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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,27 грн 

1 € = 27,44 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Дивіденди 
з-за моря
У Туреччині вирощуватимуть українську 

пшеницю та щороку платитимуть 

нашим ученим роялті
стор.3 »

Тиск «старшого брата»
Російські виробники азотних 

добрив агресивно демпінгують 

на українському ринку, фактично 

знищуючи нашу хімічну 

промисловість: падіння обсягів 

у 2016 році може скласти 45% 
стор. 4 »

Отримаємо шанс 

віднайти 

рівновагу, 

якої нас досі 

намагаються 

позбавити
стор. 11 »

Рік витривалих і незворушних Добрим 
людям на 
здоров’я
Чим здивувати 

гостей за 

новорічним столом
стор. 14 »

Вітчизняна аграрна наука авторитетно заявила про себе на міжнародній арені. ❙
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«Буде прийнято рішення блокувати — значить, будемо блокувати. 
Не буде прийнято таке рішення Верховним головнокомандувачем — 
значить, цього робити ніхто не буде».

Олександр Турчинов
Секретар РНБО України

УКРАЇНА МОЛОДА

Євдокія ФЕЩЕНКО

 Іллічівський районний суд Маріуполя 
виніс вирок учасникам донецького парти-
занського загону «Равлики». Про це повідо-
мив командир загону Богдан Чабан, передає 
«Громадське».
 За його словами, «Равликів» засудили 
за ч. 2 статті 365 КК (перевищення повнова-
жень) до чотирьох років позбавлення волі й 

звільнили на підставі ст. 75 від відбування 
основного покарання з випробувальним тер-
міном на два роки.
 «Можна сказати, що це перемога, але пе-
ремога невелика, будемо думати, що робити 
далі», — сказав Богдан Чабан.
 «Нас прокуратура Донецької області зви-
нувачувала в інших статтях: розбійний на-
пад, незаконне зберігання зброї, фальсифі-
кація речових доказів і у всіх цих статтях 

не знайшлося підтвердження, тому суд пе-
рекваліфікував звинувачення, побачивши в 
наших діях винятково перевищення служ-
бових повноважень», — додав Чабан.
 Крім Богдана Чабана, два роки умовно 
отримали Борис Овчаров і Олександр Крю-
ков.
 Наразі  «Равлики» хочуть  оскаржити рі-
шення суду.
 Нагадаємо, у травні 2015 року донеччан, 
які створили партизанський загін «Равли-
ки» для боротьби з бойовиками, схопили й 
посадили в СІЗО Маріуполя за звинувачен-
нями в незаконному зберіганні зброї та по-
грабуваннях.
 За них заступилися активісти, а народні 
депутати «Равликів» узяли на поруки. 
 У середині червня учасників загону ви-
пустили з СІЗО. ■

НОВИНИ ПЛЮС

Звільнені заручниці
 Бойовики «ДНР» уранці 27 
грудня передали керівнику ук-
раїнського Центру звільнення 
полонених «Офіцерський кор-
пус» Володимиру Рубану двох за-
ручниць — Анжеліку Преснякову 
та Ольгу Сворак — у районі між 
окупованими Донецьком і Макіїв-
кою. Як повідомив «Громадсько-
му» заступник міністра оборони 
Василь Будик, далі жінок переда-
ли Службі безпеки України поб-
лизу Майорська Донецької об-
ласті.
 Переговори про звільнення 
Преснякової та Сворак у Тристо-
ронній контактній групі в Мінсь-
ку почалися ще навесні, пові-
домила представниця України в 
гуманітарній підгрупі Ірина Ге-
ращенко. 26 грудня ватажки бо-
йовиків ОРДЛО Олександр За-
харченко та Ігор Плотницький за-
явили про намір передати двох 
полонених жінок депутату Надії 
Савченко, яка, як відомо, не вхо-
дить в офіційну групу преговор-
ників  у Мінському процесі. 
 Тристороння група в Мінську 
складається з представників Ук-
раїни, Росії та ОБСЄ. Представ-
ники бойовиків мають там статус 
запрошених, і напряму  з ними 
ніхто переговорів не веде. Надія 
Савченко зустрілася з ватажка-
ми бойовиків у Мінську 7 груд-
ня. У зустрічі також брав участь 
представник в гуманітарній під-
групі від РФ. Росія давно напо-
лягає, щоб Україна вела перего-
вори з бойовиками безпосеред-
ньо. Україна заявляє, що не веде 
переговорів iз терористами.

Неприйняття Лютого
 У Черкасах до роботи при-
ступив новий начальник облас-
ної поліції Валерій Лютий. Осо-
бовому складу його представив 
минулої суботи в.о керівника На-
ціональної поліції Вадим Троян.
 Раніше Валерій Лютий був рад-
ником одіозного мера Харкова 
Геннадія Кернеса, займав посаду 
керівника поліції Кривого Рогу, 
під час чого сприяв фальсифіка-
ціям на виборах.
 Призначення, проти якого рані-
ше виступали черкаські активісти 
і палили під управлінням шини, 
пройшло тихо. Оскільки був вихід-
ний і рішення такого ніхто не очі-
кував. Але вже під вечір 25 груд-
ня активісти зібралися  біля уп-
равління обласної поліції. І вима-
гали відставки новопризначеного 
шефа черкаської поліції. До бійки 
справа не дійшла, але двері в уп-
равлінні хиталися.

Омбудсмана допустять  
у сімферопольські 
колонії
 Уповноважений з прав люди-
ни Верховної Ради України Валерія 
Лутковська в наступному році 
відвідає засуджених українських 
громадян, які утримуються у вип-
равних колоніях у Сімферополі. 
Про це повідомила російський ом-
будсман Тетяна Москалькова. «Ін-
терфакс-Україна» її цитує:
 «Лутковській було надано пра-
во відвідати в ІК-1 і ІК-2 у Сімфе-
рополі засуджених громадян Украї-
ни, але, оскільки багато часу зайня-
ло відвідування в слідчому ізоля-
торі, досягнута домовленість про 
відвідування нею вже в наступно-
му році цих громадян». Москалько-
ва  висловила надію, що українська 
сторона, в свою чергу, виконає до-
мовленості про відвідування гро-
мадян Росії, які перебувають у ко-
лоніях в Україні. ■

■

Микола ПІДЛУЖНИЙ

 На початку тижня, 26 
грудня, добровольці оголоси-
ли про блокаду окупованих те-
риторій. Колишній в.о. начшта-
бу батальйону «Айдар» Вален-
тин Лихоліт пообіцяв не пропус-
кати метал, вугілля, деревину та 
промислові партії алкоголю і си-
гарет. «Ми не будемо обмежувати 
мирних жителів, які проносять 
собі їжу — хліб, воду, гречку», — 
додав Валентин Лихоліт на прес-
конференції у Києві. А поперед-
ньо, нагадаємо, ще 16 грудня бій-
ці добровольчих батальйонів за-
явили: якщо протягом семи днів 
усі українські військовополонені 
не будуть звільнені терористами, 
добровольці почнуть тотальну 
блокаду окупованих територій.
 На майдані Незалежностi в 
Києві встановлено мобілізацій-
ний пункт, куди можуть прийти 
всі бажаючі підтримати блокаду 
окупованих територій або взяти в 
ній участь. Другий командир ба-
тальйону «Донбас» Анатолій Ви-
ногродський повідомив тим ча-
сом, що багато ветеранів та во-
лонтерів АТО готові приєднатися 
до акції. Він також зазначив, що 
блокада буде ретельно готуватися 
не тільки в зоні проведення АТО, 
а й у Києві.
 Із приводу блокади заступник 
міністра з питань тимчасово оку-
пованих територій Георгій Тука 
висловив свою думку у «Фейсбу-
ку». Він написав: «Про т.з. «бло-
каду» ОРДЛи. По-перше, у мене 

не викликають довіри ініціатори 
цієї акції: ані Валентин Лихоліт, 
ані Костянтин Грішин. Із відомих 
причин».
 Георгій Тука також зазначив, 
що ці дії не узгоджені ні з одною 
державною установою — СБУ, 
МВС, ЗСУ, а значить, «встанов-
лення будь-яких блок-постів, 
проведення будь-яких доглядів, 
надання будь-яких «дозволів» є 
незаконним і має отримати від-

повідну оцінку з боку правоохо-
ронців».
 «Намір «заморити голодом» 
(як сказав Валентин Лихоліт) при 
наявності більше 400 км неконт-
рольованого державного кордо-
ну — відверта маячня», — заявив 
він. На думку посадовця, блокада 
є наданням нового інформаційно-
го приводу для сепаратистів.
 За свідченням мешканців До-
нецька і прилеглих територій, там 

зовсім нема українських продук-
тів. За винятком яблук, які заво-
зять туди з України через Біло-
русь.
 До речі, ініціатори акції вима-
гають звільнення не тільки тих за-
ручників, які значаться в офіцій-
них списках, а й тих, хто в офіцій-
ні списки не включений, проте, за 
інформацією, наявною в учасни-
ків добровольчих батальйонів, пе-
ребуває в полоні. ■

СУД ТА ДІЛО

Невелика перемога партизан
Учасникам загону «Равлики» зачитали вирок

■

БЛОКАДА

Хвилі за звільнення
Георгій Тука звинувачує добровольців у підігруванні сепаратистам

■

Іван БОЙКО 

 Жодної «різдвяної тиші», про яку було до-
мовлено у Мінську, на лінії фронту на Донбасі 
так і не настало. Ворожі гармати і міномети 
так і не замовкли від опівночі 24 грудня. 
 І хоча інтенсивність вогню бойовиків дещо 
зменшилася, але загарбники не вгамовують-
ся: на донецькому напрямку окупанти гатили 
з гранатометів, великокаліберних кулеметів 
та автоматів по позиціях ЗСУ в районі Авдіїв-
ки і Зайцевого (загалом близько 12 обстрілів). 
 За даними штабу АТО, позаминулої доби 
окупанти 37 разів відкривали вогонь по пози-
ціях українських сил. І якщо бойові зіткнення 
на Світлодарській дузі потроху стихають (тут 
зафіксовано лише один мінометний обстріл у 
районі селища Луганське), то на маріупольсь-
кому напрямку ворог неабияк активізувався. 
 Зокрема, селище Широкине окупанти три-
чі обстріляли з танків і важкої артилерії каліб-
ру 122 мм від вечора понеділка і до ранку вів-
торка. По колишньому курорту на азовсько-
му узбережжі ворог гатив ще й iз мінометів 
i грантометів, таких самих обстрілів зазна-
ли ще сусідні населені пункти — Талаківка, 
Мар’їнка, Павлопіль і Водяне.
 «Із метою збереження життя особово-
го складу українські військові змушені були 
один раз відкрити вогонь у районі Широкино-
го», — повідомляють у штабі АТО.
 «На маріупольскому напрямку найнапру-
женiшою обстановка залишається в Широ-

киному, де впродовж доби ворог застосовував 
практично весь спектр наявного в нього оз-
броєння, за винятком хіба що реактивної ар-
тилерії», — додає речник Міноборони з питань 
АТО Олександр Мотузяник. 
 Полковник Мотузяник зазначає, що за ми-
нулу добу внаслідок бойових дій двох захисни-
ків України було поранено, ще двоє потрапи-
ли в полон. За його словами, двох українських 
бійців полонили через те, що вони... заблука-
ли поблизу Бахмутської траси.
 «У цих військовослужбовців при собі не 
було зброї. Вони перебували в лікувальному за-
кладі, після чого, повертаючись до місця роз-
ташування, заблукали й потрапили на тимча-
сово окуповану територію. Є висока ймовір-
ність, що вони потрапили в полон», — каже 
речник Міноборони.
 Водночас у штабі АТО підтвердили цей 
факт і зазначають, що бойовики вже доставили 
вояків, які «заїхали не туди на авто», до оку-
пованого Луганська. ■

НА ФРОНТІ

Широкине у прицілі танків 
На Донбасі поранено двох захисників України, ще двоє 
заблукали і потрапили в полон

■

ДО РЕЧІ

 Передані українській стороні минулої не-
ділі тіла двох загиблих військовослужбов-
ців ЗСУ пройшли судово-медичну експертизу 
та процедуру впізнання. Йдеться про бійців 
54-ї бригади — 21-річного лейтенанта Ми-
киту Ярового, позивний «Шайтан», і солда-
та Олександра Байбуса, позивний «Ваха», які 
загинули ще 18 грудня. 
 Як повідомляє прес-служба Міноборони, 
за результатами експертизи фахівці Дніпро-
петровського моргу встановили, що вояки за-
гинули від отриманих кульових поранень, не-
сумісних iз життям. При огляді тіл ознак на-
сильницьких дій не зафіксовано.
 Одного з бійців ідентифікував його бойо-
вий побратим, другого — дружина.
 Нагадаємо, що раніше окремі волонтери 
стверджували, що саме цих двох захисників 
України по-звірячому закатували окупанти. 
Утім Міноборони спростовує цю інформацію.

■

Добровольці вимагають звільнення усіх полонених.❙
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СКАНДАЛ

Відкривали 
двері 
ногами
Черкаський 
Держгеокадастр 
розпустив свою 
громадську раду
Людмила НІКІТЕНКО

 Цікава новина до теми про земель-
них рейдерів, котрі цього року «роз-
гулялися» на землях Черкащини, 
відбираючи поля у фермерів («УМ» 
про це повідомляла). Обласне управ-
ління Держгеокадастру в Черкаській 
області ліквідувало свою громадську 
раду, яку очолював Василь Шкут. 
Після цього активісти ради почали 
ставити палиці в колеса самому уп-
равлінню.
 Тож в. о. начальника обласного 
управління Держгеокадастру Окса-
на Сіроштан зібрала прес-конферен-
цію і заявила ЗМІ, що представники 
громадськості поводяться нахабно, 
переслідуючи власні інтереси, а їхні 
акції вона назвала проплаченими. Та-
кож вона повідомила про блокування 
її кабінету, назвавши це здійсненням 
морального тиску.
 «Частина активістів не знає, чого 
вони прийшли», — наголосила керів-
ник обласного управління Держгео-
кадастру. І додала, що такі дії є від-
працьовуванням за окрему плату.
 Пані Оксана пояснює, що громад-
ську раду було створено рік тому. 
Тоді до управління надходили звер-
нення від громадських організацій з 
проханням про створення такої гро-
мадської ради. І після довгих перемо-
вин, наголошує, правдами і неправ-
дами її створили.
 За словами Оксани Сіроштан, ме-
тою організації такої ради було спри-
яння у наданні земельних наділів 
учасникам АТО, але з часом повнова-
ження ради розширилися. І поступо-
во у кожного члена громадської ради 
почав з’являтися свій інтерес. За 9 мі-
сяців їхньої роботи не було жодної дії, 
спрямованої на допомогу управлін-
ню, констатує керівниця обласного 
Держгеокадастру. І додає, оскільки, 
відповідно до закону, громадські ради 
створюються лише при центральному 
апараті, днями вона підписала наказ 
про скасування громадської ради у 
Черкасах. Членів ради це обурило, і 
вони розпочали акції протесту, з бло-
куванням кабінету, роботи атестацій-
ної комісії тощо.
 На цій же прес-конференції пані 
Сіроштан оприлюднила схеми, за 
якими працювали активісти громад-
ської ради. Вона каже, що все почи-
нається з того, що представники учас-
ників АТО домовляються з атовцями 
про те, що хочуть отримати, відповід-
но до закону, землю. Після цього йде 
пошук фермерів, які дають згоду на 
вилучення земельних ділянок на ко-
ристь атовців. При цьому є домов-
леність з іншим фермером, якому 
атовці передадуть свою землю в орен-
ду.
 Оксана Сіроштан назвала такі дії 
звичайним рейдерським захоплен-
ням. Також вона зізналася, що деякі 
члени громадської ради мали звич-
ку ходити в управління, «відкрива-
ти ногами двері і вимагати докумен-
ти, чого б вони не стосувалися». І це 
притому, що більшість цих людей на-
віть не мають землевпорядної освіти. 
Через такі дії, підкреслила Оксана 
Сіроштан, й вирішено було відмови-
тися від такої «активної» громадсь-
кої ради. ■

■

Ірина КИРПА
Херсон

 Відразу 20 тонн насіння 
озимої пшениці класу «су-
переліта» продали Херсонсь-
кі аграрії підприємцям із Ту-
реччини аж за півмільйона 
гривень! Фахівці Херсонсь-
кого інституту зрошуваного 
землеробства НААН Украї-
ни уклали вельми перспек-
тивний контракт iз турець-
кими фермерами на реалі-
зацію своєї ексклюзивної 
продукції. Як розповіла ди-
ректор Інституту зрошува-
ного землеробства, член-ко-
респондент НААН України 
професора Раїса Вожегова, 
перед укладанням вигідної 
угоди турецькі підприємці 
майже три роки проводили 
випробування на своїх до-

слідних ділянках у турець-
кій провінції Конья.
 «Кліматичні умови жит-
тя у Туреччині та на Півдні 
України дуже схожі, тому 
іноземні бізнесмени відібра-
ли на пробу насіннєвий ма-
теріал пшениці у селекціо-
нерів відразу з кількох ук-
раїнських міст, включаючи 
Одесу та Миронівку, — роз-
повіла професор Раїса Во-
жегова. — У підсумку саме 
наш, херсонський, сорт пше-
ниці «Марія» виявився най-
кращим. Тепер назву цього 
сорту внесли до міжнарод-
ного реєстру, він по праву 
отримав звання супереліт-
ної пшениці. На звичайних 
ґрунтах урожайність насін-
ня сорту «Марія» досягає 
55-60 тонн iз гектара, а на 
поливних землях доходить 

до 100—110 тонн із гекта-
ра. При цьому насіння цього 
сорту стійкі до всіх пошире-
них захворювань, не бояться 
посухи та морозів, а також 
мають високий вміст клей-
ковини».
 Згідно з умовами догово-
ру, як автори сорту пшениці 
«Марія» фахівці Херсонсь-
кого інституту зрошувано-
го землеробства НААН Ук-
раїни будуть щорічно отри-
мувати дивіденди з кожного 
врожаю, який зберуть аграрії 
Туреччини. Також партнери з 
Туреччини будуть надсилати 
українським селекціонерам 
детальний звіт про те, як сорт 
перезимував та наскільки ви-
явився плідним.
 Гроші від цієї вигідної екс-
портної операції українські аг-
рарії вже запланували вклас-

ти у придбання обладнання 
для насіннєвого заводу, який 
інститут зрошуваного земле-
робства планує відкрити на-
весні майбутнього року. За 
словами Раїси Вожегової, досi 
херсонським фермерам дово-
дилося займатися обробкою 
насіння на простеньких ма-
шинах СМ. Однак потужності 
насіннєвого заводу дозволять 
закупити високопродуктивні 
насіннєві лінії імені Фадєєва.
 Експериментатори Хер-
сонського iнституту зрошу-
ваного землеробства НААН 
України дуже успішно пра-
цюють над створенням нових 
сортів пшениці вже не пер-
ший рік. Не так давно міс-
цеві вчені-селекціонери ви-
вели сорт пшениці з урожай-
ністю 120 ц / га. Так, новий 
сорт озимої безостої пшениці, 
який отримав назву «Росин-
ка», також став суперпродук-
тивним. Із 20 гектарів дослід-
ної ділянки аграріям вдалося 
зібрати 240 тонн врожаю (12 
тонн добірного зерна з гекта-
ра). Відзначимо, що поки що 
середня врожайність пшени-
ці в цілому по Україні — у ме-
жах 45-49 центнерів iз гекта-
ра. ■

