай 
зернових та зернобобових 
культур, перевершили ми-
нулорічні показники біль-
ше аніж у півтора раза (на 
63,6%). Згідно з даними 
Держстату, основну ви-
ручку за зібраний урожай 
фермери України отрима-
ють до кінця осені. Далі на 
ринок вийдуть постачаль-
ники імпорту з Туреччи-
ни, Іспанії та Греції. Це, в 
першу чергу, пов’язано з 

відсутністю великих спе-
ціалізованих аграрних 
складів, які дозволили б 
зберегти овочі та фрукти 
свіжими, а друга причи-
на — неможливість забез-
печити всі теплиці у фер-
мерських господарствах 
дорогим газом.
 — У нинішньому се-
зоні літо-осінь, Україна, 
як і завжди, забезпечила 
своїх мешканців овочами 
та фруктами більше аніж 
на 80%, — розповів Яро-
слав Краснопільський. — 
А ось узимку ситуація змі-
ниться через те, що опа-
лювати теплиці російсь-
ким газом для багатьох 
аграріїв рівнозначно бан-
крутству. Тоді на ринок 
вийдуть огірки та помідо-
ри, які завозять до нашої 
країни з Туреччини та ін-
ших країн із теплим кліма-
том. Для них зимовий пе-
ріод — максимально ком-
фортний для торгівлі через 

той факт, що вони не зале-
жать від російського газу. 
Імпортний товар на ук-
раїнському ринку прижив-
ся вже давно завдяки своїм 
конкурентоспроможним 
розцінкам. Окрім цього, 
мешканці невеликих міст 
та селищ України вважа-
ють за краще вирощувати 
овочі для «борщового на-
бору» на особистих приса-
дибних ділянках. Так де-

шевше та й безпечніше для 
людей: немає необхідності 
витрачатися на нітрати та 
транспортування продук-
тів харчування.
 Якщо ж говорити про 
ринок збуту цибулі та яб-
лук, то тут селянам уже 
вдалося більш-менш на-
лагодити збут, переорієн-
тувавшись на ринки у за-
хідному регіоні України. 
Виручають Чернівець-
ка, Закарпатська, Івано-
Франківська та Вінни-
цька області. Освоїти єв-
ростандарти та пробитися 
зі своїм товаром на ринки 
Європи під силу тільки де-
яким великим аграрним 
господарствам України. 
Для інших кращим вихо-
дом із ситуації буде пере-
хід на вирощування більш 
ходової продукції техніч-
ного призначення.
 — Для торгівлі з Євро-
союзом потрібно мати спе-
ціальні сертифікати, отри-
мання яких займає міні-
мум рік часу, — говорить 
директор департаменту 
агропромислового розвит-
ку Херсонської ОДА Олек-
сандр Палівода. — Тому 
поки що ми можемо запро-
понувати аграріям півден-
них регіонів України тіль-
ки проведення овочевих 
ярмарків, які дозволять 
їм розпродати нереалізо-
вану продукцію. ■

МОРАТОРІЙ

Отримай свою 
ділянку
Роздавати довго землю держава 
не буде, попереджають юристи
Олена ЯРОШЕНКО

 Український парламент 6 жовтня продовжив 
мораторій на продаж сільськогосподарських зе-
мель до січня 2018 року. Автори законопроек-
ту вважають, що цього часу буде достатньо, щоб 
розробити та ухвалити необхідні для земельної ре-
форми закони.
 Уже з наступного року роздачу землі можуть 
припинити, припускає юрист правозахисної гру-
пи «Варта»Юрій Кравець. За його словами, готу-
ються законопроекти зі змінами до земельного за-
конодавства, яке скасовує виділення ділянок без-
платно, коригуючи статтю 121 Земельного ко-
дексу України, яка регулює норми безоплатної 
приватизації. Вже існує два проекти: один перед-
бачає повну ліквідацію права на землю, а другий 
передбачає обмеження, залишаючи можливість 
надання землі окремим пільговим категоріям.
 Поки що отримати ділянку землі можна в будь-
якому регіоні країни, незалежно від місця прожи-
вання. «Землю отримати можливо, але на це пот-
рібно виділити певну суму. Загалом, земельну ді-
лянку можна приватизувати за 3-5 тисяч гривень. 
І це не хабар, а витрати на землевпорядника, який 
повинен розробити технічну документацію», — 
зазначає юрист із земельних питань Кирило Ле-
втеров. — «Процес може зайняти від шести міся-
ців до двох років. Хоча, наприклад, для учасників 
бойових дій на Донбасі найкоротший термін — 45 
днів».
 Перевірити, чи вільна земля, можна на сайті 
«Публічна кадастрова карта України».
 Знаючи, яка ділянка вільна і чи можна її при-
ватизувати, потрібно подати заяву до органу міс-
цевого самоврядування. У ній вказати приблизний 
розмір земельної ділянки, її цільове призначення, 
прикласти до нього карту або графічний малюнок, 
де зазначено місце розташування землі. Згідно із 
законом розглянути заяву повинні протягом міся-
ця.Отримавши згоду сільради, можна починати 
розробку проекту відведення землі. За послуги зем-
левпорядної організації доведеться заплатити від 
двох до десяти тисяч гривень. Розробка технічної 
документації може зайняти від півроку до року.
 Далі з проектом відведення землі слід звернути-
ся до територіального органу Держгеокадастру Ук-
раїни із заявою про державну реєстрацію земельної 
ділянки. Зазвичай це робить землевпорядна органі-
зація, з якою укладався договір. Якщо документи в 
порядку і проект складений правильно, за два тиж-
ні кадастровий реєстратор видає витяг з Державно-
го земельного кадастру про земельну ділянку із за-
значенням у ньому кадастрового номера.
 З цією випискою і екземпляром проекту зем-
леустрою необхідно повернутися до розпорядника 
землі — місцевих ради або адміністрації. Вони за-
твердять проект і зареєструють у Міністерстві юс-
тиції право власності. Після цього рада чи адмініст-
рація ухвалює рішення про передачу у власність 
землі із зазначенням площі та її розміщення.
 З досягненням вісімнадцяти років кожен гро-
мадянин України може безплатно отримати п’ять 
ділянок землі загальною площею 2,28 га.Згідно 
зі статтею 121 Земельного кодексу України, де-
ржава може передати громадянинові не більше 
двох гектарів для ведення особистого сільсько-
го господарства, для ведення садівництва — не 
більше 0,12 га. На будівництво житлового будин-
ку в місті і селах виділяють різні площі землі, в 
селі можна одержати не більше 0,25 га. Безплат-
но приватизовувати можна кожну з видів діля-
нок тільки раз, незалежно від того, чи є земля у 
членів родини.
 За словами Кирила Левтерова, на практиці 
дев’ятьом із десяти не вдається пройти весь про-
цес — від початку до кінця — і приватизувати зем-
лю. Корумпованість відбила у людей бажання при-
ватизувати землю, поки нею розпоряджається об-
межене коло чиновників. Єдина група, від якої 
чиновники бояться вимагати хабар, — учасники 
війни на сході України. Але і їх часто заплутують. 
«Ветерани, які до мене звертаються, зазвичай зро-
били елементарні помилки з самого початку через 
те, що їх ніхто не проконсультував, а місцеві ор-
гани влади просто зацікавлені, щоб жодної землі 
не видавати. Вони намагаються всіляко заважати 
і відмовляються навіть елементарно підказати», 
— каже експерт. ■

■ ОВОЧЕВИЙ КОЛАПС

Замах на борщ
Херсонщину охопила томатна криза: фермери 
змушені згодовувати свій урожай свиням через 
відсутність нових ринків збуту

■

ТИМ ЧАСОМ У ЄВРОПІ

 Євросоюз прийняв рішення про розширення квоти на за-
купівлю українських продуктів. Ці заходи забезпечують вико-
нання зобов’язань ЄС у рамках Угоди про асоціацію. За сло-
вами єврокомісара з питань торгівлі Сесилії Мальмстрем, ін-
терес у першу чергу викликає українське зерно, мед та тома-
ти. Українські аграрії вже встигли поскаржитися на той факт, 
що виділені для них Євросоюзом квоти — мізерно малі та ма-
ють, швидше, символічний характер. Отримати ще один бонус 
до прописаних в угоді про асоціацію обсягів поки що не вдало-
ся. Як розповів один з активістів асоціації «Український клуб 
аграрного бізнесу», станом на 27 вересня поточного року пов-
ністю використані квоти на безмитний експорт продукції до ЄС 
за дев’ятьма групами сільськогосподарських товарів. Зокрема, 
йдеться про такі товари, як мед, цукор, крупи та борошно, со-
лод, томатна паста, виноградний та яблучний соки, овес, пше-
ниця та кукурудза.
 За словами експерта аграрних ринків Дениса Марчука, за-
гальний обсяг експорту сільськогосподарської продукції з Украї-
ни до країн Європи за перше півріччя 2016 збільшився на 17%. 
Цей факт допоміг українським виробникам більш ефективно ек-
спортувати свою продукцію у рамках зони вільної торгівлі та до-
вести Європі якість наших продуктів харчування. Якщо в наступ-
ному році кількість квот для аграріїв буде збільшено, фермери 
півдня України зможуть вийти з кризової ситуації та швидко ос-
воїти нові ринки збуту.

■

Фото з  сайта farmerjoesky.com.❙

ВІД РЕДАКЦІЇ

 Як стало відомо, за ініціативою волонтерів частину «зайвих» 
помідорів вдалося відправити в польові кухні підрозділів АТО. 
Спільними зусиллями фермерів, департаменту АПК обладмініст-
рації, АТОвців Каховського району завантажили перший автомо-
біль «Урал» військових 30-ї бригади, яка перебуває на фронті. 
Райвійськкомат та фермери з Нової Маячки Олешківського райо-
ну також організували збір помідорів для 56-ї бригади. Війсь-
кові, які приїхали машиною (всього 4 чоловіки) навіть у дощ пра-
цювали.
 Про загальний суботник зі збору «збиткових» помідорів, за-
планований на 21 жовтня, повідомила у Фейсбуці волонтер Ната-
ля Возаловська.

■
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УКРАЇНА МОЛОДА

ЗЛОЧИН І КАРА

Щоб на дітей 
і не дивились...
В Індонезії педофілам 
вводитимуть жіночі гормони 
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Парламент Індонезії схвалив суперечливий за-
кон: у країні дозволяється хімічна кастрація педо-
філів. Президент Джоко Відодо вже підписав його. 
Власне, він і став його ініціатором після випадку 
групового зґвалтування та вбивства 14-річної дів-
чинки. Щодо осіб, які вчинили сексуальні злочини 
проти дітей, також може застосовуватися смертна 
кара, а мінімальний термін ув’язнення збільшуєть-
ся з 10 до 20 років.
 Процедура хімічної кастрації полягає у введен-
ні злочинцям жіночих гормонів. Подібні процеду-
ри дозволені в Польщі, Південній Кореї, Росії та де-
яких штатах США. У Великій Британії особи, які 
здійснили сексуальні злочини, можуть пройти таку 
процедуру добровільно.  
 Індонезійська асоціація лікарів уже заявила, що 
лікарі відмовляються від настільки негуманних за-
ходів, оскільки вони суперечать лікарській етиці. 
Правозахисні організації розкритикували прий-
няття закону, наводячи як аргумент те, що в деяких 
країнах, де хімічна кастрація застосовується дав-
но, кількість злочинів проти дітей не зменшується. 
Противники подібних заходів стверджують, що ме-
дична процедура є доволі дорогою, а витрачені на неї 
кошти можна було б скерувати на підтримку жертв 
насилля. 
 Але президент наполягає на своїй точці зору. 
Джоко Відодо у розмові з Бі-Бі-Сі висловив переко-
нання, що завдяки хімічній кастрації його країна 
«знищить» педофілію. За його словами, Індонезія 
поважає права людини, але, коли йдеться про по-
карання подібних злочинів, «компромісів не буде». 
«Ми будемо застосовувати максимальне покарання 
за сексуальні злочини», — сказав пан Відодо.
 На сьогодні в Індонезії до осіб, які здійснили зло-
чини сексуального характеру проти дітей, дозволе-
но застосовувати смертну кару, довічне ув’язнення, 
хімічну кастрацію, публічне оголошення прізвищ 
злочинців, а також чипування. ■