Любов ЗАГОРОВСЬКА

 В Івано-Франківську завер-
шився IX Міжнародний бла-
годійний дитячий фестиваль 
«Мистецький храм». «Це єди-
ний такого роду проект в Україні, 
створений саме для дітей із со-
ціально незахищених категорій. 
На цьому фестивалі немає вступ-
них внесків для учасників, адже 
проживання, харчування, цінні 
подарунки — все за рахунок ор-
ганізаторів фестивалю. Ми має-
мо можливість підтримувати ді-
ток iз соціально незахищених ка-
тегорій, надавати їм сучасну сце-
ну, звук, декорації. А телеверсію 
фестивалю транслюють на одно-
му з центральних українських 
телеканалів», — розповів заснов-
ник та організатор фестивалю, 

народний артист України Ярос-
лав Борута.
 На «Мистецькому храмі-
2016» започаткували нову тради-
цію — володар гран-прі поперед-
нього фестивалю вручила гран-
прі цьогорічному переможцю. 
Тобто попередній переможець від-
тепер стає почесним гостем фес-
тивалю.
 Поки що кількість учасників 
«Мистецького храму» стабільна 
— 40 обдарованих дітей з різних 
областей України. Серед них — 
четверо сиріт, діти напівсироти і 
діти з неповних та багатодітних 
сімей, багато учасників — діти з 
родин внутрішньо переміщених 
осіб.
 Гран-прі  фестивалю «Мис тець-
кий храм-2016» отримала піаніст-
ка з Вінниці Ольга Кожушна. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 
Харків

 Адвокати Андрія Коваля звернулися 
до Червонозаводського райсуду Харкова з 
проханням вплинути на органи прокура-
тури, аби ті пришвидшили процес розгля-
ду порушеного проти екс-директора ХТЗ 
кримінального провадження. Активізу-
вати роботу слідчих у такий спосіб вироб-
ничники вирішили невипадково. Поки 
триває затяжний процес, завод не може 
вести фінансову діяльність і, відповідно, 
отримати для запуску цехів обіцяні в На-
ціональному банку 400 мільйонів гривень 
кредиту. У вересні в НБУ вже зареєстру-
вали договір, який дозволяє власнику 
ХТЗ — групі DCH, — відкрити вказа-

ну кредитну лінію, але за умови, що під-
приємство відновить виробництво, здій-
снюватиме господарську діяльність без 
якихось обмежень і не матиме відкритих 
щодо посадовців кримінальних справ. 
«Склалася абсурдна ситуація, — каже 
в.о. генерального директора В’ячеслав 
Шевченко. — Завод, який може працю-
вати, випускати конкурентоспроможну 
продукцію, надавати можливість людям 
гідно жити і утримувати свої сім’ї, стоїть, 
незважаючи на всі завіряння політиків. 
А DCH продовжує добросовісно виплачу-
вати зарплати і податки. Рахунок уже пі-
шов на десятки мільйонів гривень». 
 Проблему ХТЗ недавно розгляда-
ли на нараді в адміністрації Президен-
та України, де представники підприємс-

тва детально охарактеризували стратегію 
відродження машинобудівного гіганта і 
передали Петру Порошенку клопотання, 
аби той посприяв запуску виробництва. 
Втім, розпорядження, яким глава держа-
ви наказав усунути всі правові перепони, 
лишилися без відповіді. Тоді й виникла 
ідея натиснути на прокуратуру через за-
яву адвокатів. Днями Червонозаводський 
суд розглянув їхнє подання й зобов’язав 
прокуратуру в триденний термін повтор-
но розглянути клопотання про закриття 
кримінального провадження. А також 
скасувати як незаконну постанову про-
курора, якою було відмовлено у задово-
ленні клопотання адвоката. 
 Як «УМ» уже повідомляла, власник 
групи компаній DCH Олександр Ярос-
лавський викупив у квітні цього року 
контрольний пакет акцій ХТЗ, випла-
тив робітникам підприємства борги iз за-
рплати, але цехи й понині простоюють. 
Причина криється в юридичній пло-
щині: у травні співробітники СБУ прове-
ли на заводі обшук, арештували майно і 
рахунки, що й стало причиною зупинки 
виробництва. У червні за результатами 
зборів кредиторів ХТЗ було прийнято рі-
шення про початок процедури досудової 
санації підприємства. Утім цей крок не 
сприяв розв’язанню проблеми. ■

КОЛІЗІЇ

Прохання не заважати
Порушене кримінальне провадження не дозволяє 
адміністрації ХТЗ взяти кредит i розпочати виробництво 
сільгосптехніки

■

ЗНАЙ НАШИХ!

Дивіденди з-за моря
У Туреччині вирощуватимуть українську пшеницю та щороку 
платитимуть нашим ученим роялті

■

КОНКУРСИ

Храм без внесків
Переможцем дитячого фестивалю  стала юна 
піаністка з Вінниці

■

Юним талантам дає змогу реалізуватися «Мистецький храм».
Архівне фото організаторів фестивалю.

❙
❙
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НАШІ ГРОШІ

На користь 
угорців...
Російський 
«Внєшекономбанк»  готовий 
продати свою збиткову 
українську «дочку»   
представникам 
європейського капіталу
Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

 Російський «Внєшекономбанк» відібрав 
фінальних претендентів на купівлю своєї ук-
раїнської «дочки» і двох дочірніх російських 
банків — «Глобекс» і «Связь-банку». Перший 
заступник голови банку Микола Цехомський 
уточнив, що на «Связь-банк» і «Глобекс» «два 
плюс» фіналісти, які хочуть купити обидва 
банки. «Процес iде, протягом першого півріч-
чя точно зможемо реалізувати ці банки», — 
сказав він. Раніше представник російського 
банку заявив, що «Внєшекономбанк» розра-
ховує на продаж дочірнього українського 
«Промінвестбанку» до кінця 2016 року.
 Претендентом на купівлю української 
«дочки» «Внєшекономбанку» є угорська OTP 
Group, яка вже володіє банком в Україні.
 Як вважають експерти, угорці можуть ста-
ти власниками банку в Україні за доволі не-
високу ціну: угода може бути з коефіцієнтом 
близько 0,2—0,3 до капіталу. Це взаємовигід-
на оборудка для сторін, адже таким чином 
ВЕБ зможе позбутися українського активу, а 
OTP Group зуміє розширити свою присутність 
в Україні. Ця структура у себе на батьківщині 
володіє активами OTP Bank, який має 25% 
банківського ринку Угорщини.  Окрім цього, 
OTP Group має банківські активи у Росії, Сер-
бії, Хорватії, Словенії, Болгарії, Словаччині, 
Чорногорії і Румунії. 
 Збиток «Промінвестбанку» у січні—червні 
2016 року становив 3,047 млрд. гривень. Що, 
втім, у 2,5 раза менше, ніж було за відповідний 
період 2015 року. Сукупні активи за півроку 
знизилися на 15,6% — до 35,144 млрд. гривень. 
Відповідно до даних Національного банку Ук-
раїни, на 1 квітня 2016 року «Промінвестбанк» 
займав 11-те місце серед діючих 109 банків. 
 Узагалі ж російські банки показують в Ук-
раїні вкрай не високі результати, але при цьо-
му їхнi власники, за винятком «Внєшеконом-
банку», не поспішають їх позбуватися. Так, 
збитки «дочок» російських банків в Україні 
за 9 місяців нинішнього року становили 528 
мільйонів доларів, або 13,6 мільярда гривень. 
Тодi як збиток усіх українських банків за цей 
же період становив 11,9 млрд. гривень.  
 Таким чином, як констатує НБУ, ук-
раїнська банківська система назагал прибут-
кова, а російські банки генерують збитки. 
«Українські банки без урахування «російсь-
ких» отримали прибуток у розмірі 1,6 мільйо-
на гривень. 
 Усього ж в Україні налічується вісім «до-
чок» російських банківських груп: «Сбєр-
банк», ВТБ, «Альфа-Банк», «Неос», «БМ-
банк», «Промінвестбанк», VS Bank і «Фор-
вард». Найбільші збитки отримав «наш» 
ВТБ: 5,6 млрд. гривень. На другому місці — 
«Пром інвестбанк» зі збитками 4,1 млрд. гри-
вень. Чистий прибуток отримали тільки два 
банки: VS Bank i Форвард.  ■

А ТИМ ЧАСОМ

 Це ж не «Приват»... 
 Національний банк України надасть невеликим бан-
кам відстрочку для необхідної докапіталізації. Менш ніж 
чотири десятки банків, які не проходили стрес-тесту-
вання, будуть діагностуватися за постановою № 351 про 
кредитні ризики. І якщо їх капітал стане негативним, НБУ 
надасть їм відстрочку для необхідної докапіталізації», 
— сказав директор департаменту фінансової стабіль-
ності НБУ Віталій Ваврищук. 
 «Ми надамо банкам, які не проходили стрес-тест, пе-
рехідний період у тих випадках, коли нові правила виво-
дять їх регулятивний капітал у мінус. У всіх банків буде 
близько трьох років, щоб провести капіталізацію, хоча 
графіки можуть бути різними», — заявив Ваврищук.

■

■

Олег ГАНСЬКИЙ 

В українських хіміків зараз 
непрості часи: на ринку за-
тишшя, ціни на готову про-
дукцію практично сягнули 
дна, до того ж своїх нюансів 
додає специфіка цього ви-
робництва. Адже головною 
сировиною для виробництва 
є природний газ, який Ук-
раїна переважно імпортує. 
Причому, доволі дорого. 
Тож конкурувати з пiдпри-
ємствами галузi, скажімо, 
з Росії, що мають доступ до 
значно дешевшої сировини, 
нашим виробничникам не 
до снаги. Відтак керівники 
підприємств змушені йти на 
скорочення виробництва, 
звільнення працівників...

Російська «смєкалка» 
чи звичайний обман? 
 Утім, уже найближчим 
часом ситуація може до-
корінним чином змінитися. 
Міністерство економічного 
розвитку і торгівлі України 
пропонує встановити мита 
на азотні добрива, вироб-
лені в Російській Федера-
ції, у розмірі 18,8—31,8%. 
Така пропозиція є наслід-
ком майже річного анти-
демпінгового розслідуван-
ня щодо імпорту російських 
добрив. Ініціатори процесу 
— вітчизняні підприєм ства 
— пропонують запровади-
ти обмеження на імпорт 
двох видів російських доб-
рив: карбаміду та карбамі-
до-аміачної суміші (КАС). 
 Вітчизняні компанії 
вважають: демпінг з боку 
російських виробників — 
«Єврохіму», «Акрону» та 
«Уралхіму» — наносить 
відчутний збиток українсь-
кій хімічній промисловості. 
За даними Державної служ-
би статистики, обсяги ви-
робництва українських 
хіміків падають, а російсь-
кого імпорту — різко зро-
стають. За даними холдин-
гу «Остхім», обсяги спожи-
вання добрив у нинішньо-
му році зростуть на 8%: із 
1,37 до 1,48 млн. тонн. При 
цьому російський імпорт 
азотних добрив, за підсум-
ками нинішнього року, як 
прогнозується, зросте на 
31%—51%.  
 «Таким чином, у 2017 
році кожна друга гривня, 
яку сплачують українські 
аграрії за азотні добрива, 
надходитиме на рахунки 
російських компаній», — 
стверджують у прес-служ-
бі холдингу. 
 Нагадаємо, Україна по-
чала захищати свій ринок 
мінеральних добрив у 2014 
році. Тоді спеціальна між-
відомча комісія при Міні-
стерстві економіки запро-
вадила обмежувальні мита 
на аміачну селітру, тобто 
на найбільш затребуваний 
на українському ринку тип 
добрив. Але росіяни замість 
неї почали завозити інші 
добрива, що містять азот: 
карбамід та КАС. І які під 
дію обмежувальних мит не 
потрапили. 
 Тож нині Мiнеконом-
розвитку має намір лікві-
дувати прогалину.

Шляхом двадцяти 
одного...  
 Цікаво, що Україна на 
цьому шляху далеко не 
єдина. Всього ж, за даними 
Світової організації торгів-
лі, 21 країна вже ухвали-
ла рішення про захист сво-

го внутрішнього ринку від 
російських добрив. Шля-
хом запровадження обме-
жувального мита. 
 Наше Міністерство еко-
номіки вже підготувало 
звіт про результати своїх 
дослі джень і, відповідно 
до чинного законодав ства, 
надіслало його сторонам 
справи. «Застосування ан-
тидемпінгових заходів про-
ти російських виробників 
відповідатиме національ-
ним інтересам України», — 
йдеться у документі. Втім, 
російське лобі капітулю-
вати не збирається. На бiк 
російських імпортерів сьо-
годні стали деякі учасни-
ки ринку і навіть державні 
чиновники. Таку позицію 
пояснити не важко: росія-
ни запропонували хороші 
знижки при купівлі товару. 
І таким чином зуміли впли-
нути на керівництво деяких 
великих агрохолдингів, 
що купилися на приманку 
росіян. 
 Тези про надуманість 
проблеми з митом і його ні-
бито шкоду для економі-
ки України подекуди зву-
чать і у медіа-просторі на-
шої держави. «Стратегічне 
завдання замовника зро-
зуміле: заблокувати запро-
вадження мита, — каже 
директор із комунікацій 
«Груп ДФ» Олег Арестар-
хов. — Тому вони йдуть 
на все, аби створити сум-
ну картину того, як Украї-
на страждатиме від запрова-
джених обмежувальних за-
ходів на імпорт російських 

добрив. Але ми переконані, 
що не можна вбивати одну 
галузь заради збільшення 
маржинальності іншої. Ва-
лютна виручка, яку отри-
мують аграрії, — колосаль-
на, а ситуація в» хімії» не 
проста. При цьому там тру-
диться 100 тисяч персона-
лу». 
 Утім влада має намір 
довести справу до кінця — 
і таки запровадити обме-
жувальні мита. На думку 
аналітиків, наразі росіяни 
не змогли домовитися, як 
це було раніше. І нинішня 
влада, які би цілком спра-
ведливі претензії до неї не 
висували, назагал вияви-
лася більш проукраїнсь-
кою, ніж попередня.    

Запобігти розвалу
 Експерти ринку пояс-
нили: запровадження об-
межувального мита пози-
тивно вплине на п’ять віт-
чизняних підприємств. Це 
«Черкаський азот», «Рів-
неазот», «Сєвєродонець-
ке об’єднання «Азот», яке 
працює лише на 10% своєї 
потужності через дефіцит 
електроенергії в регіоні. 
Також це державний Одесь-
кий припортовий завод та 
приватний «Дніпроазот». 
Шосте підприємство — кон-
церн «Стирол» із Горлівки 
— повністю зупинене через 
бойові дії. 
 Обмежувальні мита сто-
суватимуться лише російсь-
ких добрив, імпорт з інших 
країн і надалі не обмежува-
тиметься. Тож нові правила 

не зменшать конкуренцію 
на ринку: якщо продукції 
бракуватиме, її можна буде 
завезти з Білорусі, Прибал-
тики, деяких країн ЄС та 
Близького Сходу. 
 Аналітики також зазна-
чають: витіснення з рин-
ку росіян не вплине на ціну 
товару. Адже на відпускну 
ціну товару впливають два 
фактори. Перший: це собі-
вартість, яка на 90% зале-
жить від ціни природного 
газу. Другий: ціна світового 
ринку. Адже українські ви-
робники не зможуть прода-
вати добрива дорожче, ніж 
вони коштують за межами 
держави. Бо в такому випад-
ку цю нішу негайно займуть 
іноземні продавці. 
 Але найголовніше, що 
у випадку, коли мита не за-
провадять, така ситуація 
може призвести до загибелі 
всієї української хімічної 
промисловості. А також до 
втрати роботи 40 тисяч на-
ших співгромадян. А отже 
— до прямих збиткiв для 
держави. У тому числі й со-
ціальних. Адже міста, меш-
канці яких працюють на 
хімічну промисловість, пе-
ретворяться на депресив-
ні регіони, місцеві бюджети 
недоотримають від чверті до 
половини всіх надходжень. 
 Про серйозність пробле-
ми свідчать дані статисти-
ки. Якщо у 2015 році падін-
ня обсягів виробництва у 
хімічній галузі становило 
14,1%, то в нинішньому, за 
найскромнішими підрахун-
ками, сягне 40—45%. ■

СИСТЕМА ЗАХИСТУ

Тиск «старшого 
брата»
Російські виробники азотних добрив агресивно 
демпінгують на українському ринку, фактично знищуючи 
нашу хімічну промисловість: падіння обсягів у 2016 році 
може скласти 45% 

■

Вітчизняне виробництво добрив потребує державної підтримки.❙
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Кошти, які так і не 
надійшли
 Спершу була вража-
юча сенсація. Сам Гене-
ральний прокурор Украї-
ни Юрій Луценко повідо-
мив про рекордний для 
нашої держави штраф за 
забруднення навколиш-
нього середовища — 72 
мільйони 699 тисяч 119 
гривень. Саме таку суму 
мали стягнути з «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг» за 
непомірні викиди в атмос-
феру згідно з рішенням 
Дніпропетровського апе-
ляційного господарського 
суду. І хоч підприємство 
мало ще можливість ос-
каржити такий вердикт у 
касаційному порядку, го-
лова Дніпропетровської 
обласної ради Гліб При-
гунов повідомив, що ви-
щезазначені кошти вже 
надійшли у повному об-
сязі до бюджетів облас-
ті та Кривого Рогу. Тепер 
же, як виявилося, ця бра-
вурна музика грала недов-
го...
 Проте прокуратура за-
являє, що так просто не 
здається, повідомляю-
чи ще про десяток кримі-
нальних проваджень, від-
критих стосовно посадо-
вих осіб «АрселорМіттал 
Кривий Ріг» саме за по-
наднормові викиди шкід-
ливих речовин в атмосфе-
ру. Принаймні повідом-
ляється про їх активне 
розслідування.
 А на додачу ще й роз-
почато кримінальне про-
вадження за фактом не-
законного звільнення 21 
співробітника компанії, 
які були призванi до ук-
раїнського війська. При 
цьому восьмеро незакон-
но звільнених через суд 
уже домоглися поновлен-
ня на роботі і виплати їм 
грошових коштів за виму-
шений прогул.
 Отож, за даними про-
куратури, готується пові-
домлення про підозру 
відразу 14 начальникам 
структурних підрозділів 
компанії, які допустили 
порушення законодавс-
тва про працю, звільнив-
ши 21 працівника у пе-
ріод проходження ними 
військової служби.
 Проте це навряд чи 
стане такою собі компен-
сацією того, що справа з 
рекордним для України 
штрафом за забруднення 
навколишнього середови-

ща провалилася.
 Водночас місцеві ЗМІ 
привернули увагу до того, 
що керівник місцевої про-
куратури № 1 Олексій 
Кривенко, за якого і було 
ініційовано проваджен-
ня, що завершилося рі-
шенням Дніпропетровсь-
кого апеляційного гос-
подарського суду про ре-
кордний штраф, отримав 
підвищення до заступни-
ка прокурора Дніпропет-
ровської області.