■

Ігор ВІТОВИЧ

 Американський неза-
лежний науково-дослід-
ницький інститут Pew 
Research Center зі штаб-
квартирою у Вашингтоні 
діє з 2004 року і є одним із 
найавторитетніших аме-
риканських осередків із 
дослідження громадської 
думки. Він не пов’язаний 
iз жодною політичною пар-
тією і займається дослід-
женням різних аспектів 
стану суспільства як у са-
мих США, так і світі: від 
демографії до стану ЗМІ. 
Щороку він подає «Рей-
тинг свободи висловлюван-
ня». Цьогорічний звіт на 59 
сторінках  оприлюднено 12 
жовтня, хоча опитування 
проводилося серед осіб стар-
ше 18 років у квітні-трав-
ні минулого року. Укла-
дачі опитали населення 38 
країн світу стосовно їх став-
лення до найрізноманітні-
ших аспектів свободи вис-
ловлювання, а також вра-
ховували об’єктивні факто-
ри життя в різних країнах: 
від рівня освіти населення 
до навіть того, які моделі 
смартфонів домінують у тій 
чи іншій країні. 
 Але дослідників цікави-
ло передусім ставлення на-
селення конкретної краї-
ни до найрізноманітніших 
проявів свободи слова. Нап-
риклад, чи люди вважають, 
що уряд можна критикува-

ти за будь-які неправильні 
дії, чи все ж уряд має пра-
во приховувати свої певні 
вчинки? Чи можна крити-
кувати економічну політи-
ку уряду та його помилки, 
якщо така критика може 
завдати шкоди країні? А чи 
влада має право заборони-
ти таку критику? Чи мож-
на критикувати віруючих 
іншого віросповідання? Чи 
можна відкрито говорити 
про певні збочення (напри-
клад сексуальні) та інші де-
лікатні проблеми, чи їх кра-
ще замовчувати? І ще багато 
подібних дратівливих запи-
тань. Тобто результати опи-
тування змалювали не стіль-
ки політичну систему чи дії 
влади конкретної країни, а 
рівень толерантності само-
го суспільства. Тобто такий 
собі колективний портрет 
народу. 
 Відразу варто зазначи-
ти, що українці показали 
себе не кращим чином на 
тлі інших народів. Україна 
опинилася за рівнем свобо-
ди висловлювання на чет-
вертому з кінця місці у ком-
панії з Буркіна-Фасо, Па-
кистаном, Йорданією та Се-
негалом. Росія — на 10-му з 
кінця місці в оточенні Па-
лестини та Туреччини. Сен-
саційно, але Польща посіла 
другу позицію після лідера 
рейтингу США. Тож брати-
поляки виявилися значно 
розкутішими від нас і в них 
зi свободою висловлювання 

все у порядку. 
 До першої десятки рей-
тингу країн iз найкращою 
свободою висловлюван-
ня також увійшли Іспанія, 
Мексика, Венесуела, Ка-
нада, Австралія, Аргенти-
на, Південно-Африканська 
Республіка та Аргентина. 
Як бачимо, здатність віль-
но висловлюватися аж ніяк 
не пов’язана з матеріаль-

ним благополуччям. Важ-
ко сказати, бути лідером у 
цьому списку почесно чи га-
небно. З одного боку, люди-
на може говорити що хоче, 
а, з іншого, свобода вислов-
люватися — це також свобо-
да ненависті чи образ. У світі 
головними ареалами свобо-
ди висловлення є Північна 
Америка, частина Європи 
та Австралія. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Еквадор визнав, що частково 
обмежив доступ до інтернету за-
сновникові порталу «Вікілікс» 
Джуліанові Ассанджу, якому 
надано притулок у посольстві 
країни в Лондоні, де він пере-
буває з 2012 року, повідомляє 
Бі-Бі-Сі. 
 Нагадаємо, нещодавно 
«Вікілікс» оприлюднила ма-
теріали, які кидають тінь на 
кандидатку від демократів Хіл-
ларі Клінтон. Як зазначається в 
повідомленні прес-служби МЗС 
Еквадору, уряд країни «пова-
жає принцип невтручання» 
у внутрішню політику інших 
країн. Тож, з огляду на це, він 
не втручається у виборчі проце-
си за кордоном та не підіграє ок-
ремим кандидатам. На тлі цього 
було вирішено «тимчасово об-
межити» можливості комуні-
кації в посольстві, зазначаєть-
ся в повідомленні. Одночасно 

МЗС Еквадору наголосило, що 
ця країна не змінила свого став-
лення щодо надання притулку 
Ассанджу. «Еквадор, згідно зі 
своїми традиціями, буде захи-
щати права людини, особливо 
осіб, які є жертвами політич-
них переслідувань», запевняє 
еквадорська влада. 
 Водночас Кіто — столиця 
Еквадору — заперечує, що вда-
лася до обмеження через тиск із 
боку Сполучених Штатів. У за-
яві міністерства закордонних 
справ Еквадору зазначено, що 
публікації «Вікілікс», які мо-
жуть вплинути на перебіг пре-
зидентських виборів у США, є 
справою тiльки «Вікілікс». Бо 
ще 17 жовтня «Вікілікс» звину-
ватила Еквадор у тому, що той 
відрізав Ассанджу доступ до ін-
тернету на прохання держсек-
ретаря США Джона Керрі. Ва-
шингтон, у свою чергу, запере-
чує свою причетність до цього. 
 Мабуть, це засмутило су-

перника Клінтон — Дональда 
Трампа, який дуже хвалив цей 
викривальний портал. Адже 
наприкінці липня, незадовго 
до з’їзду Демократичної пар-
тії, на якому Хілларі Клінтон 
отримала номінацію кандидата 
в президенти, «Вікілікс» опуб-
лікував 20 тисяч електронних 
листів політиків цієї партії. Се-
ред них і таких, в яких спів-
робітники виборчого штабу 
Клінтон глузують з іншого пре-
тендента в президенти США від 

демократів, сенатора Берні Сан-
дерса та його прихильників. До-
нальд Трамп активно викорис-
товує ці матеріали у виборчій 
кампанії. 
 Але й без «Вікілікс» нового 
компромату на Хілларі Клін-
тон не бракує. На цьому тиж-
ні агент служб безпеки, який 
у 2009—2013 був делегований 
до особистої охорони пані Клін-
тон, повідомив ФБР, що та, пе-
ребуваючи на посаді держсек-
ретаря, вивезла з приміщен-

ня Держ департаменту меблі та 
люстри, які потім потрапили до 
її дому у Вашингтоні. Держде-
партамент стверджує, що це не 
була крадіжка, а Клінтон прос-
то забрала свою власність. 
 Газета «Нью-Йорк Пост» 
повідомляє, що інформація про 
вивезення меблів опинилася в 
документах слідства у справі 
неправомірного використан-
ня колишнім держсекретарем 
довірених їй матеріальних цін-
ностей. ■

ЗАХОДИ

Відрізаний від 
павутиння 
Еквадор обмежив доступ до інтернету 
Джуліанові Ассанджу 

■

У Хілларі Клінтон і без «Вікілікс» проблем вистачає.❙У Джуліана забрали цяцьку.❙

РЕЙТИНГИ

Говорити — не ціпом махати 
Американці й поляки можуть вільно висловлюватися на будь-які теми, 
а українці — ні  

■

Українці довгий час жили за цим пропагандистським зразком.  ❙



Степан ТРОХИМЧУК, професор, 
голова Львівського обласного 
відділення Всеукраїнського 
об’єднання ветеранів
Львів

 Вікові намагання Російської 
імперії ліквідувати українську 
націю, а тепер ще й її самостій-
ну державу, набули особливо 
жорстоких форм із приходом до 
влади в ній В. Путіна. Його на-
лякало поступове пробудження 
й одужання української нації, 
відродження її приспаної пасіо-
нарності, що пов’язано з вели-
чезними нашими людськими 
втратами впродовж останнього 
століття, безпрецедентним ни-
щенням тонкого прошарку ос-
вічених еліт усіма колонізатора-
ми, які володіли пошматованою 
українською землею в поперед-
ню колоніальну епоху.
 Відновлення української де-
ржавності у 1991 році стало пла-
нетарним явищем, однією з най-
важливіших політичних подій 
ХХ століття. Конаюча радянсь-
ка імперія зла не змогла змири-
тися з цим, адже відпала від неї 
найрозвиненіша інтелектуаль-

на її частина, без якої вона не в 
силі набути критичної маси су-
пердержави. А тому з першого 
ж дня нашої незалежності ліде-
ри Росії всіх мастей почали пле-
кати плани поновленого поне-
волення і включення України в 
лоно імперії. Вибір В. Путіна на 
її керівника з цього погляду не 
був випадковим. Його команда 
взялася за цю справу серйозно і 
відповідально, розробивши про-
граму тотальної гібридної війни 
проти нашої держави.
 Програвши дипломатичні 
війни на світовій арені, не зміг-
ши підкорити Україну війсь-
ковою агресією, Путін основну 
ставку тепер робить на внут-
рішній український фронт, на 
розпалювання чвар у нашому 
суспільстві, перш за все у полі-
тикумі, на використання на-
ших родимих генетичних вад, 
таких як отаманство, хуторянс-
тво, лінощі, брак державниць-
ких почуттів, бідність біль-
шості населення.
 Найбільш просунутою і най-
небезпечнішою є його ідея феде-
ралізації України, тобто розчле-
нування її живого унітарного 

тіла на некеровані шматки, так 
звані бантустани*. Ця ідея має 
прихильників у деяких полі-
тичних лідерів, навіть наших 
друзів, які по-різному і хибно 
розуміють суть самої федералі-
зації і суть федеративної держа-
ви, її змісту і завдання. Дуже 
часто під федерацію підтасову-
ють історично сформований зе-
мельний устрій, як, наприклад, 
у Німеччині чи Австрії, чи нові 
держави Америки або Африки, 
які склеєні з окремих самовряд-
них у минулому колоній.
 Справжня федерація — клап-
тикова, мозаїчна держава, ство-
рена колонізаторською нацією 
для панування і визискування 
її для власної вигоди і величі. 
Федеративна держава — це пев-
ний етап розвитку цієї системи, 
який має два вектори. Перший 
— асиміляція або просто фізич-
не винищення підкорених ма-
лих народів і формування уні-
тарної держави. На такому етапі 
перебуває Російська Федерація, 
в якій асиміляція уярмлених 
народів дається великою кров’ю 
і моральними жертвами, адже 
дуже важко уявити собі чечен-

ця, бурята чи калмика «ісконно 
русскім чєлавєком». А тому роз-
вал цієї штучної клаптикової де-
ржави є неминучим. 
 У більш цивілізованих феде-
раціях економічний і культур-
ний розвиток націй приводить 
до їх розквіту, формування де-
ржавницької ідеології, виз-
вольних змагань і, в кінцевому 
результаті, утворення незалеж-
них держав. Так сталося з Че-
хословаччиною, Югославією, 
Ефіопією. Намагання окремих 
етносів чи територій виходити з 
формальних чи фактичних фе-
деративних утворень ми спос-
терігаємо у багатьох країнах 
Європи, Азії та Африки. Такі 
процеси відбуваються у Вели-
кій Британії, Бельгії, Іспанії, 
Канаді, Лівії тощо.
 Ідея розчленування, деком-
понування України є наріжним 
каменем політики Путіна сто-
совно України. Він відкрито за-
являє про уявлену ним штуч-
ність Української держави, її 
неспроможність до самостійно-
го державного буття. І це нібито 
дає йому підстави продовжувати 
заяложену політику «собіранія 

ісконно русскіх зємєль».
 На противагу федераліза-
ції українці сповідують свя-
ту ідею соборності своєї краї-
ни, навіть тоді, коли вони ще 
не мали своєї модерної держа-
ви. Ідея соборності держави за-
лягла в серця українців із часів 
Київської Руси-України, коли 
цю могутню середньовічну де-
ржаву роздирали міжусоби-
ці. Ця ідея закладена у «Русь-
кій правді» Ярослава Мудрого, 
у Литовському статуті, у Конс-
титуціях Пилипа Орлика, УНР 
та ЗУНР.
 Ні українська нація, ні полі-
тичні партії, ні керманичі де-
ржави не мають права навіть 
думати про підрив нашої со-
борності та унітарності. Цього 
не пробачить нам історія, наші 
приятельські сусіди, світове 
співтовариство. Тільки в єд-
ності наша сила. ■
*Бантустан («гомленд», бать-
ківщина) — назва, що існувала 
до 1978 року для квазідержав-
них утворень чорного населен-
ня в ПАР та Намібії, створе-
них у 1960-х рр. за племінною 
ознакою.

ПОЛІТПАРНАС 

Му,
або ж Космічно-
шизофренічна 
історія
Микола ЦИВІРКО
Київ

Німий песика кинув

Муму

в одну із рік...

А хто вверг у пучину

Му

материк?

Ще й зародку не було атлантів.

Про гіперборейців годі й казати.

А му в черепи вставляли імпланти

й динозаврам корм закладали в кагати.

Літали на надзвукових машинах

(золоті цяцьки про це свідчать).

Пірамід понаставляли вершини

(сушимо нині голову: хто? коли? звідки?).

Освоїли космос. Марс колонізували.

Місяць сточили, мов хробаки гриб.

Не боялися інопланетян навали,

бо самі кого хочеш запалити могли б.

І от, на тобі. Все затряслося і захиталося.