Відвертість 
гендиректора
 І вже зовсім відвертим 
був нещодавно призначе-
ний новий генеральний 
директор ПАТ «Арселор-
Міттал Кривий Ріг» Па-
рамжит Калон. Попри те, 
що заявленою темою його 
нещодавнього брифін-

гу був початок будівниц-
тва другої машини без-
перервного лиття загото-
вок, більшу її частину він 
присвятив саме темі тис-
ку на підприємство дер-
жавних органів і навіть 
«Укрзалізниці», прозоро 
натякнувши, що там ви-
магають відкати за надан-
ня вагонів.
 «Після офіційної від-
мови «Укрзалізниці» з 
«Арселор» зв’язуються 
«приватні особи і мало-
відомі фірми» з пропози-
цією надати вагони. Але 
вже на 5-20% дорожче, 
аніж за офіційним тари-
фом. Ми — європейська 
компанія. Наголошую, 
ми ніколи не підемо на 
такі схеми», — відверто 
заявив Парамжит Калон.
 Прес-центр регіо-
нальної філії «Придніп-
ровська залізниця» ПАТ 
«Укрзалізниця» такі твер-
дження офіційно спросту-
вав у розповсюдженому 
для ЗМІ коментарі. «Го-
ворити про ненадання за-
лізничниками рухомого 
складу під вивезення го-
тової продукції метком-
бінату в порти і при цьо-
му щодоби понаднормово 

затримувати на підпри-
ємстві 200-350 напівва-
гонів власності держком-
паній — щонайменше не-
коректно. Зокрема, при 
нормі за договором 68 го-
дин станом на 13 грудня 
на території ПАТ «Арсе-
лорМіттал Кривий Ріг» 
перебував 31 вантажний 

вагон власності держком-
паній із затримкою більш 
як 8 діб. Окремі вантаж-
ні вагони простоювали на 
підприємстві близько мі-
сяця. Наприклад, у лис-
топаді 2016 року вагони 
№ 67681650,67657411, 
65292344 були затримані 
на заводі на 24 доби, № 
67177022, 66238940 — 
на 21 добу, у грудні на 27 
діб — вагон № 67851873, 
на 21 добу — вагони № 
60705951, 67362160. Таке 
неефективне використан-
ня рухомого складу є ма-
лоприбутковим для його 
власників — держком-
паній і неприпустимим у 
період, коли залізнични-
ки працюють над забез-
печенням безперебійного 
проходження опалюваль-
ного сезону», — наголо-
шують на Придніпровсь-
кій залізниці.
 Не менш відвертим був 
Парамжит Калон і на ад-
ресу правоохоронних ор-
ганів: «80 наших керів-
ників були викликані на 
допит у прокуратуру. Цей 
тиск здійснюється на нас, 
щоб ми поділилися з цими 
людьми...» Більша части-
на з них є співробітника-

ми правоохоронних ор-
ганів».
 Також індієць зазна-
чив, що в атаці на них 
беруть участь і квазігро-
мадські організації, які 
нещодавно організува-
ли платний мітинг перед 
прохідною підприємс-
тва.
 Стосовно ж охорони 
навколишнього середови-
ща гендиректор зазначив, 
що за час володіння ком-
бінатом компанією «Ар-
селор» викиди пилу зни-
зилися на 45%, а забруд-
нення води — на 70 %.
 «Виробництво безпеч-
ної екологічної сталі — 
це мета «АрселорМіттал 

Кривий Ріг», найбільшо-
го підприємства гірни-
чо-металургійного ком-
плексу України. Як від-
повідальний бізнес, «Ар-
селорМіттал Кривий Ріг» 
готове приєднатися до 
єдиної міської системи 
моніторингу атмосфер-
ного повітря у Кривому 
Розі і підтримати ініціа-
тиву міської влади щодо 
впровадження електрон-
ного модуля «Екомоніто-
ринг».
 Модуль «Екомоніто-
ринг» розміщено на Кри-
ворізькому ресурсному 
центрі, де мешканці Кри-
вого Рогу зможуть в он-
лайн-режимі бачити по-

казники автоматизова-
них постів спостереження 
за якістю повітря. Модуль 
надає можливість бачити 
дані про стан атмосфери з 
періодичністю в 1 годину, 
а також щоденні середньо-
добові показники.
 У 2014 році «Арселор-
Міттал Кривий Ріг» пер-
шим серед підприємств 
гірничо-металургійного 
комплексу України впро-
вадив власну систему 
екологічного моніторин-
гу, яка успішно пройш-
ла метрологічну атеста-
цію. Наразі «АрселорМіт-
тал Кривий Ріг» є єдиним 
підприємством у Кривому 
Розі, яке має у своєму роз-
порядженні власну дію-
чу систему автоматизова-
ного екологічного моні-
торингу з трьома поста-
ми спостереження, а дані 
щоденно відображаються 
на великому екрані на те-
риторії міста. Підприємс-
тво відкрите для громад-
ськості й готове надавати 
дані своїх трьох стаціо-
нарних постів спостере-
ження для оперативного 
інформування громадсь-
кості і на підтримку від-
критого діалогу з усіма 
зацікавленими сторона-
ми», — наголосив Парам-
жит Калон. 
 Тим часом днями від-
булося засідання робочої 
групи виконавчого комі-
тету Криворізької міської 
ради, на якому обгово-
рювалося прохання ПАТ 
«АрселорМіттал Кривий 
Ріг» відтермінувати ви-
ведення з експлуатації 
екологічно і технічно за-
старілих потужностей. 
Зрештою, такий дозвіл 
підприємство отрима-
ло за умови, що може ви-
користовувати двован-
ний сталеплавильний аг-
регат № 6 мартенівсько-
го виробництва до 2020 
року, якщо виконає всі 
зобов’язання зі зменшен-
ня викидів у повітря.
 Отож про косу на ка-
мені, як могло здатися з 
огляду на останні події, 
все ж говорити рано... ■

ОТАКОЇ!

«Рекордний штраф» виявився 
мильною бульбашкою
Вищий господарський суд України захистив одне з найбільших підприємств у світі. 
Що за цим стоїть?

■

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на лютий

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на два місяці — 100 грн. 98 коп.,
до кінця півріччя — 252 грн. 45 коп.,
до кінця року — 555 грн. 39 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на два місяці — 140 грн. 98 коп.,
до кінця півріччя — 352 грн. 45 коп.,
до кінця року — 775 грн. 39 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на два місяці — 36 грн. 82 коп.,
до кінця півріччя — 92 грн. 05 коп.,
до кінця року — 202 грн. 51 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 змен-
шуємо передплатну вартість «України молодої» 
у  2017 році.  Якщо хто з вас, шановні читачі, не 
встиг передплатити газету на наступний рік, це 
можна зробити до 5 січня в селах і райцентрах, 
до 10-го — в обласних центрах та в Києві, і ви от-
римуватимете «Україну молоду» з 1 лютого.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях 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

Парамжит Калон під час резонансного брифінгу.❙

Не менш відвертим був Парамжит Калон 
і на адресу правоохоронних органів: «80 
наших керівників були викликані на допит у 
прокуратуру. Цей тиск здійснюється на нас, 
щоб ми поділилися з цими людьми...»

Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

Поряд iз гучними подіями, пов’язаними з націоналіза-
цією «Приватбанку», останнім часом об’єктом посиле-
ної уваги стала ще одна, так би мовити, мегаструкту-
ра не лише в Україні, а й у світі. Як не як, компанія 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» у популярному рейтингу 
«Форбс» посідає почесне четверте місце серед 200 
найбільших виробників світу.
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Іван БОЙКО

Майдан як явище і процес
 ■ Миколо Ярославовичу, сьо-
годні все частіше чуємо про роз-
чарування наслідками Євромай-
дану. Невже все було марно?
 — Пропоную розмежувати 
учасників Революції гiдностi, зок-
рема героїв Небесної сотні, та тих, 
кого називають «сценою Майда-
ну», хто «вліз» у систему влади на 
майданному піднесенні. Бо той, 
хто по-справжньому сприйняв 
Майдан, той невпинно щоденно 
торує поступ України у майбутнє. 
Часто всупереч, а не завдячуючи 
підтримці з боку влади. Нерідко 
ціною життя чи власної долі. Сус-
пільство обурюється безладом у 
державному управлінні країни та 
тими чиновниками-бюрократа-
ми, які, взявши на озброєння гас-
ла Майдану, забули про його цін-
нісні принципи і вимоги. 
 Наразі, замість очікуваної де-
ржавницької перспективи, ми ба-
чимо сповідування новою владою 
ситуативних чиновницьких інте-
ресів. Ми знову стикаємося із без-
душною бюрократичною маши-
ною, яка впритул не бачить гро-
мадянина, фіксуємо той самий 
радянський принцип галузевого 
управління економікою. 
 Влада — це завжди функціо-
нальна відповідальність. Від-
повідальні високопосадовці є де-
ржавниками, отримують дові-
ру суспільства. В іншому разі — 
вони просто мародери чи скнари, 
які дорвалися до владного пирога 
і жадібно його поїдають, не звер-
таючи увагу на кричущі пробле-
ми пересічних громадян. 
 ■ Але масштаби нерівності в 
суспільстві демотивують грома-
дян, які не можуть самореалізу-
ватися в сучасній Україні.
 — Нерівність у чому? У стат-
ках? У розкоші? Це тимчасове 
явище, оскільки накраденим ба-
гатством хизуються олігархи так 
званої епохи первинного накопи-
чення капіталу. Прикро, що їм у 
цьому потурає нинішня ціннісно 
вихолощена, але формально — 
майданна влада. Попри всі споді-
вання, що влада набуде нових оз-
нак української державності, її 
все ще вибудовують на остові ста-
рої номенклатурної системи ра-
дянщини.
 Якщо проаналізувати жит-
тя громад, то там процеси, запу-
щені Майданом, набирають обер-
тів. Громади все потужніше заяв-
ляють про себе як про господарів 
землі, ресурсів, потенціалів. 
Вони живуть і трудяться заради 
того, щоб після них могли щас-
ливо жити та мати перспективу 
їхні діти. Щодо демотивації чи 
суспільних депресій, то нам усім 
варто зрозуміти, що основним мо-
тиватором маємо бути ми самі і ті 
громадянські середовища життя, 
в яких ми перебуваємо і які маємо 
творити надалі, як осередки щас-
ливого буття. Децентралізація, за 
умови її наповнення справжнім 
змістом, якраз дає нам ці можли-
вості.
 ■ Зараз усе частіше звучать за-
клики до нового Майдану. Ваша 
точка зору щодо цього?
 — Новий Майдан може бути 
лише технологічно імітований. 
Поясню свою думку: був Май-
дан студентства на граніті, потім 
— Свободи і Майдан гiдностi як 
вищі виміри сучасних етапів 
підйому духу українського сус-
пільства. Але їх не можна розді-
ляти на окремі історичні моменти 
чи події, що відбулись і відійшли 
в історію. Майдан — це історич-
но-ментальне явище духовної 
синергії української політичної 
нації: від зародження до сього-

дення. Тому Майдан — це безпе-
рервне творення українського на-
ціонального коду через призму де-
сятків тисяч кодів усіх населених 
пунктів країни. І вирішувати на 
Майдані нагальні проблеми гро-
мадою — це абсолютно правиль-
ний і дієвий засіб нашої вітчизня-
ної демократії. 
 Але це винятково мирний 
шлях пошуку виходу із найсклад-
ніших ситуацій. Будь-який сило-
вий, тим паче збройний вплив на 
мирні зібрання, суперечить са-
мому духу Майдану. Тому Май-
дан, до якого сьогодні заклика-
ють деякі політики, різнобарвні 
діячі, буде, по суті, Антимайда-
ном. Цього допустити не можна, 
ми всі за це відповідаємо, і тут не-
має третьої сторони, як комусь 
здається.

Справжня еліта є патріотичною 
 ■ Яке місце майданна Україна 
займає у вашому житті?
 — Для мене Майдан — це тест 
на справжність. Це була щасли-
ва можливість перевірити себе 
та своїх колег на професійність 
і людяність. Це — відповідаль-
ність серця і розуму. І це важка 
праця щоденного рутинного зо-
середження на буденних справах, 
адже саме вони відіграють велику 
роль у житті людей. Майдан дає 
те натхнення, коли навіть при-
крощі сьогоднішнього дня і нега-
разди буденності не можуть здо-
лати внутрішній оптимізм і віру 
в перемогу.
 ■ Однією з причин наших не-
вдач після отримання незалеж-
ності називають відсутність на-
ціональної еліти, яка би прийш-
ла до влади. Де нам узяти цю елі-
ту?
 — Перш за все, давайте визна-
чимось із самим поняттям «елі-
та» та її місією. У нас історично, 
з імперських часів, відклалося 
поняття еліт як тих, хто перебу-
ває на піраміді влади, хто багат-
ший, кому даровані відповідні 
привілеї. Але в сучасному житті 
ці підходи вже не діють. Розви-
ток цивілізаційних динамік гло-
бального світу доводить, що епо-
ха стилістик елітарного правлін-
ня — як контролю та брутального 
нав’язування волі купки обраних 
— відходить у минуле. Образно 
кажучи, старі еліти, й особливо 
їхній функціонал, вмерли ще на 
Майдані гiдностi.
 Часто елітами називають інте-
лектуалів, а також борців за волю. 
Фактично, еліта — це ті, хто від-
стоює на засадах патріотизму 
власну позицію, для кого важли-
вим у житті є гуманістичні при-
нципи миру, партнерства і віри 
в людей і Україну. Майдан довів, 
що люди з позицією і принципа-
ми сповідують загальноцивіліза-
ційні цінності. Отже, в сучасних 
умовах технологічно-креативно-
го розвитку суспільства поняття 
еліти переходить у нову якість — 
це всі ті, хто працює на благо гро-
мади й опікується її інтересами, 
тобто несе місію захисника і твор-
ця мирного цивілізаційного май-
буття.
 На цьому етапі боротьби за де-
ржавну соборність назвемо їх усіх 
патріотами-державниками май-
бутнього Соборної України. Май-
дан відстоював передусім люд-
ську гідність. А лише гідна осо-
бистість здатна творити модер-
нову державу. Тож не дивно, що 
сьогодні ми є свідками зростання 
патріотизму українців. 

Українці перемагають не лише 
на полі бою 
 ■ Понад два роки на сході 
України ми ведемо боротьбу з 
путінськими окупантами. Коли 
ж цій агресії покладемо край?

 — З історичної точки зору, ми 
це протистояння виграли. Ціну 
заплатили і продовжуємо плати-
ти занадто високу, але виграли. 
Наголошу на тому, що Україна 
сьогодні — це найбільший полі-
гон глобального гібридного те-
роризму, який технологічно та 
креативно продукує та розповсю-
джує по світу Кремль. Майбутнє 
світу залежить від того, чи змо-
жемо ми разом зі світом вчасно 
усвідомити масштаб цього яви-
ща-стратегії і встигнути цивілі-
заційно вистояти в цій борні, за-
хистити себе і світ мирних людей 
і народів. 
 Наші предки свого часу зупи-
нили просування тюркських за-
войовників-ординців у Європу. 
Зараз нащадки тієї ординської 
цинічної стилістики взаємин із 
народами пішли в новий наступ. 
І знову їхній шлях до Європи і сві-
ту лежить через Україну. Зараз не 
потрібно перекидати сотні танків 
і тисячі солдатів, щоб завоювати 
далеку державу. Достатньо су-
часними технологіями змінити 
уяву громадян про ті чи інші речі, 
вплинути на громадську думку — 
і можна святкувати перемогу. 
 Україна протистоїть не лише 
на полі бою. Ми ведемо бороть-
бу за мирне цивілізаційне спів-
життя з націями і народами, за 
вибір справжнього демократич-
ного розвитку нашої країни, за 
мирний розквіт наших громад. 
Наша перемога — це не лише мир 
в Україні. Це збереження мирних 
перспектив для народів Європи та 
світу. Прикро, що наші європей-
ські партнери інколи демонстру-
ють нерозуміння простої істини 
— у нас єдиний глобальний во-
рог, який загрожує всім нам, не-
залежно від країни і місця про-
живання.
 ■ Чи актуальний для України 
так званий колумбійський урок 
суспільного примирення? Чи це 
технологія легалізації на міжна-
родній арені громадянського кон-
флікту?
 — Колумбійську формулу 
примирення просувають в Ук-
раїні стратегічні центри путініз-
му. Бо ні кримського народу, ні 
донбаського не було і не може 
бути, а значить, питання грома-
дянської війни в Україні штучно 
нав’язується з Кремля. Хоча на 
окупованих територіях Криму і 
Донбасу агресор докладає зусиль 
для швидкого і штучного форму-
вання псевдонародностей. Має-
мо пояснити світу, що там живуть 
саме заручники, яких узяли в по-
лон кремлівські технологи-теро-
ристи, що путінська Росія як ре-
жим-окупант не має права на пар-
тнерство в міжнародних інститу-
ціях.
 ■ Останнім часом спостері-
гаємо намагання радикалізува-
ти міжконфесійне протистоян-
ня і використати його як сегмент 
глобального гібридного терориз-
му.  
 — Усі планетарні релігії — це 
вчення про мир. Сьогодні ми ба-
чимо досить потужні глобальні 
технології зіштовхування людей 
на базі релігій через конфесійну 
відмінність, і це вже стало зброєю 
XXI сторіччя. Ми маємо право зу-
пинити це за лекалами нашого 
Майдану, коли мультиконфесій-
на спільнота служителів різних 
релігій разом служили Богу і лю-
дям задля миру. 
 Сьогодні ми маємо говорити 
про християнську церкву в Ук-
раїні, яка буде мирно співіснува-
ти з іншими релігіями. Але ідея 
повернення української церк-
ви до часів Володимира викли-
кає агресію з боку московського 
православ’я, чия політика вже 
стала складовою глобального гіб-

ридного тероризму. Майданна 
Україна започаткувала багато по-
зитивних трендів для глобально-
го світу. Думаю, що ми, українці, 
маємо право започаткувати ідею 
гуртування всього християнства 
як матрицю планетарного ойку-
менізму. 