Й цунамі з усіх боків зійшлися над Му.

Мо’, не обійшлося тут без атомної палиці,

що засліплює й занурює світ у пітьму?

А потім пішло: Анлантида, Гіперборея...

І всі наступають на ті самі граблі...

Для Бога нема ні елліна, ні юдея.

Для Нього все одно: Владімір чи Алі... 

■

■ Ірина ОРНАРОВИЧ
Київ

 Шановний пане Садовий, ви — вели-
кий патріот свого рідного міста, яке я та-
кож дуже люблю. Львів — це місто моєї 
студентської юності, місто, куди я завжди 
повертаюся з великим задоволенням. Ста-
раннями львів’ян, і вашими в тому числі, 
місто перетворилося на мистецьку Мекку 
(недарма ж Львів називають культурною 
столицею України), тому що тут, як ніде 
в Україні, бережуть і примножують тра-
диції нашого народу, підтримують креа-
тивні ідеї митців, тут проводять чимало 
художніх перформенсів, сюди стікають-
ся незчисленні туристичні потоки. 
 Пане мер, ви як добрий господар дбає-
те і про мешканців міста, і чимало зроби-
ли для того, аби гостям міста було затиш-
но, зручно, цікаво перебувати у вашому 
місті. Знаю, які непрості часи пережи-
ває Львів у зв’язку з екологічною катас-
трофою у Грибовичах, як нелегко дово-
диться зараз Вам, шукаючи вихід із цієї 
скрутної ситуації. Проте хочу звернути 
вашу увагу ще на одну, можливо, для ко-
гось і не таку глобальну проблему. Я часто 
буваю у Львові, але прибуваю туди авто-
транспортом. Нещодавно я зі своїм закор-
донним гостем приїхала у Львів потягом. 
Яким же було моє і здивування, і обурен-
ня тим, на що перетворилася вокзальна 
площа. Півторастолітня бруківка, яка 
пам’ятає ще цісаря Франца-Йосифа, яка 
пережила дві світові війни, якою пересу-
валися німецькі та радянські танки, виг-
лядає так, ніби війна у нас зараз точиться 
не на сході країни, а тут, у Львові: тесаний 
камінь, якому не страшні були ні мороз, 
ні спека, викришився, вилущився і на 
його місці зяють ніби вирви від снарядів; 
асфальт роздовбаний, де-не-де на його міс-
ці утворилися ями. А це, між іншим, не 
лише вокзальна площа — сюди прибува-
ють ще й автобуси не лише з міст Украї-
ни (зокрема й Києва), а й із-за кордону. І 
що бачать гості міста, вийшовши на Двір-
цеву* площу? Розруху, занепад? Навіть у 
буремні 90-ті не пам’ятаю, щоб ця площа 
мала такий жалюгідний вигляд.
 Пишу ці рядки зі сльозами на очах 
навіть не через той сором, який пережи-
ла перед своїм гостем, вийшовши з вок-

залу, а через щиру любов до цього міста, 
яке заслуговує на звання культурної сто-
лиці своїми вишуканими пам’ятками ар-
хітектури, мистецькими фестами, навіть 
щоденним побутом містян. Згадана про-
блема виникла не сьогодні і навіть не вчо-
ра — неможливо привести до такого стану 
дорожнє покриття за місяць-два. То куди 
ж дивилося керівництво міста? Можливо, 
Двірцева площа належить до залізнично-
го відомства чи до автодору, які й повин-
ні займатися її благоустрієм, але ж ви — 
господар міста, пане Садовий! Невже за 
останні роки (бо саме роками можна було 
так занедбати цю ділянку) ви жодного 
разу не відвідали вокзал, не поцікавили-
ся, що перше бачать туристи, прибувши 
на ваші заклики відвідати Львів? Адже 
двірець — це обличчя міста, його візитка. 
Навіть якщо ця площа належить іншому 

відомству, то можна обговорити цю про-
блему всім разом і вирішити її на користь 
міста, а не міжвідомчих амбіцій. Авто-
буси, які щодня прибувають на Двірце-
ву площу, приносять прибутки не лише 
власникам, а й дають надходження в бюд-
жет міста у вигляді податків. То куди ж і 
на що вони йдуть?
 Щоб корова давала молоко, її бодай 
іноді потрібно годувати. Щоб у місто сті-
калися потоки туристів, потрібно слідку-
вати за його інфраструктурою, підтриму-
вати в належному стані, вкладати кошти в 
її розвиток. Прошу розцінювати цей лист 
як щиру підказку Вам і побажання добра 
і процвітання улюбленому місту. ■

 *Двірець — вокзал, за словником ук-
раїнської мови Грінченка. Відповідно 
Двірцева площа — вокзальна (Ред.)

АНАЛОГІЇ

Нам не треба в бантустан
Федералізаційний фронт гібридної війни Путіна проти України

■

ЕПІСТОЛЯРІЙ

Бруківка престижу
Відкритий лист міському голові Львова Андрію Садовому

■

У такому занедбаному стані нині перебуває Двірцева площа у Львові, такою її бачать туристи, 
які ступають на львівську землю.
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Лариса САЛІМОНОВИЧ 

Львівські та харківські митці, що з літа 
намагаються популяризувати знамени-
тий будинок «Слово», не приховують 
своєї розгубленостi. Вони самі стали 
ініціаторами в рамках форуму «Галіція-
Культ», який днями завершив свою ро-
боту в Харкові, висмикнути з історично-
го забуття легендарну письменницьку 
будівлю. Але, відчинивши її двері, без-
порадно розвели руками. Культурологіч-
ні, політичні та просто житейські пласти 
минулої епохи під дахом монументаль-
ної «сталінки» переплелися настільки 
тісно, що надмірним здався вже сам 
процес осягнення її сутності. Як присту-
пити до цієї глиби і що з того може вийти 
у результаті, митці наразі не знають, але 
вони готові збурювати спокій ідеями й 
далі «лупати ту скалу» маленькими про-
світницькими акціями. Одна з них навіть 
уже готова до втілення в життя. 

Дух минулого
 На підсумковій дискусії, де учасни-
ки проекту показали перші результати 
своєї роботи, демонстрували досить про-
сту фотографію: чиясь рука ось-ось на-
тисне кнопку домофона, свідомо обира-
ючи число 15. До квартири під таким но-
мером майже століття тому в цій будів-
лі вселився Майкл Йогансен і жив у ній 
доти, доки його зміг терпіти Павло Ти-
чина, який мешкав поверхом нижче. 
«Мандрівник і затятий мисливець, він 
(Йогансен) був дуже неспокійним сусі-
дом: заряджав рушницю, гупав підло-
гою, бігав iз собаками, — пригадує донь-
ка письменника Миколи Дукіна Наталя. 
— Своєю активністю він дуже заважав 
спокійному літератору. Саме через це 
вони згодом за обопільною домовленіс-
тю помінялися квартирами». 
 Почувши у стінах цього будинку бо-
дай одну з таких історій, хочеться одра-
зу постукати у двері. Неважливо, в які 
саме, бо фактично скрізь жили класики. 
Після таких оповідок здається, що енер-
гетика минулого нікуди не зникла й далі 
існує тут відчутною паралельною реаль-
ністю. Старожили навіть зізнаються, що 
у квартирі №9, де застрелився Микола 
Хвильовий, і тепер іноді чуються нічні 
кроки. А з квартири №22, що належала 
Остапу Вишні, доноситься далекий гав-
кіт його трьох мисливських собак і не 
надто породистої улюблениці Цяці.   
 Утiм харківський будинок «Слово» 
відомий перш за все своєю трагічністю. 
У 20-х роках минулого століття тут від-
крили житловий кооператив для діячів 
культури тодішньої столиці України, 
а вже через десятиліття фактично всі 
мешканці «Блакитної комуни» були 
страчені або засуджені через політич-
ну неблагонадійність. Здавалося, влада 
спеціально зібрала їх в одному місці спо-
чатку для тотального контролю, а потім 
зручної зачистки. Жартома митці нази-
вали свої квартири «камерами поперед-
нього ув’язнення», бо на якомусь етапі 
зрозуміли, що чорний «воронок» НКВС 
рано чи пізно приїде за кожним. Власне, 
так і було: iз 66 помешкань чекісти спус-
тошили більше сорока. Причому нищи-
ли не лише літераторів та художників, а 
й їхні родини. 
 Із деяких помешкань митців забира-
ли по кілька разів, бо на місце арештова-
них вселялися ті, хто стояв у довгій чер-
зі на житло. Найфатальнiша доля спіт-
кала квартиру №26. За період iз 1929-го 
по 1936 рік звідси забрали чотирьох чо-
ловік. Спочатку двох друзів — худож-
ників Івана Падалку та Василя Седляра, 
які розписали українськими фресками 
стіни ДК ХЕМЗу. А потім письменників 
Івана Сухомлина та Бориса Бездомного, 
які змінили тут почергово один одного 

після розстрілу двох перших мешкан-
ців. Доля обох літераторів i досі невідо-
ма. Їх вивезли — і все. 
 Чекісти згодом так увійшли в раж, що 
виконували свій репресивний план без 
особливих церемоній. Якось «воронок» 
приїхав до «Слова» за письменником Ва-
силем Минком, але його не було вдома. 
Недовго думаючи, чекісти спустилися по-
верхом нижче й забрали поета-переклада-

ча Василя Мисика. На свободу ув’язнений 
вийшов після п’ятирічного терміну на Со-
ловках, хоча вперто доводив слідчим у 
ході «розслідування», що він не Минко.

Трава, що пробилася крізь вірші, 
чи решітки замість неіснуючих могил? 
 Трагічна аура, яка оповила «Слово», 
мимоволі змусила харків’ян тривалий 
час просто обходити цю похмуру будів-
лю десятою дорогою. Згодом на історію 
письменницького кооперативу наклали 
суворе табу, тому знакова роль будинку 
в українській культурі стала потроху за-
буватися. Не змінила нічого в цьому сенсі 
й поява на її стінах уже в часи Незалеж-
ності меморіальної дошки, де записані 
прізвища всіх репресованих класиків: 
без живих історій та екскурсу легендар-
ними поверхами вона не викликає емоцій 
і не привертає уваги. Учасники форуму 
довго розмірковували над тим, чим мож-
на вже зараз оживити «Слово», і таки ви-
найшли кілька цікавих родзинок. 
 Ідею «підказали» самі мешканці «На-
гірної комуни», які в 20-ті роки справді 
ще вірили в можливість прекрасного ре-

волюційного майбутнього й натхненно 
описували його у своїх творах. Цитати 
з цих мрій було надруковано на листів-
ках iз планом будинку літераторів. Їх 
роздали теперішнім мешканцям квар-
тир, запропонувавши натомість поділи-
тися власними мріями. 
 Така акція потрібна була для того, 
аби прокласти місток між тим, що тут 
було і що є тепер. Це може здатися див-

ним, але переважна більшість нових жи-
телів «Слова» й гадки не мають, в якому іс-
торичному місці придбали собі квартиру. 
Знехтувати потребою цих людей у спокої 
було б неправильно, тому учасники про-
екту вирішили пробуджувати їхній інте-
рес до співпраці поступово і ненав’язливо. 
Відгукнулися поки що одиниці, тому ен-
тузіасти планують змінити сам підхід до 
популяризації минулого. «Вже час розір-
вати це символічне поле жертв, у якому 
ми й досі перебуваємо, — пропонували 
учасники підсумкового дискурсу. — Тре-
ба людям сказати: «Слухайте, ви живете у 
справжній Мецці. У вашому будинку тво-
рили українські драйзери й селінджери. 
Цю класику вчать наші діти. Це так само 
круто, як сумка від «Гучі». 
 Наступним кроком стане виготов-
лення круглих металевих решіток, 
якими на землі обрамлять стовбури 
п’ятнадцяти прибудинкових дерев. «На 
них майстри викарбують рядки з віршів 
поетів, що мешкали у «Слові», — каже 
одна з авторок ідеї Юлія Діденко. — Лі-
тери водночас служитимуть отворами, 
через які до кореневої системи потрап-

лятиме вода. Згодом крізь тексти про-
росте молода зелень, що символічно 
сприйматиметься як нове життя. Цим 
самим ми хочемо сказати, що «Слово» — 
живе, і так само жива пам’ять про ньо-
го». Правда, формат iз віршами не всім 
прийшовся до смаку. На думку опонен-
тів, висока поезія не в’яжеться з землею, 
бо такий символізм натякає на її непот-
рібність. Саме тому на решітках було б 
краще викарбувати імена митців. Тоді 
обрамлені дерева стали б умовним за-
міщенням могил, яких у таємно згубле-
них класиків немає і вже ніколи не буде. 
Котра з цих ідей переможе, наразі сказа-
ти важко, але сам задум однозначно буде 
реалізовано на кошти однієї з європейсь-
ких фундацій.
 Учасники проекту також подба-
ли про те, аби інформація про «Слово» 
з’явилася на міжнародному туристич-
ному сайті. «Заходьте і «кликайте», — 
запрошує долучитися до процесу попу-
ляризації письменницької Мекки ко-
ординатор проекту Ірина Сальник. — 
Якби це була одна історія, то це було б 
не так явно. А тут — багато-багато лю-
дей, у яких споріднені долі, які роби-
ли свою ставку на майбутнє, називаючи 
його «блакитними далями».

Міжгенераційний диван
 Сам по собі дім літераторів наразі ні-
чим непримітний — сіра похмура будів-
ля з не надто комфортним двориком, 
де Микола Хвильовий любив кататися 
на ковзанах. Але все змінюється одра-
зу, як тільки тут починають лунати на-
півзабуті, а тому вже трохи міфічні іс-
торії про людей «iз хрестоматії». Одна з 
них, наприклад, стосується телефонів, 
якi були встановлені як нечувана роз-
кiш. Згодом митці розкусили причи-
ну цього щедрого дару — у такий спосіб 
НКВСники прослуховували їхні розмо-
ви, шукаючи привід для арешту. Піс-
ля цього завзяті мисливці Микола Хви-
льовий, Остап Вишня, Майк Йогансен i 
Микола Куліш, який ніколи не тримав 
у руках рушниці, почали тікати з Хар-
кова на полювання, аби вільно ділитися 
думками. Якось після чергової подорожі 
за місто Куліш приїхав додому щасли-
вий і з трьома качками. Дружина почала 
було скубти дичину й виявила на кожно-
му птахові папірець iз написом «Укрпта-
хопром — Харків». Цей випадок Остап 
Вишня описав у гуморесці «Як варити і 
їсти суп з дикої качки».
 Відчути ту епоху можна також че-
рез речі, які, зокрема, разом iз сімейним 
архівом передала до Харківського літе-
ратурного музею дружина драматурга 
Івана Дніпровського Марія Пилинська. 
З цим шкіряним раритетом пов’язано 
справжню романтичну сагу. Свого часу до 
вродливих сестер Пилинських — Марії та 
Олени — залицялося чимало мешканців 
знаменитого будинку. Так ось, Павло Ти-
чина закохався в Марію і годинами про-
сиджував на цьому дивані, милуючись її 
вродою й тяжко переживаючи нерозділе-
не кохання. «Через багато років, — роз-
повіла співробітник музею Ольга Резні-
ченко, — на цьому ж дивані ночував Сер-
гій Жадан, коли його ще студентом вига-
няли з гуртожитку. Більше того, майже 
всі відомі сучасні письменники (той же 
Юрій Андрухович), коли приїжджали 
до Харкова, теж спали на цьому «міжге-
нераційному» дивані». 
 Зворушлива житейська історія «Сло-
ва» час від часу продовжується й зараз 
завдяки вцілілим дітям репресованих 
митців. Скажімо, у 1993 році біля од-
ного з під’їздів дому син Миколи Кулі-
ша зустрів свого шкільного товариша, з 
яким вони колись були тут сусідами. На-
разі обоє живуть у США, але побачили-
ся в Харкові, куди їх в один і той же про-
міжок часу дивним чином привела нос-
тальгія. Приїздила сюди також прийом-
на дочка Миколи Хвильового Любисток. 
«Вона підіймалася сходами і про кож-
не місце у під’їзді , про кожну кварти-
ру щось розповідала, — пригадує Ольга 
Резніченко. — Потім підійшла до колись 
своєї квартири й натиснула на кнопку 
дзвінка. Двері відчинилися через лан-
цюжок і одразу ж захлопнулися».
 «Міжгенераційні» зв’язки бувають 
дуже проблемними, але їх доведеться 
налагоджувати. ■

ЗНАКОВЕ МІСЦЕ

Міфічне «Слово»
Де жив Тичина, бігав iз собаками Йогансен і застрелився Хвильовий: 
у незвичайну будівлю Харкова вдихнуть нове туристичне життя

■

Із 66 квартир «письменницького» будинку чекісти спустошили 
більше сорока. 

Цей легендарний будинок мав трагічну долю. 
Фото з альбому форуму «ГаліціяКульт».

❙
❙
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Бандура даунтаун. 
Київ
 Серія вечорів «Бандура да-
унтаун» була задумана в Нью-
Йорку в 1990-х роках, вечори 
тривають до тепер. Ця серія за-
думувалася як така, що буде 
відкритою різним експеремен-
таціям, новим звукам, така, що 
гуртуватиме нову публіку. Вона 
відкрилася спочатку в при-
міщенні невеликої галереї. Че-
рез кілька років перемістилася 
в нові приміщення Українсь-
кого музею, і перетворилася на 
змістовні концерні події. Про-
понуються різноманітні програ-
ми, приходять цікаві гості, є чи-
мала аудиторія.
 В Україні відбулося кіль-
ка вечорів «Бандура даунтаун. 
Київ», присячених творчості 
Зиновія Штокалка — одного 
з визначимих бандуристів ХХ 
століття. Він прожив не довго 
— від 1920 року, коли народив-
ся в Бережанах на Тернопіль-
щині, до 1968 року, коли по-
мер у Нью-Йорку. Втім встиг 
багато зробити і як музикант, 
і як бандурист, і як лікар (це 
був його основний фах). Приї-
хавши до Нью-Йорка, Зиновій 
працював багато років лікарем 
для бідних. Як поет, літератор, 
авангардист він писав під іме-
нем Зиновій Бережан. Він був 
одним із перших бандуристів 
західної України, а вчився на 
репертуарі, який у той час зву-
чав. Його вчителем був Юрій 
Сингалевич, були концерти, а 
потім і записи бандуриста Ми-
хайла Теліги, який жив у 30-х 
роках у Польщі.

Спадщина Зиновія Штокалка
 У записах Зиновія Штокал-
ка ми чуємо музику людини, 
яка глибонно знає спадщину коб-
зарської традиції. Він вивчав всі 
транскрипції, які робив Філа-
рет Колеса, з воскових валиків, 
які записані від сліпих кобзарів. 
Також він цікавився історією, і 
добре знав період козацької епо-
хи. Коли слухаєш виконання Зи-
новієм історичних дум і пісень, 
відчувається, що митець настіль-
ки глибоко пізнав матеріал, що 
може вже зсередини його пере-
творювати, творити нову музику 
на основі традиційної. Всі ці коб-
зарські сповіді мають ніби вікно, 
через яке ми можемо увійти в їх-
ній світ. Ніби люди у минулому 
заклали в пляшечки музичні 
листи, щоб вони дійшли до сучас-
ників. Слухаючи їх, можна знай-
ти паралелі між часами активно-
го кобзарства і нинішніми...
 В останні роки свого жит-
тя Зиновій Штокалко майже не 
виступав, він так і не знайшов у 
своєму часі слухачів. Лікар-коб-
зар мав вдома невелику студію, 
час від часу сідав перед мікро-
фоном і записував пісні. Іноді 
пробував записувати дуети сам 
із собою, бо не було з ким співа-
ти — запише спочатку один го-
лос, потім підспіває собі другим. 
Ці записи завдяки його прияте-
лю — Левкові Майстренкові спо-
чатку потрапили до бандуристів 
Америки, а потім, декілька «ко-
робочок Штокалка», які містили 
по 10 касет, передали в Україну. 
На батьківщині вони потрапили, 
зокрема, до Володимира Кушпе-
та, а від нього до Миколи Будни-

ка та його учнів — людей, які зро-
били дуже багато для відтворен-
ня традицій старосвітського коб-
зарства і лірництва в Україні.
 Вважається, що з «Коробоч-
ки Штокалка» допомогли вбере-
гти, зокрема, харківську банду-
ру і харківський спосіб гри. Бо 
те, що було представлено в Ук-
раїні — не вражало. У послідов-
ників не виникало бажання зай-
матися цим способом гри. Але 
після прослуховування записів 
Штокалка стало зрозуміло, що 
харківський спосіб гри потрібно 
відроджувати.
 На вечорі Юліан Китастий 
і бандурист з Тернопільщини 
Дмитро Губ’як виконали твори з 
«Коробочки Штокалка», прозву-
чали пісні «Про Хому і Ярему», 

«Ой кряче-кряче той чорненький 
ворон», «Дума про Олексія Попо-
вича», «Балада про Харка», «Ой 
запив козак, запив», «Дума про 
козака Голоту».

Словесно – музичний джаз
 На іншому тематичному ве-
чорі була нагода під акомпані-
мент бандури (Юліан Китастий) і 
контрабасу (Марк Токар) почути 
в акторському прочитанні літе-
ратурні твори Зиновія Бережана 
з поетичного циклу, який він на-
звав «Коса ніч». Це дев’ять урив-
ків, які межують з поезією і про-
зою. Автор їх писав наприкінці 
40-х років, після Другої світової 
війни, у таборі переселенців у Ні-
меччині. Тексти — це пережиті 
страхіття війни. 

 На завершення заходів я 
поцікавився в Юліана Китас-
того, чи матиме проект «Бан-
дура даунтаун» продовження в 
інших містах України? «Ми б 
хотіли повозити цю виставку, 
але конкретики в цьому питан-
ні поки що немає», — відповів 
він. ■

Вікторія ПОКАТІЛОВА 

 Наукова конференція «Іван 
Франко і польська культура» не-
щодавно пройшла на базі Інсти-
туту філології КНУ імені Тараса 
Шевченка. Неодноразове циту-
вання віршів Каменяра підтвер-
джувало актуальність питань, 
які порушував митець.
 Особлива увага зібран-
ня була прикута до книги 
«Польськомовний Іван Фран-
ко», в яку увійшли сильветки 
слов’янських та європейських 
письменників, аквафорти Тара-
са Шевченка, українські пейза-
жі та ілюстрації до видань видат-
них польських літераторів. Пра-
ця, що стала особливою подією в 
літературі України та Польщі, 
має передмову присутнього на 
конференції вченого, доктора 
філологічних наук, завідувача 
кафедри полоністики в Київсь-
кому університеті Ростислава 

Радишевського. «У нас жодно-
го року не було стільки першо-
курсників на кафедрі — аж 33. 
Це означає, що польська мова та 
культура актуальні серед нашої 
молоді. Це дійсно потрібно сьо-
годні. А отже, сьогоднішня тема 
обговорення важлива для усіх 
поколінь. Ми маємо на меті хоч 
на крок підступитись ближче до 
Івана Франка, бо він досі зали-
шається незрозумілим для нас. 
Деякі дослідники даремно об-
ходять його творчість, адже він 
вартий глибокого вивчення та 
аналізу», — каже вчений. 
 На зустрічі також було пре-
зентовано та прокоментовано 
вихід книги Тадеуша Станісла-
ва Грабовського «Росія як «опі-
кунка» слов’ян: І. Русь-Україна. 
ІІ. Білорусь». 
 До слова, подібна конферен-
ція у рамках діяльності Інститу-
ту філології КНУ ім. Шевченка 
як члена Міжнародного фонду 

Івана Франка проводилася вже 
не вперше. Організатори захо-
ду та керівники кафедр зазна-
чають, що співпраця інституту з 
іншими освітньо-науковими ус-
тановами триває та має перспек-
тиви на розширення.
 Нагадаємо, цьогоріч Украї-
на відзначає 160-ту річницю з 
дня народження Івана Якови-
ча Франка. Він закликав етніч-
ну масу українського народу до 
створення справжньої єдності, 
здібної до самостійного культур-
ного і політичного життя, а та-
кож до опору асиміляційним за-
ходам інших країн. Великі надії 
та сподівання Каменяр покладав 
на розвиток і діяльність інтелі-
генції в Україні. За переконан-
нями Івана Франка, саме істори-
ки, люди науки, освіти, культу-
ри творять процес самоідентифі-
кації окремої української нації 
— базової основи творення само-
стійної держави. ■

КОНКУРС

Майбутні Паганіні
Оцінювати молодих виконавців у Львові 
будуть маестро зі США, Польщі й Австрії 

■

ТРАДИЦІЇ

Кобзар-авеню 
Київ наповнили пісні і думи з «Коробочки Штокалка»

■

ВІЗИТІВКИ

Юліан Китастий — композитор, 
співак, диригент, кобзар, банду-
рист, сопілкар
 Народився у Детройті, США, у січ-
ні 1958 року.
 Освіту здобув у Монреалі в кон-
серваторії Конкордського університе-
ту (композиція і вокал). Вивчав гру на 
бандурі від батька — Петра Китастого. 
 У 1980 році став мистецьким керів-
ником нью-йорської школи гри на бан-
дурі, ансамблів «Гомін степів», New 
York Bandura Ensemble та авангардно-
го ансамблю Experimental Bandura Trio.
Зіновій Штокалко — поет-модер-
ніст, доктор медицини, бандурист
 Народився 25 травня 1920, м. Бе-
режани, Тернопільської області. 
 Закінчив Бережанську гімназію в 
1938 році . У Бережанах Зіновій почав 
опановувати гру на бандурі. Навчав-
ся у Львівському медичному інституті 
(1939—1941).
 1944 — потрапив у табір для пере-
міщених осіб у Німеччині. 
 Медичні студії закінчив у Мюнхені 
(1951) в Університеті Людвіга-Мак-
симіліяна.
 Еміґрував до США (1952). 
 Працював у лікарні Метрополітен; 
згодом — на дільниці у Брукліні.
 Помер 28 червня 1968, м. Нью-
Йорк, США.