Самоврядування: мода, 
необхідність, перспектива
 ■ У грудні в країні відбулись 
вибори до місцевих органів вла-
ди в нових територіальних гро-
мадах. Які проблеми, на ваш пог-
ляд, вони висвітлили?
 — Вибори у нас завжди, з од-
ного боку, емоції, а з іншого — 
статистика. Якщо на загально-
українських виборах громадя-
нин ображається чи сподівається 
на центральну владу, то в дано-
му випадку спрацювало розумін-
ня суспільства, що потрібно пок-
ладатися на себе, сусіда, грома-
ду. Але це розуміння не набуло, 
на жаль, загального характеру, 
тому явка на виборах загалом не 
перевищила 45%.
 Мабуть, найточнішим інди-
катором зневіри людей до влади 
можна пояснити невисоку агіта-
ційну передвиборну роботу полі-
тичних партій, які долучилися до 
цього процесу. Основні баталії, як 
і очікувалося, розгорілись у міс-
тах, а не на рівні сільських гро-
мад.
 Щодо проблем, знову було 
використання адмінресурсу. Це 
засвідчує те, що майже 70% но-
вообраних голів об’єднанних те-
риторіальних громад представ-
ляють БПП або їхніх соратни-
ків. Знову були факти баналь-

ного підкупу виборців. Але 
найбільше насторожують за-
фіксовані епізоди застосування 
кримінальних технологій у ви-
борчому процесі. Вони не набу-
ли масового характеру, але пра-
воохоронцям варто замислитись 
над унеможливленням подібно-
го в майбутньому.
 Щодо статистики, то на кі-
нець року маємо, як результат 
процесу децентралізації у влад-
ному виконанні, 368 об’єднаних 
територіальних громад. На-
ступний рік дасть нам мож-
ливість на прикладі цих гро-
мад зрозуміти плюси і мінуси 
процесу створення об’єднаних 
соціумних утворень. 
 Вважаю, що ми маємо спра-
ву не з поточною реформою, а з 
цивілізаційним викликом втра-
тити громаду, що зберігає свою 
автентичність, традиції, генетич-
но-стратегічний код майбутньо-
го нації. Бо за новим законодавс-
твом проглядається думка про те, 
що лише об’єднані територіальні 
громади є юридичними особами. 
Усі населені пункти, які входять 
до ОТГ, втратили цей статус. 
 Очевидно, бажання відрапор-
тувати про об’єднання як факт 
(чи план під пілотний продаж зе-
мель сільськогосподарського ви-
користання), що відбувся, спону-
кає багатьох керівників приско-
рювати цей процес адміністратив-
но-корпоративними методами.
 Ще один аспект, до якого хотів 
би привернути увагу. У Верхов-
ній Раді зареєстровано черговий 
законопроект «Про обіг земель 
сільськогосподарського призна-
чення». Хочу підкреслити одну 

Лідер партії «Патріот» — про наслідки 
Революції гiдностi, перемогу над 
путінською агресією, ринок землі 
та цифрову Конституцію 
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особливість: з 2020 року пла-
нується повноцінний ринок зем-
лі, але з 1 липня 2017 року — тіль-
ки об’єднані громади отримають 
право продавати землю в межах 
своєї юрисдикції. Чи будуть вра-
ховані інтереси первинних гро-
мад, тобто сіл? Дуже сумнівно. 
 ■ Тобто вважаєте, що відкрит-
тя легального ринку землі — це 
закінчення процесу ринкових 
умов у державі?
 — Це, швидше, початок тур-
булентності вільного ринку в 
умовах монополізму українсько-
го галузево-управлінського моно-
полізму (олігархату всіх видів та 
форм) у симбіозі з фінансово-бан-
ківськими транснаціональними 
компаніями з українськими ко-
ренями в офшорах. Таким чи-
ном, цілком може відбутися капі-
талізація унікальних земельних 
ресурсів у глобальному масшта-
бі вже планетарної продовольчої 
безпеки. Передумови такого роз-
витку подій проглядаються вже 
зараз.
 Утiм хочу бути більшим оп-
тимістом. Проблема, як на мене, 
не в пришвидшенні легалізації 
ринку землі будь-якою ціною за 
діючої влади, проблема в адек-
ватних цивілізаційних системах 
контролю і збалансованої від-
повідальності за взяті обов’язки 
щодо землі між різними гілками 
державної влади у партнерстві зі 
спроможним самоврядуванням. 

І тут слово громади є вирішаль-
ним. 
 Сьогодні ми маємо понад 11,5 
тис. міських, сільських і селищ-
них громад. Процес децентралі-
зації, який передбачає створення 
об’єднаних територіальних гро-
мад, знизить кількість юридич-
них осіб-громад майже у 8 разів. 
Тобто у 8 разів слабшим стане го-
лос громад, у вiсiм разів змен-
шиться потужність середовищ 
життя у відстоюванні своїх прав, 
зокрема щодо розпорядження 
землями.
 25 років суспільство чекає зро-
зумілого, ефективного та перс-
пективного законодавчого кодек-
су-моделі про продаж землі сіль-
ськогосподарського значення та 
використання всіх видів земель 
з позиції культивування щасли-
вого життя в природі, а не тільки 
технократично-прагматичного 
ресурсу виробництва заради ви-
робництва. І 25 років нам розпові-
дають iз високих трибун про не-
обхідність мораторію на цей про-
даж, мотивуючи такі дії піклу-
ванням про селян. 
 Тим часом технократичний 
наступ на землю є світовою тен-
денцією. Щорічно у світі площа 
сільськогосподарських угідь 
зменшується в середньому на 6 
відсотків. Україна, на жаль, не 
є винятком із цього списку. Вар-
варське ставлення до землі приз-
вело до порушення стійкості аг-
роландшафту. Надмірна розо-
раність (56% території країни 
і 80% сільськогосподарських 
угідь) як один із основних фак-
торів втручання людини у при-
роду стала причиною дисбалан-
су природного процесу ґрунто-
утворення та зростання ерозії 
земельних площ. А це — щоріч-
ні мільярдні збитки, які згодом 
можуть призвести до непоправ-
них втрат. 
 ■ Який вихід?
 — Що ми маємо зараз на рин-
ку землі? Практично застій iз пер-

спективою занепаду. Штучне стри-
мування розвитку сільськогоспо-
дарської галузі завдяки постій-
ному продовженню мораторію на 
продаж землі призвело у багатьох 
випадках до формування тіньових 
схем привласнення цієї ж землі.
 Недопущення в Україну іно-
земних інвесторів, за якими сто-
ять мільйонні інвестиції, породи-
ло систему вітчизняних власни-
ків землі. Кілька сотень багатіїв 
разом із низкою чиновників-фе-
одалів, які ховаються в «тіні», 
володіють на правах копійчаної 
оренди тисячами гектарів. Нама-
гання фермерів творити власне 
сільськогосподарське виробниц-
тво насправді стало битвою з бю-
рократичними перепонами і тис-
ком агрохолдингів за виживання. 
Виникає дилема, з якої, на пер-
ший погляд, немає виходу.
 Але вихід є. І його пропонує 
політична партія «Патріот». 
Ми наполягаємо на тому, щоб 
ринок землі розпочинався із 
юридично-технологічної мо-
делі Статуту громади. Внесен-
ня окремого розділу про ринок 
землі в статути громад карди-
нально змінить ситуацію і пер-
спективу на ринку землі. А вже 
від цього мають писатися цент-
ральні закони про використан-
ня землі в Україні. 
 Громада — кожний селянин 
— має стати учасником проце-
су запуску функціональної мо-

делі продажу та комплексно-
го використання землі. Бо тіль-
ки спроможна громада — а таку 
спроможність дає юридична мож-
ливість впливу на процес регу-
лювання ринку землі — матиме 
перспективу і зможе розвивати-
ся адекватно сучасним викликам 
та загрозам.
 Варто згадати і націлити на-
ших управлінців на історично-
правові підвалини України, адже 
багато населених пунктів ниніш-
ньої України в сиву давнину мали 
так зване Магдебурзьке право, 
яке визначало автономність на-
селеного пункту по відношен-
ню до держави. Статут нинішніх 
громад, які в процесі децентралі-
зації набувають нових ознак і ха-
рактеристик, має стати новітнім 
Магдебурзьким правом для сере-
довищ життя — кожного населе-
ного пункту.
 Наразі посадовці держави час-
то роблять усе, щоб цього не від-
булося, а про принцип субсидіар-
ності взагалі чомусь і не згаду-
ють, окрім науковців чи експер-
тів. Тож не дивно, що у свідомості 
пересічного українця відклалася 
думка про те, що управлінець — 
це бюрократ, канцелярський щур 
і хабарник. 

Партійні сподівання 
і суспільна довіра
 ■ На вашу думку, чому є таким 
низьким рівень суспільної довіри 
до партій?
 — Партійне будівництво в 
Україні за чверть століття, на 
жаль, не вийшло на рівень євро-
пейського розуміння функціо-
нально-перспективної ролі пар-
тій у житті суспільства і систем-
ної відповідальності перед гро-
мадами. Партії у нас будуються 
як лобістські стартапи за лі-
дерським, тобто вождистським, 
принципом. Допоки лідер існує 
(в політичному сенсі, звичайно) 
— існує і партія. Це ліквідує не-
обхідність орієнтування керів-

ництва партії на цінності, дов-
кола яких мали би гуртуватись 
симпатики та системні послідов-
ники партійного руху.
 Як на мене, орієнтація на старі 
підходи до формування партій-
них рухів, побудованих на прин-
ципах особистої лояльності та по-
садово-матеріальної зацікавле-
ності, не має майбутнього, тож 
такі партії приречені на розпад.
 Пересічний українець зму-
шений сьогодні боротися за ви-
живання, тому йому простіше і 
вигідніше на цьому етапі поєд-
нувати емоційне бажання до кра-
щого життя з ситуативним прак-
тичним голосуванням «за греч-
ку» практично будь-якого кан-
дидата — адже всі вони, на його 
переконання, однакові. Громадя-
нин нічого не вирішує і ні на що 
не впливає — цей міф насаджу-
вався українцям за всіх імперій і 
особливо за радянщини, а сьогод-
ні підкріплюється гіперцентралі-
зованим управлінням, яке не від-
пускає громади в спроможну пер-
спективу гідної самореалізації на 
засадах партнерської синергії 
відповідальності і громадянської 
довіри.
 ■ Нещодавно народні депу-
тати запровадили державне фі-
нансування політичних партій в 
Україні. Що це дає для суспільно-
політичного розвитку країни?
 — За діючим законом, між 
партіями, що здобули парламент-

ський статус на останніх виборах 
до Верховної Ради (йдеться про 
Блок Петра Порошенка, «Бать-
ківщину», «Народний фронт», 
«Самопоміч», Радикальну пар-
тію, «Опозиційний блок»), цьо-
горіч буде розподілено 391 млн. 
гривень. Сума для українсько-
го бюджету досить серйозна. 
Але такі витрати варті того, щоб 
ми просунулися хоча б на крок 
по шляху демократії і незалеж-
ності партійного будівництва від 
олігархічно-лобістських угрупо-
вань. 
  Бо суспільство, тобто ми з 
вами, отримає за умови держав-
ного фінансування партій, по-
перше, прозорість та справжню 
(а не імітаційну) фаховість про-
фесійності партійної діяльності. 
Адже бюджетне фінансування 
цільове — всі витрати лише від-
повідно до статутних завдань. 
З’являється можливість щоквар-
тального фінансового аудиту пар-
тій і з’ясування джерел фінансу-
вання. Фактично це механізм 
контролю з боку держави і сус-
пільства. 
 Крім цього, партії зобов’язані 
надавати щомісячний звіт і по-
казувати свої доходи і витрати. 
Порушення норм використан-
ня коштів веде до анулювання 
реєстрації партії. Тому ризику-
вати власним існуванням навряд 
чи хтось захоче.
 Але досягти реалізації всіх 
демократичних норм одночасно 
неможливо. Давайте будемо ру-
хатися покроково, але не зупи-
няючись. Паритетне партійне 
змагання, на жаль, сьогодні ще 
сумнівне, бо статусний парламен-
таризм має бюджетне фінансу-
вання, а нові партійні організми 
мають виживати і доводити гро-
мадянству свою щирість і потен-
ціал у надскладних умовах дикта-
ту залишків та монополізму пар-
тійного минулого. 
 Бо бюджет — окремим пар-
тіям, а звітність — всім. Що це, 

як не узурпація на право партій-
ної діяльності для обраних та ще 
й заднім числом. 
 ■ Електронні декларації, по-
дані чиновниками, політиками, 
депутатами, викликали у світі 
справжній шок. Українське сус-
пільство наразі не виявило ак-
тивності щодо притягнення до 
відповідальності осіб, чиї стат-
ки набуті нечесних шляхом. Нам 
уже все одно?
 — Для українського суспільс-
тва відкриття електронних декла-
рацій не стало дивиною тому, що 
розміри тотальної корупції давно 
перестали бути якимось відкрит-
тям. Сталося так, що все суспільс-
тво пронизане капілярами коруп-
ції. Різниця в тому, що «внизу» 
хабар дають і беруть як нагаль-
ну процедурну вимогу в невели-
ких розмірах і з рук в руки, а «на-
горі» — це нерідко статусна поса-
дова безвідповідальність і злочин, 
де фігурують цифри бюджету не-
великого міста, і йдуть вони по 
«безналу».
 Нам не все одно. Ми це знає-
мо, пам’ятаємо і робитимемо вис-
новки. Хотів би підкреслити, що 
електронні декларації — не лише 
вимога євроспільноти. Це подо-
лання останньої барикади старої 
номенклатури, де вона утримува-
ла свої статки і значення. Сучас-
не управління потребує публіч-
ності, і саме в цьому полягає сус-
пільне замовлення діючій владі. 
Певен: якщо не відбудеться тор-
педування процесу декларування 
з боку старих псевдоеліт, то ніщо 
вже не зупинить реформування 
управлінської системи в державі 
й приведення її до рівня європей-
ської якості.
 ■ Дотичне питання до декла-
рацій. Чимало списів зламано 
довкола проблеми амністії ка-
піталів та нульових декларацій. 
Який шлях вибрати?
 — У будь-якому випадку пот-
рібно завершувати епоху пер-
винного накопичення капіталів. 

Країна має жити за зрозумілими 
всім без виняткiв правилами фі-
нансово-кредитного етикету, як 
для громадянина, так і передусім 
для чиновника. 
 Обидва варіанти мають плюси 
і мінуси. Вони застосовувались у 
різний час у різних країнах і з до-
сить невеликою ефективністю. 
Але сам факт заявлення цих дій 
є елементом демократизації сус-
пільства і виведення економіки 
з тіні. Хоч як би ми ставились до 
законодавчої ініціативи про впро-
вадження «нульової» декларації, 
ми маємо розглядати все це через 
призму розбудови нових цивіліза-
ційних відносин між державою і 
громадянами, тобто між збирача-
ми і платниками податків.
 Водночас я б хотів звернути 
особливу увагу на правову захи-
щеність інтелектуальної влас-
ності. З невідворотним поступом 
четвертої промислової револю-
ції ця тема набуває все більшого 
значення. Ми мимоволі, за велін-
ням часу, все більше будемо пе-
реміщуватися у сферу взаємин, 
де визначальною ставатиме інте-
лектуальна власність кожного. 
Крім усього іншого, це величезні 
суми прибутків для власників ін-
телектуальної власності й отри-
мання надходжень для держави.
 Певною мірою покладаюся 
в цьому питанні на Вищий суд 
із питань інтелектуальної влас-
ності, який має бути створений 
не пізніше жовтня наступного 
року. До цього спонукає прийня-
тий влітку Закон України «Про 
судоустрій і статус суддів».
 Сподіваюсь, що такий євро-
пейський підхід до такої нагаль-
ної проблеми — подібні суди іс-
нують, наприклад, у Німеччині, 
Швейцарії, Великобританії — 
дасть абсолютний позитивний 
ефект і приведе до владнання 
всіх суперечок як у цій сфері, так 
і у всіх інших напрямах розвит-
ку громад і громадян нашої рід-
ної України. ■

«Майбутнє України —  
і потужною громадою»

НЮАНСИ ЦИФРОВОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

 ■ Тренди майбутнього — штучний інтелект, робототехніка, big data, ін-
тернет речей, 3D–принтинг, додані віртуальні реальності у всіх сферах 
життя — сьогодні розглядаються в багатьох країнах як перспектива роз-
витку держави і суспільства. Наскільки така реальність є актуальною для 
сучасної України? 
 — Держава, яка не бачить сьогоднішніх глобальних перспектив, приречена. 
Тому ми мали би сьогодні визначити ті перспективні напрями розвитку, які дадуть 
нам імпульс для зростання середовищ життя, а значить, і економіки.
 Нинішнім очільникам слід пам’ятати про те, що справжнього громадянина фор-
мують сім’я, місцева школа, культура, історія, традиції та ментально-мовні коди. 
Коли ці сфери і напрями будуть пріоритетними, то необхідність в однобічних (мето-
дологічно) розповідях про економіку відпаде — це буде зрозумілим для кожного 
українця. Сучасні тренди глобалізованого мирного світу співжиття стануть нормою 
кожної громади, а не головним болем чиновників-імітаторів, які залежать від поса-
довців-функціонерів, зв’язаних застарілими корпоратизованими путами управлінсь-
ких стилістик минулих практик та стандартів.
 ■ Сьогодні багато розмов точаться про цифрову демократію. З вашої 
точки зору, цифрова демократія — це фундамент сучасної України чи ре-
сурс для втрати суверенності в глобальному світі?
 — Однозначно фундамент. Але цей фундамент має назву-принцип, що функціо-
нує в експертному середовищі — цифрова Конституція України.
 У нас зараз, як і у світі загалом, діє, я б так сказав, аналогова версія законодавс-
тва. Сучасні динамічні процеси, які відбуваються потоково і безперервно, потребу-
ють нового осмислення, яке можливе лише в цифровому варіанті. Ми стоїмо перед 
необхідністю розв’язання глобальної теореми переходу міжнародної спільноти не 
тільки до норм цифрової демократії, а й до норм цифрового міжнародного права. 
Це пояснюється необхідністю приймати рішення дуже швидко, і кожне таке рішення 
має ув’язуватись з комплексом інших рішень.
 ■ З огляду на це, як вважаєте, чим є криптовалюти — перспективою 
розвитку чи інструментом глобальної монополізації і викликів глобально-
го гібридного тероризму?
 — Досить часто з цього приводу чути голоси різних експертів, мовляв, нові форми 
фінансової взаємодії ліквідують з часом систему національних контролів за фінансово-
банківською сферою. Досить дивна позиція, враховуючи, що людство все активніше за-
нурюється у цифровий світ. А в цифровому режимі не може бути чогось утаємниченого, 
такого, що можна приховати. Відтак контроль, навпаки, стане дієвішим і ефективнішим.
 Тому криптовалюти вважаю одночасно форматом утвердження тотальної прозо-
рості транзакцій на фінансовому ринку і потужним індикатором утвердження миру в 
цивілізації. З іншого боку — це найтехнологічніший виклик мирній цивілізації неда-
лекого майбутнього.
 Враховуючи, що в недалекій перспективі нинішні комп’ютери та інфраструктурні 
мережі стануть квантовими, то рівень захисту і збереження інформації стане недо-
сяжним для зовнішнього враження. Але перед цим ми з вами маємо перемогти ре-
цидиви проявів неоварваства, які сьогодні просувають криптовалюти як інструмент 
глобальної зброї для фінансування проектів глобального гібридного тероризму.

■
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За понад два роки війни в Україні люди 
вже звикли чути страшну статистику — 
стільки-то вбитих, стільки поранених. Це 
вже тисячі. А за кожною цифрою — чи-
ясь доля, чиїсь діти-сироти, батьки. Про-
те навіть до цієї статистики потрапляють 
далеко не всі, наприклад не потрапляють 
військові добровольчих батальйонів, хоча 
воюють вони нарівні з ЗСУ.
Одним із таких добровольців є Анд-
рій Бондаренко, двічі поранений, нині 
він намагається відновити праву руку, 
щоб... знову піти на схід. Ліва рука Ан-
дрія робоча на 30%. «Він брав участь у 
найзапекліших боях, — розповідає його 
командир, позивний «Да Вінчі». — Муж-
ня людина, один із найкращих, про ньо-
го можу сказати лише хороше, таких лю-
дей у нас мало».
Андрієві Бондаренку вже зробили 14 опе-
рацій. У нього через остеомієліт не при-
живаються кістки. Тепер він чекає резуль-
татів аналізів, щоб лікарі вирішили, що 
робити далі. На жодну з попередніх опе-
рацій держава не дала ані копійки. «Ук-
раїна молода» поспілкувалася з Андрієм 
Бондаренком та його братом Сергієм.