■

Вечір «Бандура даунтаун» у Києві.
Фото автора. 

❙
❙

Юрій ЄЖЕЛЬ

У Київському музеї театрального та кіномистецтва на території 
Лаври завершилася виставка «Бандура Нью-Йоркщини. Від тра-
диції до авангарду». Упродовж кількох тижнів відбувалися творчі 
вечори з циклу «Бандура даунтаун. Київ», де розповідалося про 
успадкування української традиції кобзарства у Сполучених Шта-
тах. На виставці демонстрували афіші, платівки, журнали, фото і 
відеоматеріали. Заходи проводив Юліан Китастий.

Дар’я БАВЗАЛУК

 У п’ятницю у Львові стартує ІІ 
Міжнародний конкурс скрипалів Оле-
га Криси. На сцені Львівської обласної 
філармонії відбудеться урочисте від-
криття скрипальських змагань. Трива-
тимуть вони трохи більше тижня — до 
31 жовтня. Вхід на концерти у конкурс-
ні дні — вільний.
 Уперше конкурс Олега Криси від-
бувся у 2013 році з ініціативи Мистець-
кого об’єднання «Світ класичної музи-
ки». Мета конкурсу — підтримати ук-
раїнську талановиту молодь та дати їй 
шанс для розвитку, досягнення  світо-
вого рівня майстерності. Також це до-
даткова можливість представити ук-
раїнську музичну традицію широко-
му загалу. Організатори підкреслю-
ють, що такі заходи дуже важливі для 
іміджу міста як культурної столиці.
 Цьогоріч до Львова приїхали 
понад 30 молодих віртуозів iз різ-

них країн, зокрема з Польщі, Іспанії, 
Японії, Китаю, США, Південної Кореї 
та Франції. Оскільки конкурс Олега 
Криси спрямований на розвиток твор-
чої молоді, то мінімальний вік учас-
ників на день відкриття конкурсу по-
винен становити 15 років, максималь-
ний — 29.
 Журі конкурсу вже вдруге очолить 
видатний маестро, уродженець Львів-
щини Олег Криса, який зараз обіймає 
посаду професора у престижній Іс-
тменській школі музики у Рочестері 
(США). Також до складу журі запро-
шено відомих музикантів та педагогів: 
Кшиштофа Яковича (Польща), Сачіка 
Мізуно (Японія), Володимира Зарансь-
кого (Україна), Юрія Мазуркевича (Ка-
нада—США), Пяйвюта Меллера (Фін-
ляндія), Едварда Зєнковскі (Австрія).
 Конкурсна програма виділяється 
тим, що містить складні та різнопла-
нові твори не лише світової класики, 
а й українських композиторів.  ■

ПОСТАТЬ

На крок підступитися до Франка
Українські і польські науковці вшановували пам’ять Каменяра

■

Записи з «Коробочки Штокалка».❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

попередити тих, 
хто не хоче чути
Костянтин РОДИК

Два роки тому Стівен Кінґ дістав 
Національну медаль США у га-
лузі мистецтв — щось на кшталт 
звання «заслуженого діяча» 
на пострадянських теренах. А 
перед тим, нагадаю, став там-
тим Шевченківським лавреатом 
— «за особливий внесок в аме-
риканську літературу» (2003). 
Висока відзнака 2014-го стала-
ся водночас із виходом роману 
«Відродження», про який нью-
йоркські газети писали: «Один 
із найкращих романів Кінґа». За 
півроку по тому книжку видано в 
Україні (Х.: Клуб сімейного доз-
вілля, 2015).

 Наведена оцінка амери-
канських рецензентів — адек-
ватно-порожня. Кожний з де-
сяти романів, написаних після 
2005-го (коли почався «новий» 
Кінґ — попри попередню за-
яву про завершення кар’єри), 
не поступаються одне одному 
в майстерності й водночас ко-
жен із них проблемно інакший. 
Безумовно, «Відродження» — 
«один із кращих» (з отих де-
сяти останніх). Але через різ-
новекторність їх важко міряти 
лінійкою «краще/гірше», як 
це легко зробити, приміром, у 
порівнянні «Чорного ворона» 
та «Марусі» В.Шкляра, котрі 
є, в суті справи, розширенням, 
поглибленням, поліпшенням 
одне одного.
 Але ж і Кінґ — як будь-який 
письменник — усе життя пише 
єдину книжку. Цю крилату ак-
сіому добре ілюструє, напри-
клад, Чарлз Діккенс. У 1950-ті 
роки в СССР випустили непов-
не зібрання його творів у трид-
цяти томах й усі книжки — не-
мов окремі глави меґароману. 
Не так давно Британська теле-
радіокорпорація поцікавило-
ся ставленням американських 
письменників та літературоз-
навців до С.Кінґа. Ось що ска-
зав немало відомий у США ав-
тор Пітер Страуб: «Схожість 
між Кінґом та Діккенсом, яка 
завжди була помітною при-
хильникам Кінґа, тепер стає 
очевидною для усіх. Обидва ма-
ють шалену популярність та 
написали багато книжок, обид-
ва є улюбленими авторами, оби-
два люблять усе моторошне та 
гротескне, обидва мають інте-
рес до нижчих прошарків сус-
пільства» (ВВС, 23.02.2016). 
Головна ж подібність обидвох 
письменників — вони історики 
повсякдення та дослідники іс-
торії ідей. Причому Діккенс був 
такий впродовж усієї творчості, 
а Кінґ став із середини 2000-х.
 Так, у Кінґа густа пере-
тканість тексів побутовими 
дрібницями існувала завжди 
— принаймні від його другого (і 
першого справді тріумфально-
го) роману «Сяйво» (1977). Але 
то був лише відомий НФ-прийом 
повільного розчинення оповіді у 
звичних деталях («усі ці деталі 
якимось чином нададуть зама-
льовці правдоподібності»), про-
вокування радості упізнавання 

(«багато моїх читачів самі зна-
ють»), приспання пильності за-
для непомітного переходу до 
ірреального і викликання чита-
цької довіри до нього на ґрунті 
усієї попередньої правдоподіб-
ності. Але починаючи від «Зони 
покриття» (2006) суть Кінґово-
го побутописання змінюється: 
із засобу воно перетворюється 
на мету. Увагу «нового» Кінґа 
привертає уже не індивідуальні 
психічні метаморфози, а масова 
психологія та соціальна інже-
нерія — задля осягнення приро-
ди масових суспільних порухів, 
а отже ідей, що їх провокують. 
Збагнути ж це без ретельного об-
ліку щоденного плину буття не-
можливо. 
 В останніх творах нату-
ралістична в’язкість стилісти-
ки сягає чи не максимуму: тут 
і численні повтори, і «зайва» 
лексика, і «відволікання» на 
ні з чим не пов’язані у сюжеті 
теми. Хоч як дивно, все це на-
громадження працює — читач 
занурюється в оповідь до рівня 
учасника подій. Автор ще й під-
сміюється нишком: «Було бага-
то розмов про старі часи й дні, 
що давно минули, таких бала-
чок, що надзвичайно цікаві для 
тих, хто там був, і приголом-
шливо нудні для тих, кого не 
було». Та нудно не буде, бо роз-
повідає профі.
 Тональність усіх останніх ро-
манів Стівена Кінґа мейнстрім-
на — розгубленість кризи серед-
нього віку: «Три пори життя 
Великого американського сам-
ця: молодість, зрілість і клас-
ний, бляха, вигляд». Як приг-
ледітися, то більшість сучасних 
резонансних літісторій оберта-
ються саме навколо цього — зга-
даймо, бодай, «Можливість ост-

рова» Мішеля Уельбека: «Після 
п’ятдесяти життя тільки по-
чинається, це правда; тільки-
от закінчується воно в сорок» 
(Х.: Фоліо, 2007). Та на відміну 
від француза, персонажі котро-
го упокорюються й шукають 
способу більш-менш гідно до-
живати, герої американця не 
погоджуються і намагаються 
«пригадати, як воно — відчу-
ти себе щасливим». Енергетич-
на ностальґія — одна з пружин 
Кінґового дійства, вона завж-
ди допомагає його персонажам 
випірнути з депресії, навіть 
коли «вся радість із твого сві-
ту зникла» (Повна темрява без 
зірок. — Х.: Клуб сімейного доз-
вілля, 2011).
 Власне, з отаких-от зовніш-
ньо-внутрішніх перипетій (іс-
торія повсякдення + криза се-
реднього віку + ностальґія) 
складається три чверті кож-
ного з останніх романів Кінґа. 
Але щоразу — під ексклюзив-
ним проблемним ракурсом. Їх 
у письменника небагато: інс-
тинкти vs мораль, «закони» на-
товпу, вибрики пам’яті, мутації 
ідей, розум як хвороба. Усі вони 
різною мірою наявні в кожному 
тексті, але специфіку конкрет-
ного твору визначає їхнє щораз 
інше сполучення з однозначним 
пріоритетом котрогось феноме-
ну.
 Роман «Відродження» є «до-
слідженням» гіпотези, яку на-
магався довести Достоєвський: 
«Слишком сознавать — это 
болезнь, настоящая, полная бо-
лезнь… Я крепко убеждён, что 
не только очень много созна-
ния, но даже и всякое сознание 
болезнь». Перверсійний пог-
ляд на головну ознаку людсь-
кої унікальності — розум як 

хвороба — відлунює і в «Історії 
Лізі» (2007) і в «Острові Дума» 
(2008). «Відродження» присвя-
чене цьому повністю, та наївно 
гадати, що одним, навіть сфо-
кусованим твором можна «за-
крити тему». Кінґ рефлексує 
навіть не над природою самої 
«хвороби», а над її заразливо-
епідемічними властивостями. 
Не над процесами в індивіду-
альному гнізді, де народжуєть-
ся гусінь потворної думки, а 
над пригодами звабливого ме-
телика, що випорхує з пітьми 
й інфікує «здорові» голови нав-
круги. Над тим, що відбуваєть-
ся «в соблазненном воображе-
нии» (Ф.Достоєвський).
 Приглядаючися до хвороб-
ливих мікропроявів у повся-
кденні, Кінґ окреслює кілька 
трансмутаційних ареалів. Нап-
риклад: «Релігія — теологічний 
аналог страхової схеми швид-
кого збагачення, де ви справ-
но платите рік у рік, а потім, 
коли вам знадобляться ті піль-
ги, за які ви платили з таким, 
даруйте за каламбур, мало не 
релігійним фанатизмом, вияв-
ляється, що фірми, яка брала у 
вас гроші, фактично не існує». 
Або ось: «Дві великих спеціаль-
ності Америки — демагогія і 
рок-н-рол». Словом, «ми дуримо 
себе так часто, що могли б цим 
заробляти собі на життя».
 Головний об’єкт авторськи-
докторського спостереження 
— молодий ейфорійний свяще-
ник, в якого закохані всі діти, 
дівчатка-підлітки та їхні бать-
ки в невеличкому містечку. 
Одного нещасного дня в авто-
катастрофі гинуть його дружи-
на й син, також загальні улюб-
ленці. Преподобний зрікається 
віри й на роки випадає з окови-
ду оповідача. Аж раптом вони 
зустрічаються на якомусь про-
вінційному ярмарку: оповідач 
— колишнє чисте й допитливе 
дитя — перетворився на кінче-
ного наркомана, що з останніх 
сил тримається мандрівного 
рок-гурту; колишній віродай-
ний священик працює таким 
собі балаганним Кашпіровсь-
ким, що продає зцілення 
зневіреним. Утім одужання 
справжні: свого колишнього 
малого друга він таки позбавляє 
наркозалежності. Й не за допо-
моги парапсихології чи й міс-
тики — завдяки своєму давнь-
ому хобі, експериментуванню з 
електрикою.
 Це не та електрика, шо жи-
вить наш побут, а — «таємна»; 
прояв енергетики Всесвіту. В 
усьому романі це єдиний сю-
жетний елемент, що єднає його 
зі зразками «старого» Кінґа, де 
непізнані артефакти, що їх ав-
тор не знав як назвати, трапля-
лися аж надто часто. Утім ди-
сонансний мотив незбагненної 
«таємної електрики» — саме те 
виключення, що потверджує 
правило: нинішня проза Стіве-
на Кінґа — стовідсотковий мо-
дельний реалізм.
 Коли відкриваємо «Від ро д-
ження», найперше бачимо ав-
торську примітку-посвяту: 
«Ця книга для декого з тих лю-
дей…», — і першою стоїть Мері 
Шеллі. Авжеж, Кінґів зневіре-
ний священик-експеримента-
тор — той-таки доктор Фран-
кенштайн. Але повторюся: Кінґ 
не розгадує алгоритму його осо-
бистого мисленнєвого збочення, 
його цікавить механізм розпов-
сюдження ідей, які неможливо 
перевірити, а відтак — спрогно-
зувати їхні метаморфози. Опові-

дач, котрого можна вважати за 
альтер-еґо автора, бачить, що 
колишній священик винай-
шов собі іншу віру, яка не пот-
ребує доказів: «Я хотів би зна-
ти, чи йому не начхати на свій 
рівень обізнаності. І думка про 
це сповнювала мене страхом». 
Бо хоч практично всі пацієнти 
маґа «таємної електрики» одра-
зу зцілюються, «деякі йдуть від 
нього з бомбою сповільненої дії 
в голові». І з роками складаєть-
ся справді страшна статистика 
збожеволень та самогубств.
 Теорії, що не піддаються ла-
бораторній перевірці — завжди 
«бомби сповільненої дії». Ще 
гірше, коли апологети кабінет-
них умовиводів влаштовують 
тестування на людях. Так, це — 
«революціонери». Чи під про-
водом найжахливішого Фран-
кенштайна — Лєніна; чи підо 
впливом його натхненника, 
Франкенштайна-блазня Вєр-
ховєнского у «Бісах» Достоєвсь-
кого. Та й згадуваний Уельбек 
значить: «Підозрюю, що рево-
люціонери — це люди, здатні 
прийняти виклики безжаліс-
ного світу й відповісти йому 
ще більшою безжалісністю». 
Дуже влучна характеристика 
екс-священика-Франкентшай-
на з роману «Відродження».
 А що ж піддослідний народ, 
чому щоразу ведеться на оман-
ливі блискітки думки-хвороби? 
Стівен Кінґ вважає, що масова 
свідомість засадничо песиміс-
тична, а відтак не здатна реагу-
вати на логіку причинно-наслід-
кових доведень. Задовго до того, 
як цей світопогляд сформу-
вався у творах «нового» Кінґа, 
добрий знавець його творчості 
Михайло Бриних пропонував 
«зарахувати письменника до 
апокаліптичних теоретиків, 
які стверджують, що кінець 
світу вже давно відбувся в на-
ших серцях» (Книжник- review 
// 2000, №1). У «Відродженні» 
ця апокаліптика сформульова-
на у двох рядках:
 «Запитання: Де твоє, смер-
те, жало?
 Відповідь: Та, курва, 
скрізь».
 Попри те, що за такого роз-
кладу чи й можливо когось за-
стерегти; попри украй скеп-
тичну оцінку «пересічних» 
громадян («вони не заслугову-
ють на правду, і це нормально, 
бо вони не хочуть її знати»), 
самопокладальна Кінґова місія 
лишається незмінною упро-
довж усієї творчості: «Коли про 
щось промовляєш, воно не здій-
снюється» («Повна темрява без 
зірок»). Класика: попередже-
ний — убезпечений.
 Часом рецепти подолання 
апокаліптичної недуги геть не-
сподівані. Як-от у кульміна-
ції «Відродження». Ця куль-
мінація — миттєвий прозирк 
у потойбіччя — єдине, з чим не 
упорався високопрофесійний 
письменник. Та звинуватити 
його ніяк — за великим рахун-
ком, таке не вдалося ані Данте, 
ані Босху. Як прокоментував 
би Умберто Еко — «шукав сло-
ва, аби передати видіння, що, 
як знати, неможливо» (Бав-
доліно. — Х.: Фоліо, 2009). Але 
ж уникнути спроби Кінґ не міґ, 
оскільки «Бог завжди карає нас 
через те, чого ми не здатні собі 
уявити» («Острів Дума»).
 Та висновок з «побаченого» 
за межею — цілком здоровий: 
«Знаючи, що може настати 
після смерті, я хочу прожити 
якнайдовше». ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Безнадійна місія Кінґа:
■
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Спроби реформувати українську систему 
охорони здоров’я тривають уже не пер-
ший рік. Однак усі потуги залишались на 
словах. Чи то слова розходилися з ді-
лом, чи концепції реформ були невдалі, 
чи система успішно опиралась новаціям. 
Але ж зміни потрібні. Нова команда МОЗ 
активно взялась до справи й обіцяє, що 
цього разу реформі таки бути. Громад-
ські експерти теж висловлюють стрима-
ний оптимізм.

Направлення на операційне втручання
 Відповідно до соціологічного дослі-
дження КМІС, на думку українців, за ко-
рупційнiстю наші медичні заклади посі-
дають 5-6-те місця, пропустивши вперед 
лише силові та правоохоронні структури. 
Однак біда не лише в цьому — пересічні 
українці, а також громадські експерти 
мають сумніви в ефективності фінансу-
вання цієї галузі, адекватності умов та 
оплати роботи медиків, гідній мотивації 
для якісного лікування пацієнта, і, від-
повідно, у загалом якісному рівню надан-
ня медичних послуг.
     Відповідно до досліджень Світового бан-
ку, загальні показники смертності серед 
дорослого населення в Україні вищі, ніж 
у її найближчих сусідів — Молдови і Біло-
русі — і є одними з найвищих для чоловіків 
не лише в Європі, а й у світі. Неінфекцій-
ні захворювання і травми є основними ви-
нуватцями кризової ситуації зі смертніс-
тю в Україні. У дослідженні зазначаєть-
ся, що, з огляду на кількiсть лікарняних 
ліжок та ліжко-днів, інфраструктура охо-
рони здоров’я є роздутою та налічує понад 
300 000 лікарняних ліжок і 2 400 лікарень 
(що майже вдвічі перевищує аналогічні по-
казники Іспанії — країни з майже такою ж 
кількістю населення — і набагато вище за 
середні показники в країнах Європейсько-
го Союзу (ЄС) у перерахунку на кількість 
населення). Крім того, вона є надзвичайно 
фрагментованою та нездатною забезпечи-
ти адекватне реагування на існуючу кри-
зу в сфері охорони здоров’я. Високі рівні 
обсягів неформальних власних платежів 
створюють серйозні фінансові бар’єри для 
бідних і потенційно катастрофічні витра-
ти для тих, хто звертається по допомогу, 
та/або тих, кому необхідно придбати ліки 
від хронічних захворювань.
 У експертних висновках Світового 
банку пропонується здійснити наступний 
комплекс реформ, аби змінити ситуацію в 
охороні здоров’я України:
 1) збільшити масштаб профілактичної 
і первинної допомоги;
 2) змінити норми, що основуються на 
вхідних даних, на яких на даний час спи-
рається складання бюджетів та розподіл 
ресурсів на різних рівнях, у напрямi кра-
щих платіжних систем;
 3) вирішити питання поточних знач-
них надлишкових потужностей у лікар-
няній галузі разом зі створенням мереж 
лікарень та запровадженням більш раціо-
нального розподілу медичних послуг;
 4) покращити наявність та використан-
ня даних;
 5) скоротити обсяг неформальних влас-
них платежів (НВП).

Діагноз
 Наша держава обіцяє пацієнтам без-
платну медицину. Держава, яка мала б 
витрачати кошти на закупівлю медичних 
послуг для пацієнтів, витрачає їх на утри-
мання мережі. Коштів небагато — 7,7 % 
від бюджету, майже 50 мільярдів гривень. 
Однак кошти на охорону здоров’я викорис-
товують нераціонально, фінансуючи чи-
малу мережу медичних закладів, які час-
то не мають адекватної відвідуваності. Зре-
штою і визначити правдиву відвідуваність 
і затребуваність конкретної лікарні, відді-
лення, лікаря — неможливо. Причина — 
неадекватна статистика.
 «Фактично зараз оцінюється не реаль-
на робота, а паперові звіти про виконану ро-
боту. Нема паперів — нема зарплати. Тому 
і більше доплат до заробітної плати отри-
мує не той, хто гарно працює, а хто гарно 
звiтує», — пояснює Олександр Ябчанка, 
менеджер експертної групи Реанімацій-
ного пакета реформ, який знає реалії ме-
дицини з власного досвіду, оскільки бага-
то років пропрацював лікарем-педіатром.
 Як наслідок, лікар отримує мізерну за-

рплату і зацікавлений не в ефективному 
лікуванні пацієнта, а у гарній звітності та 
штучно накрученій статистиці. Це і прово-
кує лікарів часто змушувати пацієнтів ля-
гати на обстеження і приписувати стаціо-
нарне лікування замість амбулаторного. 
Лікар стає заручником ситуації — якщо 
він хоче працювати і виживати на існую-
чу заробітну плату, йому треба:
 а) дружити з адміністрацією, бо вона 
має механізми впливу на зарплати праців-
ників, використовуючи опції можливих 
доплат, а також щодо права лікаря пере-
бувати на певних посадах і отримувати по-

дяки від пацієнтів (вони ж — «неформаль-
ні платежі»);
 б) не лікувати, а писати звіти. Часто 
продукувати штучну статистику;
 в) бути зацікавленим не у здоров’ї па-
цієнта, а в тому, щоб пацієнт був госпіталі-
зованим або не приходив узагалі;
 г) шукати підробіток на стороні, або 
очікувати вдячностей від пацієнтів, або 
ж вимагати таких вдячностей.
 Не в кращій ситуації і пацієнт. Па-
цієнт купує ліки переважно сам, зму-
шений доплачувати з власної кишені не 
лише за препарати, а й неформально за 
гарне ставлення або за право бути прий-
нятим на прийом фахівцем не за місцем 
прописки. Він теоретично має право на 
безплатну медицину, але по суті платить 
за все — від бинта до операції.

План лікування
 Що ж треба зробити, щоб задовольнити 
всі сторони?
 «Держава має задекларувати гарантова-
ний пакет медичної допомоги. До нього бу-
дуть входити «первинка» (контакт з ліка-
рем, незаангажована консультація, певні 
медикаменти), екстрена медична допомо-
га і, можливо, пологи. Зараз порахувати 
повний або вичерпний перелік медичних 
послуг неможливо, оскiльки у нас недос-
товірні вихідні дані для обрахунку. У нас 
недостовірна статистика, яку вимушена 
надавати система, аби не урізали фінансу-
вання тих, хто подає цю звітність.Обраху-
вати вичерпний перелік послуг стане мож-
ливим після отримання достовірних даних 
щодо роботи системи. А дані ці отримати 
буде можливо після впровадження елект-
ронного реєстру пацієнтів, що і буде одним 

із завдань запуску «первинки»,— пояснює 
Олександр Ябчанка.
 Реформу треба починати від лікарів 
«первинки» — це сімейні лікарі або ж лі-
карі першого контакту. Вони мають вико-
нувати три функції — радити, як не хворі-
ти, виловлювати хворобу на перших її ета-
пах і скеровувати хворого до потрібного 
фахівця, якщо хвороба вже є.
 Ці функції мовою бюрократії означа-
ють, що лікарі мають вести протоколи 
діагностики, лікування та маршрутиза-
ції. Важливим елементом реформи є пе-
реведення всієї системи взаємодії охорони 

здоров’я з пацієнтом в єдиний електрон-
ний реєстр. Електронна система дозволяє 
чітко відслідкувати історію хвороби і тип 
лікування пацієнта, правильність ліку-
вання та профілактики, приписані ліки, 
прогнозувати сезонні піки захворюванос-
ті і запобігати їм.
 Однак важливо розуміти, що лікарі 
«первинки» діятимуть уже за зовсім но-
вим принципом, ніж працюють лікарі за-
раз. Відміняється географічний коман-
дно-примусовий принцип, коли пацієнт 
іде до лікаря за географічною прив’язкою. 
Застосовується принцип «гроші за пацієн-
том», він же — принцип ринкової конку-
рентоздатності.
 «Пацієнт має право обслуговуватись у 
того лікаря, якого він вважає найкращим 
і якому довіряє. Взаємодія між ними від-
бувається на основі контракту. Зарплата 
лікаря залежить від кількості укладених 
контрактів. Як наслідок, лікар зацікавле-
ний у ефективності лікування, бо тоді па-
цієнт буде задоволений. Якісні послуги = 
гарна репутація = нові пацієнти = висока 
зарплата. Хороший лікар отримує гарну 
оплату, поганий — перекваліфіковуєть-
ся (у рамках медгалузі або ж за їх межа-
ми). Держава отримує адекватну статис-
тику про захворюваність у країні/регіоні. 
Відтак держава може планувати адекват-
ну систему фінансування галузей і про-
грам охорони здоров’я. Пацієнта ліку-
ють так, як треба пацієнту. А не кладуть 
у лікарню на тижневе обстеження, якщо 
можна приписати таблетки, або ж при-
писують дорогі ліки, які треба купити 
у конкретній аптеці, бо з нею у є ліка-
ря неформальна домовленість про відсо-
ток від продажів», — чітко і зрозуміло 