У мене було поранення середньої 
тяжкості, тож доліковувався вже 
на позиції
 ■ Андрію, розкажіть про службу доб-
ровольцем?
 — Я служив в окремій штурмовій 
роті, ДУК, «Правий сектор». Звісно, ми 
співпрацюємо із ЗСУ, стоїмо на позиціях 
практично разом. Але від них ми відріз-
няємося тим, що в нас усе дуже злагод-
жено, побратимство більш розвинене, 
ми як рідні люди один до одного стави-
мося. Комерційної мети не маємо, з пи-
ятикою — суворо. Є люди, що не витри-
мують, то їх споряджаємо на певний час 
додому — відпочити, коли відпочине, 
повертається.
 ■ У вас було два поранення?
 — Перше поранення було 11 січня 
2015 року в Пісках. Два осколки в руку 
— в передпліччя, й один пройшов на-
виліт у скроневу частину. Ще один ос-
колок досі в обличчі сидить. Побув після 
того поранення у лікарні тиждень і утік 
назад на фронт, бо ж тоді не вистачало 
людей. Та й я подивився, які там хлоп-
ці лежать, з тяжчими пораненнями. У 
мене було середньої тяжкості, тож долі-
ковувався вже на позиції. Там друг ро-
бив перев’язки. За місяць усе зажило. От 
друге поранення мене вже затримало.
 ■ А друге поранення вже цього 
року? 
 — Так, 28 лютого між Водяним та Ав-
діївкою. Прилетіла 120-та міна в тандемі 
з 80-кою, слава Богу, що встиг присісти 
і закритися руками. Я саме перебігав із 
бліндажа до штабу — от і зловила мене 
там. Спочатку відвезли мене у госпіталь 
до Красноармійська. Але нас із «Пра-
вого сектору» не всі госпіталі прийма-
ють, фактично лише у Дніпрі та Києві. У 
Красноармійську мене одразу запитали, 
з якої я бригади? Вiдповiв, що з «Пра-
вого сектору». Мені й кажуть: «Правий 
сектор» не беремо, їдьте на Мечникова». 
Наступного дня «правосеківські» госпі-
тальєри перевезли до Мечникова, я там 
майже п’ять місяців відлежав. У Мечни-
кова мені більш-менш зібрали ліву руку, 
відсотків на 30 вона робоча тепер. Уже 

в Києві, в Інституті ортопедії, дуже до-
поміг реабілітолог Олександр Олексійо-
вич, завдяки йому розробив руку, бо 
пальці зовсім не працювали. 
 Із правою рукою гірше: променевої кіс-
тки не вистачає вiсiм сантиметрів, вир-
вано чотири сантиметри ліктьової кіст-
ки, рука була практично відірвана. Але в 
Дніпрі зрештою сказали, що не можуть ні-
чого зробити, треба їхати до Києва.

Жодної допомоги від держави 
я ще не отримав
 ■ Скільки вже зробили операцій?
 — Загалом 14 операцій, ще будуть 
вживляти кістки. У Києві зробили вже 
чотири операції. Вживили спочатку про-
меневу кістку, потім ліктьову, потім по-
чистили, бо почало загноюватися. А вже 
на 14-й операції вийняли ці кістки, бо 
вони не приживаються — знижений ге-
моглобін і низький імунітет. Поїхав до-
дому піднімати, прописали препарати. У 
мене остеомієліт виявили — зараження 
кісток, незрозуміло, звідки він узявся, 

чи від поранення, чи вже потім занесли. 
Тепер має лікар вирішити, що робити 
далі — або візьмуть трансплантати для 
вживлення, або знову братимуть мої кіс-
тки з таза. Уже раз брали, толку немає, 
пішло відторгнення, ще раз візьмуть.
 ■ Гроші на операції звідки берете — є 
якась державна допомога?
 — Жодної допомоги від держави я ще 
не отримав. Іноді лікарні з розумінням 
ставляться. Якщо пощастить, виб’ю ін-
валідність. Уже вiсiм місяців минуло, 
як подав документи в СБУ. Нам не дають 
учасників бойових дій. Ті добровольці, 
що уклали контракт із ЗСУ, прирівню-
ються до учасників бойових дій. Ми — 
ні. Про наші втрати ви не почуєте і у зве-
деннях, наприклад, коли цього року на 
шахті Бутівка оголосили, що двоє за-
гиблих ЗСУ, то там ще було наших вось-
меро, про них мовчать. Тож і допомоги 
жодної. За всі мої операції платили во-
лонтери: Світлана Лозова дуже допомог-
ла, Тетяна Подоляночка, друзі допома-
гали, от сім’я Радичуків із Рівного, ро-
дина, побратими, один iз них — позив-
ний Піротехнік. Деякі хлопці, що тепер 
служать у 54-й, навіть частину зарплати 
стараються пересилати.
 ■ Кажуть, що нині волонтерська до-
помога значно менша?
 — Ні, волонтери допомагають, але 
самим волонтерам від народу допомо-

ги менше. Найбільше волонтери допо-
магають у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові. 
А найменше у Києві, у столиці їх дуже 
мало. Є ті, хто допомагає з ліками, їжею, 
але всі переважно своїми справами зай-
няті, кудись поспішають. Ні, ніхто не 
хоче марципанів, але на периферії, в ма-
ленькому місті, уважніше до тебе став-
ляться, аніж у столиці. Насправді люди 
думали, що 14-го року війна закінчить-
ся, але наша верхівка цю війну затягла. 
Тоді, 14-го року, що Донецьк, що Лу-
ганськ можна було взяти без проблем та 
закрити кордон, і не було б того, що за-
раз є. Так, може, Кацапстан намагався 
б і далі з нами воювати, але «сєпарів» не 
було б. Усе залежить від наших прави-
телів. Жодних заходів вони не вжива-
ють. Україна платить за воду, за світло, 
що до Криму, що на схід, Крим і схід не 
платять за постачання електроенергії та 
води. Практично знищує влада патріотів 
України — по тюрмах, наприклад, і роб-
лять це різні служби. Насправді мені 
вже соромно, що стільки пішло на опе-

рації. Може, комусь ці гроші були б пот-
рібніші.

За 60 кілометрів від Києва навіть 
є мажорський батальйон — у ньому 
«служать» сини можновладців
 ■ Чому ж соромно?
 — За нашу владу соромно, що допома-
гати змушені прості люди. А влада лише 
кишені набиває. Знаєте, тим, хто був на 
фронті, значно важче добитися статусу 
учасника бойових дій (УБД). Допомогу 
людям, чиї родичі загинули на війні, або 
ветеранам треба вигризати зубами. Навіть 
ЗСУ це важко зробити. Зате понад поло-
вина депутатів мають УБД. За 60 кіломет-
рів від Києва навіть є такий спеціальний 
мажорський батальйон — у ньому «слу-
жать» сини можновладців. 
 ■ А ви на війну коли пішли?
 — Я на війні від самого початку — 
а хто, як не ми? Піски, Бутівка, Старо-
гнатівка, Опитне, Водяне — практично 
на всьому донецькому напрямку був. І 
весь час на нулі.
 ■ Родина зрозуміла ваше бажання 
йти на фронт добровольцем?
 — Так, діти зрозуміли. Син навіть 
хотів кинути навчання, але я дав зро-
зуміти, що цього не буде, брат теж хотів 
зі мною, але в нього двоє дрібних дітей, 
та й мати хвора в нас. 
 Брат Сергій: — До речі, про те, що він 

пішов на фронт, знав лише я. Фактич-
но три місяці, до поранення, всі думали, 
що він у Запоріжжі на заробітках, інже-
нером-будівельником. Тато й мама теле-
фонують і дивуються, що за дивні звуки 
чути у слухавку. Потім уже приїхав піс-
ля поранення з перемотаною головою.
 Андрій: — Я зайшов у двір — мати 
саме підмітала, то вона як побачила мене 
з замотаною головою, а ще я собаку з 
фронту забрав — і в нього шия перемота-
на — то знепритомніла... Тепер цей лаб-
радор — Бублик — у Радомишлі живе. А 
Бубликом став завдяки племінниці. Те-
лефоную їй і питаю: — Тобі собаку при-
везти? — Чорну? — Чорну! — Привези! 
— А як назвемо? — Бубликом. Тож тепер 
він Бублик. 
 Так, мамі складно, але вона цього не 
показує, вона знає, що в мене все завжди 
добре. 
 Брат Сергій: — Про друге братове по-
ранення дізнався з «Фейсбуку». Мамі 
сказав, що в нього рука зламана, якось 
так поступово, порційно намагався роз-
повідати, щоб не одразу. А ще просив, 
щоб не дуже у «Фейсбуці» світили, бо Ра-
домишль — містечко маленьке, всі одра-
зу б дізналися, до матері побігли розпові-
дати.
 Андрій: — Я теж мамі сказав, що рука 
зламана, хоча з братом і не домовляли-
ся, і я не знав, що він їй сказав. Я тоді не 
хотів, щоб до мене їхали рідні. Дуже доб-
ре пам’ятаю, як був поранений, ще кри-
чав — не треба мене нести, я сам піду.

Я розумію: от я це бачив, але я 
не хочу, щоб це бачив хтось іще
 ■ Син і донька вчаться?
 — Так, мала у 5-му класі вчиться. А 
син в університеті на фізрука-реабіліто-
лога. Він так вирішив після того, як по-
бував у мене в лікарні у Дніпрі — каже, 
буду реабілітологом. 
 ■ Коли були в лікарні, з вами працю-
вали психологи, надавали якусь допо-
могу?
 — Так, приходять психологи, розмо-
вляють. Але я не відчував психологічної 
проблеми, я вже стільки всього бачив. 
Водночас розумію: от я це бачив, але я 
не хочу, щоб це бачив хтось іще. Склад-
но, що руками не можу нічого робити, 
ото лише кола на стадіоні намотую.
 Брат Сергій: — Я вважаю, що тре-
ба більше уваги приділяти реабіліта-
ції ветеранів і їхньому поверненню до 
нормального життя. Багато хто не за-
мислюється про те, що ті, хто повернув-
ся з війни, по требують трохи інакшого 
ставлення, спілкування. У хлопців на 
фронті дуже загострилося почуття не-
справедливості, і це треба враховувати. 
До них треба уважніше ставитися. Усі 
звикли до статистики — стільки вбитих, 
стільки поранених, але ж за кожним ви-
падком чиясь доля, чиєсь життя. От був 
хлопчина 18 років — він же на війну пі-
шов не через бажання в стрілялки погра-
ти, він це може зробити за комп’ютером. 
Його мати ростила, щоб він жив, а він 
того життя ж і не бачив.
 Андрій: — Був у мене у Дніпрі випа-
док. Приходить дівчина-інтерн, задає 
запитання, записує. І така в нас розмо-
ва: А де вас поранено? — На війні. — А 
що, у нас війна є? — А ти де живеш? — 
В Україні. — Де вчишся? — В інституті, 
лікарем буду. — І ти не знаєш, що у нас 
війна триває, ти про АТО чула? — Ні. 
 ■ Ніколи не з’являлися думки — за 
що я стою?
 — Там таких думок не було. Страху 
теж не було, більше переживання через 
молодих хлопців, що прийшли на вій-
ну. Так, були й виховні моменти, зате те-
пер вони мені телефонують і запитують 
— коли вже ти приїдеш. Я б і зараз пої-
хав, чесне слово, але ж нічим я там не до-
поможу. А от удома треба щось робити, 
бо на все те, що відбувається у країні, не 
можна дивитися.
 Отак. Але, дай Боже, вилікую руку 
— повернуся туди. Щоправда, дочка 
мені якось сказала, щоб я пообіцяв, що 
вже туди не поїду.
 ■ Так розумію, не пообіцяли?
 — Ні. ■

Номер картки матері Андрія Бондарен-
ка в «ПриватБанку»: 5168 7573 0651 
1504, Василенко Надiя Павлiвна.

ДІЙОВІ ОСОБИ

Андрій Бондаренко: Допомогу ветеранам 
треба вигризати зубами
Уже вiсiм місяців минуло, 
як двічі поранений 
доброволець подав 
документи в СБУ — 
статусу учасника бойових 
дій не дають

■

Андрій Бондаренко.
Фото з власного архіву.

❙
❙

«Насправді люди думали, що 14-го року війна закінчиться, але наша 
верхівка цю війну затягла».
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 Польоти літаків Ту-154, 
які експлуатують російськi си-
ловi відомства, призупинені до 
з’ясування причин аварії над 
Чорним морем, повідомила вчо-
ра агенція «Інтерфакс» iз поси-
ланням на джерело в міністерс-
тві оборони РФ. Утім на даний 
час в експлуатації перебуває об-
межена кількість цього типу лі-
таків, і призупинення їх польо-
тів не матиме суттєвого впливу 
на повітряні перевезення. 
 Але вже сама така заява 
свідчить, що однією з головних 
версій катастрофи стає несправ-
ність чи експлуатаційні недолі-
ки машини типу Ту-154. Допо-
могти встановити істину допо-
може головний iз трьох само-
писців літака, який водолази 
знайшли позавчора на глибині 
30 метрів і відправили до Мос-
кви на розшифровку, повідом-
ляє міноборони Росії. За сло-
вами фахівців, він у хорошому 
стані. Другий бортовий самопи-
сець уже локалізовано, але поки 
що його не вдалося підняти на 
поверхню. Пошукова операція 
досі триває, за ніч із понеділ-
ка на вівторок знайдені ще три 
тіла загиблих і нові фрагменти 
літака, повідомив речник мініс-
терства оборони Росії Ігор Кона-
шенков.
 Уже розпочата процедура 
впізнання тіл загиблих в авіа-
катастрофі. Загалом на поверх-
ню станом на вчорашній ранок 
було піднято 13 тіл загиблих 
i 156 фрагментів тіл. Також у 
районі пошукової операції у 
Чорному морі виявлено кіль-
ка частин фюзеляжу, фрагмен-

ти двигунів, різні механізми 
та агрегати літака Ту-154. За 
даними військових, ці части-
ни повітряного судна знайшли 
вночі на відстані 1700 метрів 
від берега на глибині близько 
30 метрів. 
 За даними російських ЗМІ, 
руйнування знайденої хвосто-
вої частини борту попередньо 
вказують на те, що пілот хотів 
посадити літак на воду. Про це 
повідомив також і один зі свід-
ків: літак спочатку чиркнув 
хвостом по воді, а потім зник 
у ній. Серед основних версій 
слідства щодо причин катаст-
рофи — помилка пілотів, пот-
рапляння у двигун сторонніх 
предметів, перевантаження 
та технічна несправність літа-
ка. За даними російської газе-
ти «Коммєрсант», пріоритет-
ною версією є помилка пілота. 
Вона ґрунтується на свідчен-
нях співробітника берегової 
охорони прикордонних військ 
ФСБ, який став свідком авіака-
тастрофи. За його словами, лі-
так замість того, щоб набрати 
висоту, почав знижуватися до 
поверхні моря, наче намагався 
здійснити посадку.

 Водночас агенція ТАКС із 
посиланням на джерела в сило-
вих структурах повідомляє, що 
основною є версія потраплян-
ня в двигун стороннього пред-
мета. ФСБ раніше заявило, що 
ознак теракту в авіакатастрофі 
Ту-154 не знайшли. Проте екс-
перти, опитані «Радіо «Свобо-
да», вважають, що версію тер-
акту виключати рано, і в будь-
якому разі загиблих у катаст-
рофі людей потрібно вважати 
черговими жертвами російсь-
кої військової операції в Сирії. 
«На цьому етапі розслідуван-
ня, коли відбувається збір пер-
винних доказів і відомостей, 
не можна виключати жодну 
версію, якою б малоймовірною 
вона не здавалася — аж до пря-
мого потрапляння в літак ме-
теорита, — вважає авіаційний 
експерт Вадим Лукашевич. — 
І тільки потім, з появою нових 
фактів, експертиз, доказів, 
можна відкидати малоймовір-
ні версії й зосередитися на ос-
новних. Тому саме по собі різке 
заперечення версії теракту... 
може свiдчити про те, що роз-
слідування вже спочатку піш-
ло необ’єктивним шляхом». ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Упродовж останнього десятиріч-
чя характер перемитництва (торгівлі 
людьми) у світі змінився. Про це свід-
чить оприлюднена позавчора доповідь 
Управління Організації Об’єднаних На-
цій з наркотиків і злочинності (UNODC). 
Дослідники управління зафіксували ви-
падки торгівлі людьми у 106 країнах сві-
ту. Перемитництво з метою статевої ек-
сплуатації, примусової праці та жебра-
кування є найпоширенішим, а діти ста-
новлять приблизно третину всіх жертв. 
Майже три чверті жертв торгівлі людь-
ми у світі є жінки або дівчата: 51 відсо-
ток жертв є жінки, а ще 20 відсотків — 
неповнолітні дівчата.
 UNODC вивчала тренди у торгів-
лі людьми у світі, проаналізувавши 63 
тисячі випадків, які стались впродовж 
2012—2014 років. Загалом, за даними 
Міжнародної організації праці, за цей 
період жертвами торгівців людьми ста-
ло близько 21 мільйона осіб у світі.
 Найбільше експертів турбує, що за 
останні десять років значно збільшила-
ся кількість дітей, які стають жертвами 
торгівлі людьми. У 2014 році порівняно 
з 2004 роком ця цифра виросла в більш 
як два рази — з 13 до 28 відсотків. При 
цьому переважно хлопчики стають жер-
твами зловмисників у країнах Африки, 
де дуже поширене використання при-
мусової праці, а також жебрацтво та ви-
користання дітей-солдатів. А в країнах 
Центральної Америки, Карибського ба-

сейну та Південної Америки, де поши-
рене сексуальне рабство, жертвами тор-
гівлі людьми стають переважно дівча-
та. Крістіна Канґаспунта, керівник гру-
пи підготовки доповіді ООН зазначила 
щодо перемитництва людей: «Жінок, го-
ловним чином, експлуатують суксуаль-
но. 72% жінок експлуатують статево, але 
є і 20%, що їх використовують для при-
мусової праці».
 Дітей та інвалідів використовують 
торгівці людьми для жебрацтва, тоді як 
інших жертв використовують для укла-
дання фіктивних шлюбів, зйомок у пор-
нографічних фільмах або для участі у 
шахрайських схемах. Крім того, в де-
сятьох країнах повідомлялось про ви-
падки торгівлі людьми для використан-
ня їхніх органів. Водночас усе більшо-
го поширення набувають випадки ви-
користання людей, як рабів, що було 
типовою ознакою середньовіччя. Цим 
нині найбільше вирізняються ісламіст-
ські рухи на кшталт «ІДІЛ» та «Боко 
Харам». 
 Проте і частка чоловіків, які пот-
рапляють у невільництво та піддаються 
експлуатації, останніми роками значно 
зросла — за останнє десятиліття з 13 
до 21 відсотка. В UNODC це пояснюють 
тим, що у світі стало більш поширеним 

використання фізичної праці невільни-
ків. Так, у 2014 році чотирьох iз десяти 
жертв перемитництва викори стовували 
для фізичної праці, тоді як у 2007 році 
ця пропорція становила троє осіб iз де-
сяти.
 Невдоволені у UNODC і результа-
тами боротьби з торговцями людьми 
у світі. Попри існування у 158 країнах 
законів, які передбачають криміналь-
ну відповідальність за цей злочин, ви-
падків засудження за торгівлю людьми 
у світі вкрай мало, зазначають в Управ-
лінні ООН з наркотиків і злочинності. А 
у 15 відсотків країн узагалі не зафіксо-
вано жодного випадку засудження за 
цей злочин.
 У звіті UNODC, який випуска-
ють кожні два роки, фігурує й Украї-
на, яка є як країною походження, так 
і країною призначення для жертв тор-
гівлі людьми. Як зазначається у доку-
менті, в той час, коли в більшості країн 
Східної Європи найпоширенішою є тор-
гівля людьми для сексуальної експлуа-
тації, в Україні дедалі більше невільни-
ків використовують для фізичної пра-
ці. В Україні частка чоловіків, які ста-
ють жертвами торгівлі людьми, різко 
збільшилася впродовж останніх років 
та становить близько 50 відсотків. ■

ВТРАТИ

Відійшов минулого 
Різдва
Помер британський співак Джордж Майкл

■

ФАЛЬСИФІКАЦІЯ

Як Путін знову 
переможе
Шлях володарю Кремля до чергового 
президентського терміну вже прокладають

■

 Залікову книжку, видану на імя Рибянцева Олександра Валерійовича, сту-
дента першого курсу факультету ФСП Національного технічного університету Украї-
ни «Київський політехнічний інститут», вважати не дійсною.