викладає схему майбутньої взаємодії па-
цієнта і лікаря Олександр Ябчанка.
 Щодо умов контракту між пацієнтом 
та лікарем, то вони стандартні. Пацієнт 
зобов’язаний проходити відповідні його 
віку, статі, хронічним хворобам обсте-
ження, виконувати вказівки лікаря. Лі-
кар зобов’язаний внести пацієнта у єди-
ний електронний реєстр, ефективно його 
лікувати. При порушенні контракту лікар 
втрачає пацієнта (довіру пацієнта), отже — 
контракт, отже — частку зарплати. Щодо 
порушення контракту пацієнтом — санк-
ції поки не озвучені, однак можна припус-
тити, що одним із варіантів буде втрата па-
цієнтом права на отримання безплатного 
пакета медичних послуг від держави.
 «Найцікавіше починається згодом. Де-
ржава починає поглиблювати закупівлю 
медичних послуг. Для цього буде створе-
но окрему структуру — так звану закупі-
вельну агенцію. Вона з’явиться вже в 2017-
му, але наступного року вона закуповува-
тиме лише послуги «первинки», поступово 
їй передаватиметься решта закупівель по 
мірі готовності надавачів послуг укладати 
контракти і виконувати їхнi умови. Після 
того як держава отримує адекватну статис-
тику з кількості наданих послуг і маршру-
ту громадянина, можна адекватно оцінити 
роботу лікарень. Якісь можна оптимізува-
ти, інші перепрофілювати. Наприклад, не 
треба стільки ліжок хірургічного профілю, 
але є проблеми з реабілітацією. Бюджет на 
це є — внаслідок оптимізації», — розпові-
дає експерт РПР.
 Це плавно веде до потреби в автономі-
зації медичних закладів. Вони залиша-
ються і далі в комунальній чи державній 
власності, але стають не пасивними уста-
новами, а підприємствами, з якими держа-
ва ( як раніше з окремими лікарями) укла-
дає контракти. Тобто автономізація ліка-
рень передбачає, що платитимуть з бюд-
жету за лікування конкретних хвороб тим 
лікарням і лікарям, у які прийшов конк-
ретний пацієнт, тобто взяти за основу ро-
боти не радянські нормативи, а живу лю-
дину. Це можливо лише після прийняття 
відповідного законопроекту, де буде про-
писано обов’язкову автономізацію всіх ме-
дичних закладів. Наразі він прийнятий у 
першому читанні й там прописана частко-
ва автономізація, що є вже першим кроком 
у напрямi реформування цього аспекту.

Епікриз
 Шанси на успіх у МОЗ оцінюють дуже 
високо. Тут переконані, що зможуть реалі-
зувати реформи, на відміну від своїх попе-
редників.
 «Я оцінюю наші шанси на успіх на 
100%, — втомлено, але оптимістично 
підсумовує заступниця міністра охоро-
ни здоров’я Оксана Сивак. — Ми змог-
ли пройти всією командою, і зараз до нас 
долучилось багато гідних людей. Ми от-
римали карт-бланш від уряду. Зрештою, 
у наших попередників було дуже багато 
гарних і правильних концепцій, але вони 
не реалізовувались. Чому — це інше пи-
тання. Європейські експерти так і ка-
жуть: годі планувати і писати, робіть уже 
щось! Тому ми і робимо. Не нарікаємо на 
фінансові нестачі, плануємо оптимізації, 
щоб вивільнити кошти, створюємо кон-
кретний екшн-план, на що витратимо з 
розумом бюджетні фінанси. Розуміємо, 
що треба починати не з розмов про гро-
ші. Перш ніж просити гроші на пилосос, 
давайте приберемо віничком! І зрештою, 
у нас просто немає вибору — гірше вже 
бути не може, люди чекають від нас кар-
динальних змін. Реформа фінансування 
та тема автономізації медичних закладів 
— лише вершина айсберга. Реформувань 
вимагає громадське здоров’я, інститут 
невідкладної екстреної допомоги, служ-
ба крові та багато інших галузей охоро-
ни здоров’я. Але якщо нарешті запра-
цює хоча б одна реформа у сфері охоро-
ни здоров’я, то можна буде говорити і про 
наступні. Не все одразу».■

РЕФОРМА

Гроші — за пацієнтом?
Чи здатна запрацювати система охорони здоров’я, коли їй втрачати вже нема чого

■

Європейські експерти так кажуть про українську систему охорони здоров’я: годі планувати 
і писати, робіть вже щось!

❙
❙

Відповідно до соціологічного дослідження КМІС, на думку українців, 
за корупційнiстю наші медичні заклади посідають 5-6-те місця, 
пропустивши вперед лише силові та правоохоронні структури.
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«Допінг — рак сучасного спорту».Сергій Бубка
президент Національного олімпійського комітету

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Повернення своєї ко-
манди після 21-річної пе-
рерви до групового раун-
ду Ліги чемпіонів фанати 
варшавської «Легії» від-
святкували «на широку 
ногу». «Вгадайте, хто по-
вернувся?» — банер iз та-
ким написом вивісили 
польські ультрас, відомі 
своїм гарячим характером, 
на першому поєдинку «ле-
гіонерів» у групі F. Прий-
маючи «Боруссію» з Дор-
тмунда, місцеві фани на-
стільки «гостинно» зустрі-
ли своїх німецьких візаві, 
що їхня команда отрима-
ла суворе покарання від 
Європейського футбольно-
го союзу, котрий приписав 
«Легії» провести без гля-
дачів наступний домаш-
ній матч ЛЧ, у якому на 
«Стадіоні Війська польсь-
кого» має зіграти мадрид-
ський «Реал».
 Утім залишати себе без 
десерту варшавські уль-
трас не забажали й на гос-
тьовий поєдинок 3-го туру 
— проти того ж таки «Реа-
лу» — зібрали чималу ар-
мію вболівальників, яка в 
кількості чотирьох тисяч 
«штиків» у вівторок виса-
дилася в околицях «Сан-
тьяго Бернабео». Фана-
ти «армійського» клубу з 
Варшави не були б собою, 
якби знову не продемонс-
трували свій гордий та во-
йовничий характер. Аби 
заспокоїти польську «тор-
сиду», котра влаштувала 
біля «королівської» аре-
ни безлади, мадридським 
поліцейським довелося за-
стосовувати гумові кулі.
 Водночас на футболь-
ному полі «Сантьяго Бер-
набео» домінували госпо-
дарі, котрі з рахунком 5:1 

розгромили варшавських 
«легіонерів», не дозволив-
ши тим навіть подумати 
про можливість здобуття 
перших очок у розіграші.
 Для іншого армійсь-
кого клубу, котрий бере 
участь у поточній Лізі чем-
піонів, — московського 
ЦСКА — третій тур «еліт-
раунду» також приніс гли-
боке розчарування. Завдя-
ки голу орендованого у 
«Монако» — суперника по 
позавчорашньому двобою 
— Ласіни Траоре російсь-
кий чемпіон був близький 
до своєї першої в поточно-
му турнірі перемоги. Про-
те за три хвилини до завер-
шення основного часу «ар-
мійці» випустили з рук ба-
жаний результат. «Дуже 
прикро пропускати напри-
кінці поєдинку, особливо 
в матчі Ліги чемпіонів», — 
заявив шведський півза-
хисник ЦСКА Понтус Вер-
нблум. 
 Неабиякий розпач пе-
режив голкіпер і капітан 
московського клубу Ігор 
Акінфеєв, який пропустив 
гол у 40-му поспіль поєдин-
ку Суперліги. Як свідчить 
сайт УЄФА, невтішна серія 
30-річного кіпера триває з 
осені 2006 року. «За від-
сутності Дзагоєва та Єрьо-
менка ЦСКА виступив до-
стойно», — так оцінив гру 
«червоно-синіх» один із 
«віп»-уболівальників клу-
бу, високопоставлений чи-
новник з російського уря-
ду, віце-прем’єр міністр 
Аркадій Дворкович.
 Відзначимо, що для 
«армійців» фінський півза-
хисник Роман Єрьоменко, 
як і за часів своїх виступів 
за київське «Динамо», — 
фігура колоритна. У мину-
лому сезоні екс-динамівця 
визнали кращих гравцем 

російської прем’єр-ліги. 
Проте щойно почався но-
вий єврокубковий сезон, 
Єрьоменко опинився поза 
грою. Після того як одна 
з його допінг-проб дала 
позитивний результат, 
УЄФА відсторонила грав-
ця від усіх офіційних поє-
динків на 30 днів — до 
з’ясування остаточних 
обставин справи. Поки ж 
гравець збірної Фінляндії, 
з якою, до слова, 12 листо-
пада в Одесі належить зіг-
рати нашій національній 
команді черговий поєди-
нок відбору на ЧС-2018, 
чекає на результати про-
би «Б», його ЦСКА про-
довжує залишатися най-
гіршим колективом квар-
тету Е. Щоправда, гово-
рити тут про домінування 
якоїсь однієї сили не дово-
диться — вже в наступно-
му турі турнірна таблиця 
може зазнати серйозних 
змін.
 Інша справа — «пуль-
ка» G. Її одноосібному лі-
деру, дебютанту ЛЧ — 
«Лестеру» — для виходу 
в «плей-оф» залишилося 
зробити один успішний 
крок. Здається, так само 
не матимуть проблем iз 
проходженням групо-
вої стадії ЛЧ-2016/2017 
і фаворити квартету F — 
«Реал» iз «Боруссією», а 
також проміжні лідери 
«пульки» Н — «Ювентус» 
та «Севілья», котрі мають 
усі шанси на дострокову 
кваліфікацію. ■

Григорій ХАТА

 Підбиваючи підсумки вельми скромного висту-
пу українських спортсменів на Олімпіаді-2016 в Ріо, 
міністр молоді та спорту Ігор Жданов наголосив, 
що потенціал радянського спорту, котрий довгий 
час підтримував інерційний рух наших олімпійців 
до найвищих висот, остаточно себе вичерпав.
 Іще після невдачі вітчизняних «зимовиків» на 
«білих» Іграх-2010 у Ванкувері президент Націо-
нального олімпійського комітету України Сергій Буб-
ка зазначив, що український спорт не може бути ус-
пішним, тримаючись на руїнах радянської системи 
підготовки спортивних кадрів.
 Нещодавні результати наших олімпійців у Бра-
зилії яскраво продемонстрували, що глиняні під-
мостки, котрі тривалий час підпирали кволий «ор-
ганізм», повністю зруйнувалися. У «спортивному» 
міністерстві обіцяють змінити підходи в функціону-
ванні українського спорту вищих досягнень. Утiм на-
віть якщо швидко відмовитися від старих методів ро-
боти, позбавитися від неприємного присмаку «мину-
лих перемог» все ж не вдасться. 
 «Переможною ідеологією» в Радянському Союзі 
була просякнута вся система, а спорт у цьому контек-
сті був своєрідним «провідником». Наскільки важли-
вими для країни можуть бути тріумфи, яскраво про-
демонструвала нещодавня допінгова історія в росій-
ському спорті, де питаннями стимулювання спортив-
них результатів опікувалися на державному рівні.
 Масштаби допінгових скандалів у нашій країні, 
звісно, не мають таких розмірів. Утім останнім ча-
сом доводиться регулярно чути імена українсь-
ких атлетів, яких спіймали на вживанні забороне-
них фармакологічних препаратів. У 2013 році, піс-
ля ревізії зданих на Олімпіаді-2004 в Афінах допінг-
проб, Міжнародний олімпійський комітет змусив 
вітчизняного штовхальника ядра, чемпіона тих Ігор 
Юрія Білонога повернути комітету золоту нагороду. 
Нещодавно аналогічну процедуру зобов’язали вико-
нати й призерок Ігор-2008 у Пекіні — наших важко-
атлеток Наталю Давидову та Ольгу Коробку, котрих 
також звинуватили у застосуванні допінгу.
 За прийом заборонених фармакологічних стиму-
ляторів були змушені відбути дворічну дискваліфіка-
цію бронзові призерки лондонської Олімпіади-2012, 
спринтерки Марія Ремень та Єлизавета Бризгіна.
 А днями на «гарячому» спіймали іншого віт-
чизняного олімпійця, учасника літніх Ігор 2012 року, 