ОГОЛОШЕННЯ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 В одному з найпопуляр-
ніших та найвідоміших у 
світі різдвяних поп-хітів Last 
Christmas («Минулого Різд-
ва») співається: «Минулого 
Різдва я віддав тобі моє серце». 
За іронією долі, автор та вико-
навець цієї пісні, британець 
Джордж Майкл, віддав свою 
душу Богу якраз минулого 
Різдва, 25 грудня. Йому було 
лише 53 роки. Співак помер 
у своєму будинку в Ґорінґу, 
графство Оксфордшир, від сер-
цевого нападу. 
 Співак народився 25 лип-
ня 1963 року в Лондоні у ро-
дині британки та грека-кіпріо-
та, його справжнє ім’я — Йор-
гос Кіріакос Панайоту. Свою 
музичну кар’єру розпочав, за-
снувавши разом зі шкільним 
другом Ендрю Ріджлі поп-
дует Wham!, який у 80-х роках 
створив низку хітів, зокрема й 
уже згадувану різдвяну пісню 
Last Christmas. Після розпа-
ду дуету Джордж Майкл роз-
почав напрочуд вдалу сольну 
кар’єру. Сім пісень Джорджа 

Майкла посідали перше місце 
у британських хіт-парадах. Він 
тричі вигравав найпрестижні-
шу британську музичну наго-
роду Brit Award та двічі — аме-
риканську «Греммі». Продав 
за життя понад 100 мільйонів 
альбомів. 
 Із занепадом кар’єри спі-
вак почав потрапляти в заго-
ловки новин із причин, що не 
мають нічого спільного з му-
зикою. 2006 року йому заборо-
нили керувати автівкою після 
затримання за кермом у стані 
наркотичного сп’яніння. Через 
два роки його було попередже-
но за вживання кокаїну, а ще 
за два роки він одержав 2 міся-
ці в’язниці за участь у ДТП. 
 На жаль, рік, що минає, 
став одним iз «найчорніших» в 
історії світової поп- та рок-му-
зики. Джордж Майкл іде у віч-
ність разом з іншими визнач-
ними постатями у світі музи-
ки, що відійшли раніше: Деві-
дом Боуї, Леонардом Коеном, 
Принцом, Гленном Фраєм, Рі-
ком Парфіттом, Морісом Вай-
том, Кітом Емерсоном та ба-
гатьма іншими зірками... ■

Ігор ВІТОВИЧ

 70% голосів за кандида-
та Кремля при явці виборців 
у 70% — так мають вигляда-
ти результати президентських 
виборів у Росії 2018 року. Саме 
таку вимогу поставив за рік до 
виборів представникам місце-
вих влад заступник адмініст-
рації президента Росії Сергій 
Кірієнко, повідомляє російсь-
кий портал новин РосБізнес-
Консалтинг (RBC.ru).
 Ця зустріч із заступниками 
губернаторів відбулася 24 груд-
ня в приміщенні корпоративно-
го університету «Сбєрбанка» в 
Москві. Портал посилається на 
інформацію від трьох учасни-
ків цієї наради, які побажали 
зберегти анонімність. Кожен 
iз них підтвердив, що Кірієн-
ко ясно представив свої очіку-
вання щодо результатів прези-
дентських виборів, але кожен 
iз трьох інформаторів інтерпре-
тує його слова по-своєму. Двоє 
з учасників зустрічі вважають 
настанови зама кремлівської 
адміністрації чітким завданням 
до виконання, а третій сприй-
няв їх як «навчальні цілі», які 
були викладені на згаданому 
семінарі. 
 Представник Кремля ска-

зав на цьому зібранні, що май-
бутні вибори будуть «референ-
думом довіри» до влади в Мос-
кві, звідси й наголос на висо-
кій явці виборців. За даними 
співрозмовників РБК, вибори 
будуть призначені на березень 
2018 року. Раніше ширилися 
чутки про можливість достро-
кових виборів. Але під час не-
щодавньої щорічної прес-кон-
ференції Путін заявив, що не є 
прибічником такого вирішен-
ня. Він теж не сказав, чи має 
намір брати участь у найближ-
чих виборах. 
 На думку експертів, резуль-
тат 70% відсотків голосів на ви-
борах є цілком посильним за-
вданням для кандидата Крем-
ля. 2004 року Путін здобув 
71,3% голосів, а 2008-го Мед-
ведєв — 70,3%. Але проблемою 
залишається явка, яка є одним 
із показників довіри народу до 
влади. Найвищу до цього часу 
явку зафіксовано на виборах 
2008 року — 69%. «Резуль-
тат буде таким, який потрібен 
Кремлю. Але найбільша про-
блема — з активністю виборців. 
А це означає, що, ймовірно, від-
будуться масштабні фальсифі-
кації», — вважає Олександр 
Кокчаров, аналітик лондонсь-
кого центру IHS Jane. ■

ЖИВИЙ «ТОВАР»

Повертаємось у середньовіччя? 
У світі зростає 
торгівля людьми: 
окрім жінок, 
жертвами стають 
діти та чоловіки

■

ПІСЛЯ ТРАГЕДІЇ

«Чорна скринька» 
з Чорного моря 
Знайдено головний самописець Ту-154, 
який зазнав аварії поблизу Сочі

■

Рабство й досі існує...❙



Микола ГОРБАТОВ
Дніпро

 Шановні друзі, до вас звертається постійний ваш 
передплатник і трохи автор Микола Іванович Горба-
тов, математик-викладач. Із мирними намірами, але 
не без маленьких штрихів-спостережень. У своїх до 
вас посланнях я намагаюсь пробитись до читача із 
деякими спостереженнями, які мені самому дуже 
сподобались. Це я про дуреп, наприклад, про дур-
нів не забуваючи. 
 Канал Kiev TV (до речі, чому «е»?). Глядачі за-
дають запитання. Глядачка з мого рідного Дніпра, 
яка назвалася дитячим психологом на пенсії, запи-
тує: «А нє стидно лі іванофранковцам ставіть памят-
нікі Стєпану Бандерє, убівшему столь много людєй?» 
Цій нещасній і в голову не прийшло, що нашому на-
ціональному герою ставлять пам’ятники саме там, де 
він «убіл столь много людєй». Чи ось: кулуари Вер-
ховної Ради, журналісти «екзаменують» народних 
депутатів на елементарні знання української історії. 
Підходять до Тетяни Бахтєєвої з простим запитанням 
про дату хрещення Русі. Бахтєєва: «Моглі би спросіть 
і по русскі, єслі вопрос касаєтся Россіі». Ця дурепа 
з мандатом на повному серйозі вважає, що Київсь-
ка Русь 988 року і є мила її серцю Росія. Це такі у нас 
члени українського парламенту. Нормальний стар-
шокласник уже має знати, що вперше сільце Москва 
згадується 1147-м роком, а назву «Росія» Московсь-
кому царству присвоїв Петро І. До речі, російський 
видатний історик Ільїна запевняє, що слов’янський 
елемент у російському народові становить приблиз-
но 15 відсотків. Її слова: «Нам застілаєт глаза блєск 
Кієвской Русі... Ми должни іскать свої корні в Суз-
далє...»
 Не краща ситуація і в сусідів. За допомогою 
«тарілки» можна дивитися канал РТР, де на теле-
диспутах із Володимиром Соловйовим виголошують 
своє бачення діячі, обтяжені посадами та наукови-
ми степенями. Бути розумними мало би входити у 
їхні службові обов’язки, але от не входить — гене-
тика вже зіпсована манією величі. Вирячені в агресії 
очі, намагання негайно затоптати опонента, не дати 
вимовити бодай слово. Бувають там і наші земля-
ки, зокрема Вадим Карасьов, який чесно намагаєть-
ся протистояти цьому маразмові, але середовище 
неймовірно вороже. І вже як не зауважити хамську 

поведінку самого Соловйова, вправного у маніпуля-
ціях, до непристойності зухвалого. А люди в такій ат-
мосфері живуть і вбирають усе це: вони, бачте, кра-
ще знають, що в нас тут відбувається. Варто згадати 
і наших «земляків»: Володимира Олійника, Олену 
Бондаренко, Олену Бережну — ось вони, вороги Ук-
раїни. 
 І все це на тлі недолугості нинішньої влади. Нас 
буквально «купають» у суцільному негативі. Хоча б 
з інстинкту самозбереження, хоч би тимчасово наші 
владці зупинили розкрадання своєї держави. Ще 
в радянському тижневику «За рубежом» похвали-
ли арабських шейхів за те, що вони діляться нафто-
грошима зі своїм народом, бо розуміють: бути ост-
рівцями багатства у морі бідності — небезпечно. То, 
виходить, наші нинішні керівники дурніші за арабсь-
ких шейхів? Жлобство перемагає здоровий глузд? 
Суспільство, приголомшене е-деклараціями народ-
них депутатів і чиновників та тарифами, не стане пат-
ріотичнішим. Зараз би нам зовсім особливих лю-
дей. Але 90-літній Левко Лук’яненко вже за станом 
здоров’я відійшов від справ, В’ячеслав Чорновіл — у 
кращих світах, де й Василь Стус, Валерій Марченко, 
генерал Григоренко. Якщо й намагаються щось ро-
бити наші керівники, то з величезним запізненням.
 Великі проблеми в нас і з почуттям власної гід-
ності. Найкраще в нас виходить хіба що гризти одне 
одного. Нашій «зеленській» культурі повезло мати 
такого міністра культури, як Євген Нищук. Але не 
 встиг він сказати й слово про завезених в Україну, 
про генетику, як здійнявся ґвалт, який підтримали 
навіть «свої», хоча висловився пан Євген аж надто 
м’яко. Наведу розповідь особисто мені Валентина 
Петровича Циркана, комсомольського вождя у побу-
дові знаменитого гірничо-збагачувального комбіна-
ту в колишньому Комсомольську-на-Дніпрі, нині — 
Горішніх Плавнях (на заклик партійних і, відповідно, 
комсомольських вождів туди на новобудову мали пої-
хати свідомі ідейні молоді люди, на зразок всесо-
юзної будови Комсомольська-на-Амурі. — Ред.). 
Коли секретар ЦК ВЛКСМ щось почав йому говори-
ти про негаразди в роботі, той відповів: «Ти дай мені 
справжніх комсомольців, а то зараз тут кілька тисяч 
«зеків» і лиш кілька сотень комсомольців». Так і осі-
ли там тисячі умовно-достроково звільнених із різних 
кінців Союзу. А ще туди перевезли цілими сім’ями 
різного рангу спеціалістів із Росії, зокрема з Уралу.
 Сором обпалює щоки за наших навіть патріотич-
но налаштованих політиків. Складається враження, 
що Україна — маленьке і сліпе цуценя, яке десь там 
внизу крутиться, жалібно попискує, не знаючи, чий 
чобіт лизнути... У народі кажуть: що там зорі, якби ж 
то місяць світив. А я повторюю: від своїх серце захо-
диться... ■

 Працю Василь Дашенко, талановитий ак-
тор, народний артист України, ставив найви-
ще, пам’ятаючи, що місце актора і його кар’єри у 
мистецтві досягається не галасом, не рекламою, а 
працею, наполегливою працею, яку вже в момент 
творчості на сцені окрилює і одухотворює підне-
сення. 
 Народився він 31 грудня 1916 р. у місті Ка-
гарлик на Київщині, в родині селянина-бідняка. 
На його життєвому шляху випало чимало й успіху, 
і радості, й випробувань, бо ж вершини мистец-
тва долаються нелегко. Після закінчення семи-
річки працював слюсарем-машиністом на цукро-
вому заводі, навчався у Київському театральному 
технікумі. Напередодні Другої світової війни про-
довжував оволодівати акторською майстерністю 
у Київському театральному інституті ім. Карпен-
ка-Карого. З дипломом актора добровільно пішов 
на фронт. Згодом потрапив на Київську студію ху-
дожніх фільмів.
 

 Із 1946 р. Василь Дашенко пов’язав свою ак-
торську долю з Київським академічним драматич-
ним театром ім. Івана Франка, на сцені якого ство-
рив галерею яскравих образів. Служба в театрі, на 
сцені приносила йому радість творчості, а гляда-
чам — цікаві зустрічі з його героями у спектак-
лях. Гострохарактерний актор, він добре відчував 
форму, мав здатність до гротеску, вмів поєднува-
ти драматизм із комедійними нотками. Серед кра-
щих його образів на сцені і на екрані були Назар 
(«Назар Стодоля» Т. Шевченка), Микола («Мартин 
Боруля» І. Карпенка-Карого), цар Ономая («Касан-
дра» Лесі Українки), Дункан («Макбет» В. Шекс-
піра). Ці та інші роботи були позначені пошуком 
сценічної правди, глибини образу. Багато глядачів 
запам’ятали Василя Павловича в ролях Олега Кошо-
вого у «Молодій гвардії» Фадєєва, Гриця у «Степах 
України» Корнійчука, Вічного у «Голубих оленях» 
Коломійця тощо. Уже один перелік ролей — пси-
хологічно складних, багатопланових, глибоких свід-

чив про невпинний пошук актором постійної теми в 
мистецтві, розширення творчого діапазону, бажан-
ня ширше розкрити внутрішню суть своїх героїв. 
Глядачі з усього Радянського Союзу запам’ятали 
цього талановитого актора за роллю у фільмі «Ви-
нищувачі», де він чудово зіграв у парі з Марком 
Бернесом.
 Творчість наш земляк поєднував з активною 
громадською роботою. Багато сил віддавав вихо-
ванню театральної зміни — понад 25 років поєд-
нував творчу роботу з педагогічною у студії при те-
атрі ім. Франка.
 Не стало Василя Дашенка у січні 1985 року. 
Його іменем названо школу на його малій Батьків-
щині, у рідному Кагарлику. ■

ПОЛІТПАРНАС

Дума про 
порох
Владислав СТОЛЬНИКОВ
Київ

Коли розпинався
пролаза в обітницях тронних,
то порох займистий
у діжці байок вибухав,
де швидко лукавець
спровадив чужого барона
і брязкав намистом
бажань, мов химерами справ.
Але на престолі
став порох ураз пилюгою,
немов на догоду
баронові ницих заброд.
Бо задля роздольних 
небес особистого крою 
жебрачив господар 
побіля заморських господ.
І гинуло військо,
що здатне межу боронити, 
бо саме наказу 
забракло на мертвих горбах.
Тож гнівом сповився 
народний терпець у зеніті, 
а заспів козацький 
бринів на воскреслих вітрах. ■

■

Євген КОСИНСЬКИЙ
Баранівка, Житомирська область

 Шановна редакціє, дякую вам за ці-
каві публікації, які не можуть залишити 
байдужими громадян України. А тепер 
про те, що болить. Нідерландський філо-
соф Спіноза закликав: «Не поспішай за-
суджувати, поспішай зрозуміти». Що з 
цього вийшло — судiть самi.
 23 листопада ц. р. мало відбутися ток-
шоу «Люди. Hard talk» Наталії Влащен-
ко з народним депутатом від «Опози-
ційного блоку» Євгеном Балицьким. Я 
розхвилювався, переживаючи за веду-
чу, адже основним «достоїнством» цього 
нардепа є середній палець. Він усім жін-
кам, за його словами, дарує квіти й пос-
мішки, от тільки фотографу громадсько-
го руху «Чесно» І. Грабарській від усього 
серця, від душі «подарував» свій «золо-
тий середній палець». А «провина» її по-
лягала лише в тому, що вона зафіксувала 
його кнопкодавство. Як на мене, це хамс-
тво ще з радянського минулого, за яким 
він ллє крокодилячі сльози. Поведінка 
цього раптово розбагатілого нувориша 
породжена безкарністю наших народних 
обранців. І нічого не важить, що частина 
його бізнесу наразі перебуває в Криму та 
Севастополі, що його син, розсікаючи на 
яхті, фотографується з російським пра-
пором. Він заявляє, що їде у Крим як на 
територію іншої держави, «забуваючи», 
що це територія України, тимчасово оку-
пована Російською Федерацією. Ствер-
джує, що Крим для нас втрачений, за-
вдячуючи «майданним мавпам», що в 
його повернення вірять тільки «свідо-
миє ідіоти». Водночас він стверджує: «Я 
русскій. Но бОльшего украінца, чєм я, 
трудно встрєтіть». У зв’язку з цим у мене 
виникає декілька запитань: чому такого 
«большого украінца» як диверсанта, що 
проникає на територію, за його словами, 
іншої держави, не заарештовують росій-
ські спецслужби, адже практика в них у 
цьому питанні вже є, і не продемонстру-
вати це всьому світу як чергове намаган-
ня України нагнітати протистояння з 
Росією?

 Чому таким «патріотом» не зацікав-
ляться спецслужби або ж фіскальні орга-
ни, щоб встановити істинну причину різ-
кого збагачення? Як істинний «патріот» 
України він жалкує за розпадом СРСР, 
схвалює війну в Афганістані, стверджу-
ючи, що ми воювали за свою країну. Він 
згадує свого діда, який загинув на вій-
ні. Дід справді воював за свою країну, 
на яку напали гітлерівці. А керівниц-
тво СРСР розв’язало війну проти свобо-
долюбивого народу Афганістану, при-
нісши йому і нам незчисленні людські 
й матеріальні жертви. Він стверджує, 
що не міг інакше, адже виконував на-
каз. А чи не повинен знати громадянин 
Є. Балицький, що злочинних наказів 
виконувати не потрібно. На зауважен-
ня ведучої, що знає офіцера, який від-
мовився виконувати такі накази, пону-
ро мовчав. Зі свого боку можу додати, що 
багато американських військових відмо-
влялися воювати у В’єтнамі, на протес-
тних акціях кидали на смітник нагоро-
ди держави-агресора. Але, як кажуть у 
народі, якщо немає своєї клепки в голо-
ві, то її туди й не вставиш. Ось як до ньо-
го додому прийдуть, то він буде стріля-
ти, стверджує Балицький, заперечуючи 
право інших народів, поневолених СРСР 
і нинішньою імперською Росією, це ро-
бити. Бо, бачте, 76% його виборців, за 
його спостереженням, бажають миру за 
будь-яку ціну, тобто здачею неофашис-
ту Путіну нашої незалежності й тери-
торіальної цілісності. Ото ж куди хотів 
пан Балицький у своїх бажаннях, туди 
й приїхав. Його перебування в «Опобло-
ці» мотивує тим, що це відповідає його 
менталітету. Але його менталітет форму-
вався не українською культурою, нашою 
мовою й звичаями, а твердженнями його 
військових вихователів, що вони «цвЄт 
націі, бЄлая кость». Ось чому цей «цвЄт» 
і «бЄлая кость» згідні на все, аж до здачі 
наших національних пріорітетів, нашої 
незалежності.
 P.S. Якщо Є. Балицький є близьким 
чи далеким родичем гнобителя українців 
чекіста Всеволода Балицького, то зрозумі-
лими стають його погляди й наміри. ■

ГЕНЕТИКА — ВІД ПОЛІТИКА

Дещо про білу кістку 
та голубу кров
Як депутат від народу зневажає цей же народ

■ БЕЗ РОДУ-ПЛЕМЕНІ

Що там зорі, якби ж то 
місяць світив

■

Зауваження 
перед телевізором — 
про «зеленську» культуру

ДО ДАТИ

Ролi з першого ряду
Василь Дашенко — воїн, артист, педагог, громадянин 
України. До 100-річчя з дня народження

■

В. САНДУЛ, член Всеукраїнської спілки краєзнавців
Київ

10 УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 28 ГРУДНЯ 2016 Я ВАМ ПИШУ...

Творчий тандем Василя Дашенка (ліворуч)
й Марка Бернеса у фільмі «Винищувачі».
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Рік витривалих і незворушних
Отримаємо шанс віднайти рівновагу, якої нас досі намагаються позбавити

■

Оксана СОВА

Посланцем такого шансу в новорічну ніч 2017-го стане сприятливе співвідношення Юпітера у Терезах і Са-
турна у Стрільці. Таке розташування планет дещо нейтралізує напругу від Урану, що продовжує бешкетувати 
на території знаку Овна. Ця далека планета, відповідальна в тім числі й за авіакатастрофи, ще примусить 
понервувати нас на початку весни, а згодом, наприкінці літа — на початку осені, створюючи нештатні си-
туації і вимагаючи негайної реакції. Успішно протистояти таким витівкам зможуть люди, наділені досвідом 
і витривалістю. Ті, хто розуміє: спіткнувшись, не варто метушитися. Просто відновлюй баланс і продовжуй 
вперто рухатися до мети...

За одним зі східних календарів тотем наступного року — верблюд. Запасаємося терпінням у далеку дорогу.❙

Овен
 Зрадили ті, на кого ви звикли покладатися? Що 
ж, і один у полі воїн — більше простору для манев-
ру. Маневрувати доведеться частенько. Але важ-
ливо, щоб перенапруга у стосунках не виникала з 
вашої ініціативи. Саме час ставати дипломатом, 
аби продуктивно реалізувати вроджену цілеспря-
мованість. Якщо непередбачуваний ритм першо-
го півріччя не засмокче вас у побутові конфлікти, 
у листопаді—грудні відкриються чудові родинні й 
професійні горизонти. Фінансовий стан стабільний, 
але в борг брати не варто. Восени буде не зайвим від-
новити здоров’я, особливо, якщо є проблеми з орга-
нами дихання. 

Телець
 Ваш характер органічно впишеться у тональ-
ність наступного року. Зможете напрочуд спокій-
но, а тому правильно реагувати на вибрики ексцен-
тричного оточення. Навряд чи комусь вдасться від-
шукати слабинку у вашій незворушній впевненості. 
Таким чином додасться авторитету. Самотні пред-
ставники знаку в жовтні—грудні можуть оформити 
офіційні стосунки. Протягом року зав’яжуться ко-
рисні знайомства, налагодите надійне ділове пар-
тнерство у знайомій вам сфері діяльності. Але не 
варто братися за кардинально нові цілі чи прагну-
ти реалізації в дальніх краях. Подбайте краще про 
раціональне вкладення коштів, бо доведеться еко-
номити, щоб забезпечити нагальні потреби родичів. 
Зверніть увагу на органи травлення та щитовидку.

Близнюки
 Прагнете змін? Ви їх отримаєте. Але не поспі-
шайте кидатися з місця в кар’єр самостійно. Вра-
ховуючи інтереси близьких людей, досягнете біль-
шого. А от спокусливий флірт може закінчитися 
втратою справді цінних стосунків. Хороші перс-
пективи високооплачуваної інтелектуальної робо-
ти з’являться навесні. Не ставайте скнарою твор-
чих ідей, творчий альтруїзм окупиться сторицею. 
І знайдіть розумний компроміс між реальними до-
ходами і бажанням витрачати. Кредити протипо-
казані. Ревізія другої половини року може виявити 
неприємні діри у фінансах, якщо їх не «залатаєте» 
завчасно. У серпні—вересні слідкуйте за тим, що го-
ворите, аби не вскочити в халепу. Здоров’я не тур-
буватиме, якщо не зіпсуєте його шкідливими хар-
чами.

Рак
 Домашні і скромні Раки захочуть стати сміливими 
мандрівниками, аж до кардинальної зміни місця прожи-
вання. Можете сміливо відмовлятися від старих звичок і 
комплексів, вас підтримають. Сміливості не бракуватиме 
і в оновленні особистого життя, тільки не варто поспішати 
з цим навесні. Осінь прояснить ситуацію і дозволить легко 
перейти в нове амплуа. Якщо в першій половині року не-
порозуміння в колективі змусять змінити роботу, то вже 
влітку це компенсується новими цікавими перспектива-
ми. Власний бізнес краще відкривати у партнерстві. Фі-
нансові ризики не вітаються. У лютому—серпні доведеть-
ся пройти через серйозні витрати, тому режим економії 
доцільніший за участь в азартних кампаніях. Гарантією 
здорового тіла стануть заняття спортом. Вони ж відволі-
катимуть від сплесків тривожних емоцій.

Лев
 Самоповага — хороша річ, доки не переростає у гор-
довитість. Якщо навчитеся поступатися близьким лю-
дям, сімейна ідилія забезпечена. А от ваша зрада ко-
ханій людині може обернутися неприємним фіаско во-
сени. Зате березень—квітень обіцяють стати ідеальною 
порою для оновлення і зміцнення особистих стосунків. 
Гармонійне інтимне життя відволіче від складнощів у 
професійній царині. Але якщо ви справді готові йти на 
компроміс у стосунках з колегами і керівництвом, під-
сумок року стане винагородою. Грошей вистачатиме, 
якщо не плануєте великих покупок чи ризикованих 
вкладень наприкінці весни—на початку осені. А от на-
прикінці року придбання цілком доречні. Побережіть 
ноги, серце і хребет. У вересні краще відмовитися від 
дальніх перельотів. 

Діва
 Ви — один iз везунчиків року. Хороші стосунки з пар-
тнерами — як діловими, так і інтимними — гарантують 
відмінне самопочуття і впевненість у власних силах. Оди-
нокі мають шанс знайти половинку в далекій подорожі. 
Особливо ж наприкiнцi весни — влітку. Якщо ж старі сто-
сунки вас пригнічують, не бійтеся від них звільнитися. 
Активне професійне зростання, особливо у Дів, які працю-
ють з великим обсягом інформації, позитивно позначить-
ся на кар’єрі в середині року. Відкрити приватний бізнес 
— теж хороше рішення. У фінансових суперечках варто 
поступатися, тоді у перспективі виграєте більше, ніж про-
граєте зараз ситуативно. Восени зможете зробити вигідне 
вкладення коштів. Здоров’я теж на висоті. Особливо якщо 
не забути про профілактику зору. 

Терези
 Переломний рік. Бути чи не бути?.. Найважливіші 
рішення доведеться приймати  під тиском об’єктивних 
обставин, які не завжди суголосі бажанням. Утім три-
вала петля Юпітера по вашому знаку навесні надасть 
час для ретельної інвентаризації. Гарантована попу-
лярність серед протилежної статі. Для самотніх Те-
резів це швидше плюс, а от для тих, хто перебуває у 
шлюбі, може стати складним випробуванням. Бізнес 
має бути вдалим за умови, що всю відповідальність 
візьмете на себе. Довірившись досвіду партнера, ризи-
куєте програти через подальші непорозуміння і конф-
лікти. У жодному разі не варто вступати у сумнівні обо-
рудки, якщо вони хоч у чомусь розходяться з законом. 
У бухгалтерії теж краще навести лад до того, як поч-
нуться перевірки. Здоров’я залежить від можливості 
відновлюватися. Варто відпочити навесні й оздорови-
тися восени. 

Скорпіон
 Якщо у першій половині року вам і доведеться 
скромно піти на поступки, то тільки для того, щоб узя-
ти розбіг і перескочити через голови самовпевненого 
оточення восени. Через заздрощі вас спробують ском-
прометувати, варто підготуватися до провокацій і не 
підливати олії у вогонь. Наприкінці весни можливі 
фінансові проблеми, якщо максимально не скоротити 
витрати вже зараз. Це стосується і позичання великих 
сум друзям, рідні чи знайомим, і вкладання у спокус-
ливі проекти. Не дайте себе обдурити тим, кому звик-
ли довіряти. Здоров’я відпочинком краще поправляти 
влітку. Восени в цьому більше допоможе спорт.

Стрілець
 Встигли правильно розпорядитися складними, але 
перспективними шансами Сатурна у році, що минає? 
Тоді наступний надасть можливість повноцінної само-
реалізації. Відчуття зовнішнього тиску ще лишиться 
у народжених у другій декаді грудня. Але і вони змо-
жуть насолодитися приємним сімейним затишком і чу-
довою нагодою зарекомендувати себе хорошим керів-
ником уже з середини нинішньої зими. Правда, якщо 
ви маєте право підпису на фінансових документах, не 
дозвольте втягти себе в авантюру восени. Гроші поки 
що корисніше вкладати у сімейний бізнес, ніж витра-
чати у власне задоволення. Слідкуйте за якістю їжі, 
щоб уникнути отруєння.

Козерiг
 Вам не звикати працювати в поті чола. І доки Плу-
тон напружуватиме цей знак своєю присутністю, роз-
слаблятися не випадає. Якщо доведеться пережити 
розрив iз дорогою людиною, не сприймайте це тра-
гічно: отже, не та людина називала себе близькою. У 
бізнесі зможете довіряти тільки собі, але друзі завж-
ди розважать психологічно. Не нехтуйте їхньою під-
тримкою, щоб депресія не позбавила вас сил. Хоча ма-
теріальних бонусів поки що небагато, не економте на 
відпочинку і подорожах. Рідні також потребуватимуть 
фінансової підтримки, віддячити за яку зможуть піз-
ніше. А прикінці року отримаєте хороші дивіденди від 
вкладених раніше сил і ресурсів.

Водолій
 Рік спокушає свободою і новими можливостями. 
Якщо не втратите голови і зумієте сконцентруватися 
на одному оптимальному проекті, замість хапатися за 
різноманітні пропозиції, опинитеся на коні. А от непо-
сидючість може зіграти з вами злий жарт. Наприкінці 
літа—на початку осені зверніть увагу на пропозицію, 
пов’язану, не виключено, з виїздом за кордон. У будь-
якому випадку не слід керуватися одномоментною ма-
теріальною вигодою. Іноді не завадить трохи затягнути 
ременя задля хорошої реалізації у перспективі. Вигід-
ними стануть вкладення та покупки середини-кінця 
осені. Зверніть увагу на стан своєї печінки. Відпочити 
краще наприкінцi року.

Риби
 Не бійтеся ризикувати. Рік, що минає, вже підлив 
у душу трохи спокою і позбавив марних хвилювань. 
Внутрішня гармонія привабить до вас нових симпати-
ків як в особистому житті, так і у професійних колах. 
Забудьте про образи і навчіться досягати мети силою 
бажання, це стає цілком реальним. Самостійно прий-
маючи рішення, хоч іноді й обмежуючи себе, зможете 
утвердитися в кар’єрі. Всі зміни будуть вдалими. Ви 
зможете подвоїти прибутки, але крупні капіталовкла-
дення краще перенести на осінь. Ваша довірливість і 
романтичність цього року повинна поступитися міс-
цем тверезому розрахунку і раціональним рішен-
ням.
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Марія СУЛИМА

 У Києві відбувся допрем’єрний 
показ трилогії «Моє дитинство» ук-
раїнського режисера Ірини Прави-
ло. Трилогія об’єднала три коротко-
метражні фільми «Кров», «Мужи-
цький ангел» та «Мій університет». 
Ці історії, сповнені глибинного філо-
софського смислу, автор характеризує 
як «Позачасове», «Позавікове» і «Без-
межне». Зйомки всієї трилогії трива-
ли впродовж шести років, а ролі в ній 
зіграли непрофесійні актори.
 Фільм «Кров» — «Позачасове» — за 
мотивами автобіографічного оповідан-
ня грузинського письменника Нодара 
Думбадзе знято ще 2010 року. Це іс-
торія про 11-річного хлопчика Нодара, 
що втратив батьків. Спочатку він живе 
в бабусі — матері його мами, потім його 
до себе забирає дідусь — батько тата. 
Але якось кожен із його прабатьків ро-
зуміє, що не може жити без онука. Пос-
тає конфлікт між люблячими людьми 
— з ким тепер бути сироті, і цей конф-
лікт розв’язує лише голос крові. 
 Фільм знято на чорно-білу плівку, 
він став першим кінопроектом Украї-
на — Грузія, що був ініційований ук-
раїнською стороною за часи незалеж-
ності. Знімали у Західній Грузії, в селі 
Хідіставі Чохатаурського району — на 
батьківщині грузинського письменни-
ка Нодара Думбадзе. Головного героя 
стрічки зіграв його двоюрідний онук 
Геронтій.
 Другий фільм знятий за мотива-
ми оповідання Степана Васильченка 
«Мужицький ангел», його вже автор 
характеризує як «Позавікове». У ньо-
му йдеться про шестирічного хлопчи-
ка Іванка, що на Різдво чекає на диво. 
І бажання малого абсолютно дитячі — 
він хоче, щоб на столі була кутя з ме-
дом. Ця історія особливо зворушлива, 
не можна без сліз дивитися, як мала 
дитина на прохання матері піти до 
церкви каже: «Мабуть, Бог не чув моєї 
молитви. Тож не хочеться мені тепер 
і до церкви ходити». Зрештою матір 
умовляє Іванка піти до Божого дому. 
І от там хлопчик бачить таке омріяне 
горнятко меду: узяти його просто так 
дитина не наважується, тому звер-
тається до Янгола, щоб дозволив бо-
дай оте «щербате горнятко меду». Ди-
тяча молитва така щира, що, здаєть-
ся, до Неба звертається весь світ.
 Фільм містить також анімаційну 
частину, в ній представлено історію і 
самого Мужицького ангела, який, гу-
ляючи з мужицькими дітьми, забруд-
нив свої шати. Зрозумівши, що забув 
про своє призначення, він у каятті 
став на колінця перед Богом, прохаю-
чи прощення. І саме історія з хлопчи-
ком Іванком дозволяє Ангелику звес-
тися на ноги.
 Фільм знімали на Прикарпатті, у 
селі Нижній Березів Косівського райо-
ну. За задумом режисера, головні ролі 
зіграли жителі цього села, до речі, на 
екрані справжні мати і син.
 І завершує трилогію фільм «Мій 
університет» за мотивами оповідан-

ня італійського письменника Ніно 
Палумбо. У ньому вже йдеться про 
«Безмежне». Головний герой 14-річ-
ний Джованні намагається осягну-
ти глибину безсмертного твору Данте 
Аліг’єрі «Божественна комедія». Про-
те цей твір, сповнений коментарів і від-
силань, вкрай важко дається хлопцеві. 
Та й сімейні обставини — він живе без 
батька, бідно — не сприяють його нав-
чанню. Джованні, дізнавшись, що у 
місті, у старому замку, є велика біб-
ліотека, вирішує шукати відповіді на 
всі запитання там. І саме у бібліотеці 
він знаходить свого справжнього Вчи-
теля, а тамтешня бібліотека стає його 
справжнім університетом. 
 Крім Джованні, у фільмі показано 
його сестричку, братів, матір — жит-
тя родини у маленькому італійсько-
му селищі. Режисер у кожній із час-
тин трилогії дуже уважно ставиться 
до деталей. У цій частині, наприклад, 
особливим є момент, як діти згадують 
колір очей їхньої матері: заплющують 
очі, шукають світлини, щоб відповіс-
ти на запитання — а який колір очей 
моєї матері?
 Фільм знімали в італійському міс-
течку Сан-Панкраціо, поблизу Фло-
ренції. Як розповіла режисер Ірина 
Правило, головного героя знайшли 
практично останньої миті.
 Попри те, що ці три частини про ді-
тей із різних країн, їх об’єднує спіль-
на ідея — становлення особистості за 
нелегких умов та обставин, звернен-
ня до найвищих людських цінностей, 
а також звернення до традицій. Три-
логія вийшла цілісною, Ірина Прави-
ло каже: її навіть запитували — чи не 

про одного героя йдеться?
 Один із фільмів трилогії — «Кров» 
— уже зібрав кілька нагород, крім 
спеціального диплома «За виразну кі-
нематографічну мову» 41-го Київсько-
го міжнародного кінофестивалю «Мо-
лодість» (2011), ще й Гран-прі Між-
народного фестивалю православного 
кіно в Батумі St. Andrew cross (Грузія, 
2011) та Медаль Президента Респуб-
ліки Італія Джорджіо Наполітано «За 
внесок у розвиток кіномистецтва» 
(Італія, 2012). В Італії після участі в 
Міжнародному кінофестивалі корот-
кометражних фільмів у місті Монте-
катіні «Кров» залишили для демон-
страції в італійських кіношколах як 
приклад сучасного кіномистецтва. 
 Найбільшою проблемою під час 
знімального процесу був пошук гро-
шей: підключали родину, друзів, бла-
годійників. А третю частину трило-
гії знято частково коштом, зібраним 
завдяки кампаніям зі збирання кош-
тів за принципом краудфаундингу — 
громадського фінансування: на двох 
платформах — українській «Велика 
ідея» та найбільшій світовій «Кікстар-
тер». Ірина Правило розповіла, поки 
збирали гроші на третю частину, пер-
ші дві показували школярам — зага-
лом їх побачили 10 тисяч дітей. 
 Після нового року заплановано 
спецпокази трилогії «Моє дитинство», 
зокрема і соціальні — для дітей вете-
ранів АТО, а також благодійний показ 
у Києві. Побачать її і в Грузії та Італії. 
На фільм «Мій університет», що зня-
то найпізніше, ще чекає фестивальне 
життя. В український прокат трило-
гія має вийти восени 2017 року. ■

Любов ЗАГОРОВСЬКА

 В Івано-Франківську пре-
зентували книгу театрально-
го критика Олега Вергеліса 
«Українська драма. Епізо-
ди». Автор-журналіст роз-
повідає: «Цьогоріч Украї-
на відзначає ювілей Богда-
на Ступки — 75 років з дня 
народження геніального ук-
раїнського актора. Минуло 
4 роки, як Богдана Сильвес-
тровича немає з нами, але 
пам’ять про нього не повин-
на зникати. Біографія Бог-
дана Ступки уже написа-
на, тому виникла ідея зібра-
ти тексти про епоху Ступ-
ки, про час театру, у якому 
ми всі живемо сьогодні й за-
раз. Я називаю умовно цей 
період контекстом Ступ-
ки, його орбітою. Він відчу-
вав різку зміну парадигми 