стрибуна з жердиною Максима Мазурика, у «заморо-
женій» допінг-пробі якого (зразка чотирирічної дав-
нини) було виявлено анаболічний стероїд туринабол. 
Цей же препарат спеціалісти Всесвітньої антидо-
пінгової лабораторії ідентифікували й у «старому» 
аналізі російського важкоатлета, срібного медаліс-
та Лондона Апті Аухадова. Обох спортсменів очікує 
дискваліфікація. Росіянину ж, на додачу, доведеть-
ся ще й розпрощатися з почесним званням олімпій-
ського віце-чемпіона.
 Допінгом зловживають не тільки на пострадянсь-
кому просторі. Приміром, анаболічний гормон клосте-
бол знайшли в пробах титулованої норвезької лижни-
ці — семиразової чемпіонки світу, золотої медаліс-
тки Ванкувера-2010 — Терези Йохауг. Щоправда, 
позбавляти імениту спортсменку здобутих регалій і 
призначати сурове покарання МОК не поспішає. Поки 
що норвежка перебуває «в підвішеному стані» — на 
час проведення розслідування шляхів та обставин 
потрапляння до її організму забороненого препара-
ту діє тимчасова двомісячна дискваліфікація. Йоха-
уг уже заявила, що клостебол в її крові опинився піс-
ля застосування крему для губ, котрий був призначе-
ний її особистим лікарем. До речі, саме він і взяв усю 
відповідальність за скандальний інцидент, намагаю-
чись вивести з-під удару зірку норвезького спорту. А 
от в Україні захистом спійманих на допінгу вітчизня-
них спортсменів займатися нікому. Натомість само-
тужки боротися за свої права та репутацію нашим ат-
летам просто не вистачає фінансів. ■

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Передплатіть «Україну молоду» 
на наступний рік

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на квартал — 151 грн. 47 коп.,
на півріччя — 302 грн. 94 коп.,
на рік — 605 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на квартал — 211 грн. 47 коп.,
на півріччя — 422 грн. 94 коп.,
на рік — 845 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на квартал — 55 грн. 23 коп.,
на півріччя — 110 грн. 46 коп.,
на рік — 220 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 В умовах постійного зростання цін на все і 
вся ми не тільки не підвищуємо, а навіть трохи 
зменшуємо передплатну вартість «України мо-
лодої» у  2017 році.  
 Оформити передплату  на «Україну молоду» 
можна:
  — у відділеннях поштового зв’язку;
 — в операційних залах поштамтів;
 — у пунктах приймання передплати;
 — на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «Україну молоду» — порадьте передплату i 
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

Є ПРОБЛЕМА

Колективна відповідальність
Світовому спорту, й українському зокрема, 
доведеться вирішувати непросту допінгову проблему

■

У Норвегії всіма способами намагаються
«відбілити» репутацію спійманої на допінгу
королеви лижного спорту Терези Йохауг.
Фото з сайта www.sports.ru.

❙
❙
❙
❙

ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

«Подивіться, 
хто повернувся!»
Ультрас варшавської «Легії» продовжують 
«святкувати» «камбек» своєї команди до еліти 
європейського клубного футболу

■

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Груповий 
раунд. 3-й тур. Група E. ЦСКА 
(Росія) — «Монако» (Франція) 
— 1:1, «Байєр» (Німеччина) — 
«Тоттенхем» (Англія) — 0:0.
 Турнірне становище: «Мо-
нако» — 5, «Тоттенхем» — 4, 
«Байєр» — 3, ЦСКА — 2.
 Група F. «Реал» (Іспанія) 
— «Легія» (Польща) — 5:1, 
«Спортинг» (Португалія) — 
«Боруссія» (Д, Німеччина) — 
1:2.
 Турнірне становище: «Бо-
руссія» (Д), «Реал» — 7, «Спор-
тинг» — 3, «Легія» — 0.
 Група G. «Лестер» (Англія) 
— «Копенгаген» (Данія) — 1:0, 
«Брюгге» (Бельгія) — «Порту» 
(Португалія) — 1:2.
 Турнірне становище: «Лес-
тер» — 9, «Копенгаген», «Пор-
ту» — 4, «Брюгге» — 0.
 Група Н. «Ліон» Франція) — 
«Ювентус» (Італія) — 0:1, «Ди-
намо» (Зг, Хорватія) — «Севі-
лья» (Іспанія) — 0:1.
 Турнірне становище: 
«Ювентус», «Севілья» — 7, 
«Ліон» — 3, «Динамо» (Зг) — 0.

■

Втративши концентрацію наприкінці поєдинку з «Монако»,
футболісти московського ЦСКА не дозволили своєму 
кіперу провести перший за десять років «сухий» матч. 
Фото з сайта УЄФА.

❙
❙
❙
❙
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Хобі як місток до успіху
Як Василь Закревський шрифт Брайля вивчив за два тижні і переміг у багатьох змаганнях
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 — Підсудний, вас звинувачу-
ють в образі особистості президента 
Росії Путіна. Ви порівняли його спер-
шу з вiслюком, а потім iз козлом.
 — Ваша честь, уточніть: хто з 
них трьох вважає себе ображеним?

* * *
 Шойгу рапортує Путіну:
 — У Нідерландах оприлюднили 
доповідь про збитий над Донбасом 
«Боїнг». Може, нам збити ще один?
 — Навіщо?
 — Аби було незрозуміло, про 
який «Боїнг» ідеться.

* * *
 Щоразу, коли чиновник запов-
нює електронну декларацію, у якоїсь 
пенсіонерки з’являється палац, роз-
кішна квартира або автомобіль пред-
ставницького класу.

* * *
 — Пане професоре, всі кажуть, 
що ви зуміли врятувати велику кіль-
кість людей від неминучої смерті. У 
чому полягають особливості вашого 
методу?
 — Просто я оперую досить рід-
ко.

По горизонталі:
 1. Священне місто, у якому хоч 
раз у житті має побувати правовір-
ний мусульманин. 4. Давньогрець-
кий філософ, рабом якого був Езоп. 
7. Автоматична телефонна станція. 
9. Донька Касіопеї, врятована Пер-
сеєм від морського чудовиська за 
допомогою голови Медузи Горгони. 
11. Майданчик для змагання з тені-
су. 12. Рабиня Авраама, яка народи-

ла йому сина Ізмаїла. 13. Багатого-
лова змія, дочка Тифона й Єхид-

ни, яку здолав Геракл. 15. Гуцул-
ка з відомої пісні про любов. 16. 

Місця в уряді, які, за домовленістю, 
належать тій чи іншій партії парла-
ментської більшості. 18. Давньоє-
гипетський бог хаосу і смерті. 19. 
Гірське село на Кавказі. 20. Німець-
кий композитор і піаніст, представ-
ник епохи романтизму. 22. Характе-
ристика канви для вишивання, кіль-
кість клітинок на квадратний дюйм. 
24. Давньогрецький герой із вразли-
вою п’яткою. 26. Британська розмін-
на монета. 28. Прізвисько головного 
тренера української футбольної збір-
ної. 29. Придворний чин III класу в 
табелі про ранги в Росії введений в 
1726 р., дворецький. 31. Циганське 
ім’я. 32. Пластиковий кружечок для 
проходу в метро. 33. Етнічна прина-
лежність Богдана-Ігоря Антонича.
По вертикалі:
 1. Німецький письменник і фі-
лософ, автор «Капіталу». 2. Старо-
винний урочистий, головним чином 
релігійний спів. 3. Війна на Донбасі. 

5. Гідрокарбонат натрію. 6. Зброй-
ні сили країни. 7. Дочка царя Міна-
са, що закохалася у пасинка Іполіта. 
8. Надвечір’я. 9. Американський ас-
тронавт, який першим ступив на по-
верхню Місяця. 10. Ім’я відомого 
українського вченого-сходознавця 
і перекладача, що народився у Во-
лодимирі-Волинському. 13. Корот-
ка філософська сентенція, харак-
терна для літератури Сходу. 14. За-
гальна мобілізація на судні. 15. Кін-
не «таксі» в Англії кінця ХІХ століття. 
17. Положення поза грою у футболі. 
21. Урочиста обітниця православних 
ченців додержуватися правил черне-
чої поведінки. 22. Героїня скоромов-
ки, яка украла у Карла кларнет. 23. 
Збруя. 25. Гострий грузинський суп 
з яловичини і рису. 27. Одиночний 
спів. 28. Невеличкий сільський бу-
диночок у швейцарських Альпах. 30. 
Основи, початки. ■

 Кросворд № 127 
від 19 жовтня

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +2…+7

 +6…+11

Північ -3…+2

 +5…+10

Центр -3…+2

 +5…+10

Схід -3…+2

 +5…+10

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +1…+6

 +8…+13

21 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. Вiтер пiвден-
но-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi близько 0, удень 
+6...+8.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, помiрний дощ. 
Славське: вночi +3...+5; удень +10...+12. Яремче: вночi 
+3...+5; удень +12...+14. Мiжгiр’я: вночi +5...+7; удень 
+12...+14. Рахiв: уночi +3...+5; удень +12...+14.

Аліса КВАЧ

 Поганий приклад таки буває 
заразним. Після того як розпала-
ся пара Бренджоліна, Голлівудом 
прокотилася ціла епідемія зірко-
вих розлучень. Криза накрила на-
віть такі, досі стабільні пари, як 
Брайан Остін Грін і Меган Фокс, 
Бен Аффлек та Дженніфер Гар-
днер, Тобі Магуайр і Дженніфер 
Мейєр. 
 До цього списку може долу-
читися і зірка «Титаніка» Кейт 
Вінслет. Таблоїди, посилаючись 
на традиційних «друзів родини», 
поширили інформацію, що акт-
риса не в захваті від стилю жит-
тя свого чоловіка, небожа заснов-
ника Virgin Ричарда Бренсона 
Неда Рокнрола (хоча насправ-
ді його звуть Абель Сміт), який 
в компанії дядька займався кос-
мічним туризмом. Нагадаємо, що 
пара таємно одружилася у 2012 
році, і з того часу, за словами ін-
сайдера, Нед закинув роботу і 
цілком зайнявся своїми розвага-
ми. У той час, як Кейт продовжує 
зніматися у фільмах і фактично 

стала єдиною годувальни-
цею в родині.
 Для відповідальної актри-
си таке ставлення до життя з 
боку чоловіка є неприпусти-
мим, тоді як Нед вирішив 
цілком виправдати своє 
вигадане прізвище і на-
солоджується життям на 
повну. Як свідчать таб-
лоїди, Рокнрол навіть 
не цікавиться життям 
сина і доньки Вінслет 
від попередніх шлюбів, 
не кажучи вже про участь у їх-
ньому вихованні. А Кейт у цій си-
туації доводиться бути одночасно 
і мамою, і батьком, і така ситуа-
ція її добряче втомила.
 Наскільки ці чутки від-
повідають дійсності, переві-
рити важко. З одного боку, 
жовта преса часто сама вига-
дує і запускає чутки, щоб було 
про що писати. З іншого — на-
скільки така ситуація знайома 
нашим жінкам! Виявляється, 
навіть зіркам у Голлівуді знай-
ти справжнього чоловіка ой як не-
просто. ■

КРИЗА ЖАНРУ

Життя — не Рокнрол
Кейт Вінслет на межі розлучення 
з чоловіком-неробою

■

Кейт Вінслет.❙

Ната НЕТУДИХАТА

 Пам’ятаєте анекдот про те, як дружи-
на після весілля сходила у ванну, змила 
макіяж, зняла перуку, відщепила наклад-
ні вії, і накладні нігті, а чоловік її побачив 
— і повісився. Сміх-сміхом, а от житель 
Об’єднаних Арабських Еміратів після тако-
го реально подав на розлучення.

 Сталося це, як повідомляє місцева 
преса, на одному з пляжів курортного 
містечка Шарджа, куди подружжя приї-
хало на відпочинок. Жінка, зваблена мо-
рем, вирішила покупатися — і в цьому 
була її фатальна помилка. Бо перед тим, 
як зайти у воду, вона змила з обличчя 
макіяж, щоб він не розплився від контак-
ту з водою. Побачивши зміни в зовніш-

ності (судячи з усього — кардинальні), 
чоловік влаштував їй справжній допит і 
дізнався, що, крім цього, його благовірна 
зробила кілька пластичних операцій, має 
накладні вії і кольорові контактні лінзи.
 Обдурений у своїх сподіваннях чо-
ловік тут же оголосив про розлучен-
ня. Тим більше, що, за мусульманською 
традицією, це зробити досить просто — 
достатньо у присутності свідків чотири 
рази промовити: «Ти мені не дружина». 
І після цього припинив будь-які контак-
ти з екс-дружиною. Не допомогло навіть 
втручання психолога, який після тако-
го повороту долі взявся рятувати бід-
ну жінку від депресії та нервового зри-
ву. Ото недарма в мусульманській тра-
диції жінки закривали своє обличчя. Бо 
найбільше чоловіків у жінках приваблює 
таки таємниця. ■

ОТАКОЇ!

І навіщо я вмивалась?
Житель ОАЕ подав на розлучення, побачивши 
дружину без косметики

■
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