в нашій театральній куль-
турі і ніби готував для цьо-
го підґрунтя. Він робив, з 
одного боку, репертуарний, 
з іншого — проектний театр, 
запрошував режисерів з ін-
ших країн, не боявся експе-
рименту в своєму фойє. 
 Коли є бажання збере-
гти голос людини, це вели-
ке щастя. У моєму архіві 
лишились деякі неопублі-
ковані діалоги з Богданом 
Сильвестровичем, нотат-

ки про деякі його образи, 
зіграні чи незіграні, все це 
увійшло до книги».
 Олег Вергеліс вважає, що 
говорити тільки про постать 
Богдана Ступки неправиль-
но, адже навколо актора 
сформувалося своє поколін-
ня. Власне, покоління сучас-
них режисерів відзначається 
абсолютною відірваністю від 
колишніх кліше, шаблонів 
і систем. Ці митці, з одного 
боку, досить автономні, з ін-

шого — досить інтегровані у 
процес сучасного театру.
 Третє тисячоліття дало 
нам образ театрального ре-
жисера, який абсолютно 
вільний у своїх пошуках, у 
своїх формулюваннях. Це 
режисер, який будує світ, 
будучи внутрішньо вільною 
людиною. Він хоче створи-
ти свій театр тут і зараз. ■

ЧАС «Т»

Тричі являлася 
любов
У Києві показують виставу 
про особисте життя Івана 
Франка

Наталка КАПУСТЯНСЬКА, Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Ще зовсім недавно авторка нової п’єси Тетяна Іва-
щенко написала на рукописах задіяним у виставі акторам: 
«Доброї роботи», — як уже на Камерній сцені Київсько-
го Національного драматичного театру імені Івана Фран-
ка прем’єра — «Таїна буття». 
 Ця вистава торкається найделікатнішої теми  — осо-
бистого життя Івана Франка. В одному з листів до сво-
го друга Агатангела Кримського Франко писав: «Значний 
вплив на моє життя, а значить, також на мою літерату-
ру мали зносини мої з жіноцтвом». Минуло 120 років, як 
вийшла у світ збірка «Зів’яле листя», але й досі тривають 
суперечки, кому присвячені ці пронизливі рядки: «Чого яв-
ляєшся мені...». Котра з жінок — Ольга Рошкевич, Ольга 
Хоружинська, Целіна Зигмунтовська — була прообразом 
цього вірша та інших творів поета... 
 Український драматург Тетяна Іващенко звернулась 
то творчості Івана Франка не випадково, бо народилася 
на вулиці Івана Франка, і ще з дитинства задавалася пи-
танням: хто такий Іван Франко?.. Власне, режисер-поста-
новник Андрій Май і намагався розгадати таємницю бут-
тя. Перед постановкою п’єси спеціально їздив у село На-
гуєвичі, де Іван Франко народився і провів своє дитинство, 
вивчав листи і реальні факти з життя поета та спілкував-
ся з місцевими жителями.  Чи не тому так глядачі відчули 
глибинний філософський погляд Франка та місточок єд-
нання історії і сьогодення.
 Дмитро Чернов, у ролі молодого Франка, на сцені 
радіє, сміється, сперечається, а деколи мовчить. За ньо-
го каже вже літній поет — народний артист України Олег 
Шаварський. Але погляньмо на великі фотографії Івана 
Франка: усамітненого і з дружиною Ольгою, що поруч, на 
стіні.  Якусь мить, здалось, що на сцені справжній поет, 
саме так актор зміг наблизитися до образу. На початку 
вистави Дмитро Чернов зізнався, що тепер по-особли-
вому сприймає лірику Івана Франка, зокрема «Спасибі 
тобі, моє сонечко», який став найулюбленішим віршем. 
Загалом актор багато дізнався для себе нового і незвіда-
ного. Хоча б про те, що у Івана Франка в дитинстві було 
ще одне ім’я — Мирон, так називали батьки поета, щоб 
часом, коли прийде «нечиста» чи смерть, то заплутати 
сліди...
 У когорті молодих акторів вистави Віри Зінєвіч та 
Анастасії Добриніної помічаємо поважнішого віку симпа-
тичну дружину поета — Ольгу Хоружинську, яку майстер-
но зіграла народна артистка України Галина Яблонська. За 
словами Галини Гілярівни, у неї було велике бажання ос-
мислити неординарну і дуже недооцінену людину. Якщо 
Тарас Шевченко — душа народу, то Іван франко — це ін-
телект народу. І якщо провести паралелі між роками, коли 
жив і творив поет, і сьогоденням, то зрозуміємо як пере-
гукуються події  ще й політичного життя, коли Іван Фран-
ко боровся, щоб Україна була не у складі федерації, а са-
мостійною державою.
 Але повернімося на сцену, де звучить пісня про кохан-
ня, й Іван Франко в цю мить щасливий, і кожен повторює: 
«Людина творець свого щастя».
 До речі,  в різні часи  «франківці» здійснили поста-
новки творів  Івана Франка «Похорон», «Перехресні стеж-
ки», «Для домашнього вогнища», «Суд і полум’я».  Понад 
шість десятиліть на сцені — «Украдене щастя». Нині в ре-
пертуарі театру  йде «Увертюра до побачення» за новелою 
Івана Франка «Сойчине крило» у постановці режисера Ан-
дрія Приходька. Цією прем’єрою у 2002 році 19 січня була 
відкрита у театрі камерна сцена «театру у фойє», а 19 бе-
резня 2012-го «франківці» цією ж виставою відкривали 
Камерну сцену імені Сергія Данченка. ■

■

Сцена з вистави.❙

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Контекст Ступки
Вийшли друком тексти 
про театральну епоху

■

ТАКЕ КІНО

Мужицький ангел і Вчитель
Три частини про дітей із різних країн 
у фільмі «Моє дитинство»

■

Зйомки. Анатолій та Лілія Сулятицькі.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Олег КОЦАРЕВ

Видавництво «Смолоскип» про-
понує читачам книжку з промо-
вистою назвою «1930. УСРР. 
Повстання». Це збірка нарисів 
історика, заступника голови 
Українського інституту націо-
нальної пам’яті Володимира 
Тиліщака, присвячена антибіль-
шовицьким повстанням у селах 
України у 1930 році.

 Тема, насправді, не аж так 
добре висвітлена та відома. Пе-
ресічні інформаційні стерео-
типи вітчизняної історії дають 
якесь уявлення про Визвольні 
змагання і громадянську війну, 
рідше — про Зимові походи, про 
окремі повстання початку двад-
цятих років, зрештою, про Хо-
лодний Яр. Що ж до пізніших 
повстань проти радянського ре-
жиму, надто тих, які припада-
ють на тридцяті роки — про них 
знають мало.
 У книжці «1930. УСРР. Пов-
стання» ви зустрінете якраз такі 
історії. Чому саме 1930 рік? 
Бо він був ключовим в історії 

«радянської» України і став 
своєрідним прологом до Голодо-
мору. Річ у тому, що в тридцято-
му особливо жорстко й особливо 
масово проводили політику ко-
лективізації та розкуркулен-
ня. Тоді ж відбувалась і потуж-
на атака на церкви, вилучення 
церковних цінностей. Оці два 
чинники головно й спрацювали, 
«надихнувши» багатьох селян 
на повстання та протестні акції. 
Книжка Тиліщака дає змогу оз-
найомитися з повстанськими 
сюжетами різних частин Украї-
ни, від нинішньої Дніпропетров-
щини до Хмельниччини.
 Розграбування землі, худо-
би, реманенту та іншого добра, 
закриття й розорення церков, 
інші знущання стали сигналом 
для народних виступів. Часто 

на початках на тодішні умов-
ні «майдани» виходили жінки. 
Десь влада трохи відступала. 
Десь навпаки. У другому випад-
ку зазвичай поступово почина-

лися бойові дії — селяни били 
або й убивали більшовицьких 
активістів, громили сільради, 
повертали собі забране, вступа-
ли в справжні бойові зіткнення з 
урядовими загонами тощо. Чут-
ки про повстання нерідко «під-
німали» й сусідні села.
 Керував загашенням полу м’я 
повстань знаменитий кат і кара-
тель Владімір Баліцкій. Біль-
шовицьким силам часто бувало 
непросто реагувати на постійні 
виступи у різних місцях, були в 
них і втрати. Але в цілому сили 
були зовсім не рівні. У повстан-
ців було дуже мало зброї. Зазви-
чай виразного керівництва або 
не було, або воно було неком-
петентним. Бракувало стійкого 
зв’язку з повстанцями на інших 
територіях. Бракувало послі-
довності, стратегічного мислен-
ня, орієнтування в обстановці. 
Тобто був увесь набір недоліків 

стихійних народних повстань. 
Тому й тривали вони зазвичай 
максимум кілька днів.
 Траплялись і винятки. Нап-
риклад, так зване Павлоградсь-
ке повстання. Його підготовкою 
цілеспрямовано й осмислено 
займалися колишні офіцери-
гетьманці. Їм вдалося створити 
значно серйознішу ситуацію, 
ніж у стандартних заворушен-
нях того року, проте не вийш-
ло втілити далекосяжні задуми 
— долучити до повстання вій-
ськовий гарнізон, зайняти Пав-
лоград тощо. Цікаво, що після 
поразки цього повстання біль-
шовики не зуміли повністю роз-
громити й викрити підпільни-
ків, які його затіяли...
 Детальніше про цю та інші 
історії спротиву ви можете про-
читати безпосередньо в книжці 
Володимира Тиліщака. А від-
криття маловідомих сторінок 
історії буремного двадцятого 
століття триває. ■

 ■ Марино, серед сучасної російської 
прози у жанрі фентезі українці Марина 
і Сергій Дяченки, Андрій Валентинов, 
харківські письменники Дмитро Гро-
мов і Олег Ладиженський, що пишуть 
під псевдонімом Генрі Лайон Олді, зай-
мають досить помітне місце. Вони — ла-
уреати багатьох престижних міжнарод-
них премій, зокрема «Єврокону». Чому 
таких зірок немає серед україномовних 
письменників, що пишуть у цьому жан-
рі?  Як ви оцінюєте якість фентезі на ук-
раїнському книжковому ринку? 
 — Фентезі — жанр досить молодий. 
У сучасному вигляді він сформувався 
лише в ХХ столітті після появи трило-
гії Толкіна«Володар перснів». Після 
прочитання його чарівної казки «Гобіт» 
я й вирішила спробувати себе в цьому 
жанрі. Підґрунтя для фентезі творять 
казки, легенди і міфи. Тут українська 
культура має міцну основу: крім кла-
сичних відьом, русалок, вовкулаків, 
домовиків, водяників, мавок, наша мі-
фологія пропонує й ексклюзивних пер-
сонажів, наприклад козаків-характер-
ників.
 Якщо взяти всю сучасну українсь-
ку літературу за 100%, то фентезі в ній 
посідає приблизно 15%. Це відбиває спе-
цифіку читача цього жанру. Вважаєть-
ся, що цільовою аудиторією фентезі є 
діти, підлітки, молодь. Утім, такі книж-
ки читають і старші люди. 
 Я почала писати фентезі ще в сту-
дентські роки, разом з Яною Дуби-
нянською і Володимиром Арєнєвим. 
Ми передплачували журнал «Реальність 
фантастики», що виходив у Харкові, за-
читувалися прозою іноземних авторів 
і, звісно,читали прозові експерименти 
одне одного.
 ■ У повісті «Маска для Мардука», де 
сконцентровано центральні проблеми 

вашої творчості — свобода, любов, мо-
раль, покликання, сенс життя, — ваші 
герої демонструють, що світ ідеалів фор-
мує світ реальний.
 — Так, реальність формується пе-
редусім з наших думок, з нашого став-
лення до подій, ситуацій. Проблемою 
нашого сучасника є те, що багато хто 
звинувачує у будь-яких негараздах 
кого завгодно, але не себе. Вони постій-
но живуть з надією, що хтось змінить 
їхнє життя на краще. Але цього ніколи 
не буде, адже усі зміни починаються з 
нас самих. 
 ■ Чим відрізняється «чоловіче» пись-
мо від «жіночого»? Є стильова різниця 
між ними? 
 — Чоловіки у своїй творчості здебіль-
шого концентруються на зовнішньому, 
а жінки занурені у свій внутрішній світ. 
У «сильної» статі більше динаміки й 
руху, а в «слабкої» переважають розду-
ми та рефлексії. У жінки вразлива душа, 
а в чоловіка тіло. Виходячи з усього цьо-
го, вони й описують своє бачення світу і 
його сприйняття трохи по-різному. Що 
ж до жанрових відмінностей між чолові-
чою і жіночою прозою, то тут грані ос-
таточно стерлися. Якщо раніше жінки 
писали здебільшого любовні романи, то 
зараз пишуть усе: детективи, містику, 
трилери, готику.
 ■ Критики вже помітили, що ваші 
віртуальні світи насправді — це те, що 
відбувається всередині людини, у її снах 
і уяві.
 — Ми всі формуємо реальність спо-
чатку в своїх думках і фантазіях. Інша 
річ, чи свідомо це робимо. А грані між 
сном і реальністю взагалі дуже тонкі — 
бо Всесвіт спілкується з нами у снах. 
Там, у снах, до мене часто приходять ідеї 
та персонажі майбутніх творів.
 ■ Ви пишете тільки під час натхнен-

ня, чи дотримуєтеся думки, що проза — 
це важка систематична праця?
 — Я вважаю, що ми самі можемо 
створювати собі настрій, а відповідно, і 
натхнення. Мене надихає сам процес пи-
сання. Я настільки поринаю в світ своїх 
героїв та подій, що не помічаю нічого 
навколо себе. Це навіть виснажує, але 
це виснаження приємне. Потім віднов-
люю внутрішні сили йогою, дихальни-
ми практиками, медитацією, малюван-
ням та грою на піаніно.
 ■ Які у вас стосунки з Богом? Дехто 
вважає, що в сучасній західній цивілі-
зації, до якої ми належимо, храми тепер 
існують лише як музеї для туристів. 
 — Я тримаюся думки, що всі ми час-
тинки Бога, а відповідно, Бог є скрізь і в 
кожному з нас. Храми існують, існува-
ли й існуватимуть, а як їх сприймати —  
особиста справа кожного. Якщо люди-
на йде в храм, як до музею, то вона бере 
там лише історичну інформацію. Але й 
це добре.
 ■ Фентезі — ваш остаточний вибір?
 — Мені до душі фентезі, але я пробую 
себе в різних жанрах. У житті стільки 
різноманітного, і в літературі — теж. Не-
щодавно написала кілька казок для до-
рослих. Це філософські притчі про сво-
боду і залежність, життя і смерть, владу і 
боротьбу за неї. Водночас готую до друку 
збірку оповідань про реальні українські 
події між війною і миром. Але є там і міс-
тичні речі: пророчі сни, видіння, перед-
бачення майбутнього. 
 ■ Радіоканал «Культура» озвучив 
вашу казку «Дуже старий Стоун» — 

притчу про любов, в якій камінь пере-
творюється на молоду чуттєву людину. 
Що для вас кохання? 
 — Це свобода, яку ти даруєш тому, 
кого любиш. Не бажання утримати будь-
якою ціною і не страх втратити — адже 
там, де є страх, любов не може існува-
ти. Любов починається з самої люди-
ни, з усвідомлення, що Всесвіт любить 
тебе і піклується про тебе. Тож, перш за 
все, варто відчути любов у своєму сер-
ці. До всього, без любові не може бути й 
мистецтва. Згадаймо Григора Тютюнни-
ка: «Немає загадки таланту, є вічна за-
гадка любові».
 ■ Сьогоднішня людина пригнічена 
величезним потоком фактів, часто не-
добрих. Як би ви, спеціаліст з інформа-
ційних технологій, порадили протисто-
яти цьому тискові? 
 — Окрім спеціальних методик, іс-
нує чимало приємних способів: тера-
пія подорожами, наповнення життєвою 
енергією в місцях сили, яких в Україні 
безліч, арт-терапія, сміхотерапія. Для 
підняття самооцінки я розробила собі 
власний курс казкотерапії: перепису-
вання головної казки свого життя на 
сучасний лад. Події там розгортають-
ся так, як тобі дуже хочеться. У такий 
спосіб притягуєш у своє життя омрія-
не майбутнє — і починаються позитив-
ні зміни. ■

МИНУВШИНА

Напередодні Голодомору:

■

опір українських селян

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Марина Варич:
нове ім’я в українському фентезі

■

Розмовляв Ігор МАРЧЕНКО

Перша книжка Марини Варич «Сьоме пророцтво Семіраміди» стала лауретом кіль-
кох літературних підсумків року. Має спільну відзнаку Інституту літератури Ака-
демії наук, Спілки письменників, Київського Національного університету та Музею 
літератури України — «За яскравий дебют у жанрі фентезі». Книжка перемогла і в 
конкурсі фонду Воляників-Швабінських Українського вільного університету. Також 
Марина пише поезію: нещодавно в Румунії вийшла збірка сучасного українського 
верлібра «Світ продовжується», в якій читача знайомлять із тридцятьма українськи-
ми поетами, зокрема і з творчістю М. Варич. 
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

До новорічної ночі — все мен-
ше часу, господарі вже проду-
мали сценарій свята, а госпо-
дині склали новорічне меню, 
яке, однозначно, має приємно 
здивувати, навіть вразити гос-
тей, зробити зустріч Нового 
року незабутнім. Рік Вогняного 
Півня, який, за Китайським ка-
лендарем, скоро вступить у свої 
права, вносить деякі корективи 
і в новорічне меню: господині 
одна одній переказують, що 
півнів запікати чи готувати з них 
улюблений багатьма холодець 
не можна, краще навіть і курку 
не готувати, а взагалі ідеально 
— уникати і яєць у «чистому» 
вигляді: фаршированих абощо, 
можна хіба що в тісті чи дріб-
но покришені в салатах, щоб не 
образити господаря року Вог-
няного Півня. Натомість овочі, 
фрукти, злакові, бобові, горіхи 
— улюблені інгредієнти Півня, 
отож на них слід і робити при-
ціл. А заодно — на свинину, те-
лятину, морепродукти. Словом, 
є з чого розгулятися!

У фаворі — барвисте!
 Оскільки червоне — у фа-
ворі на новорічному столі, вдало 
в цьо му контексті впишуться ру-
летики зі слабосоленої сьомги із 
м’яким сиром. Сир збити, зміша-
ти з подрібненою зеленню: кро-
пом, петрушкою, зеленою цибу-
лею, розкласти в тонко нарізані 
шматочки сьомги і закрутити на 
зразок ролів. Поставити на холод 
на години дві і викласти на таріл-
ку, вистелену листям салату.

Салати-півники
 Вони підгадані спеціально під 
зустріч Року Півня, тому якщо 
ви ще не визначилися із салата-
ми, візьміть на замітку. Ось цей 
— з телятини, вашим гостям точ-
но сподобається, а Півню — й по-

готів! Інгредієнти: 400 г теляти-
ни (або пісної свинини), цибули-
на, корінь селери, 30 г маслин без 
кісточок, стручок болгарського 
перцю, 200 г пекінської капус-
ти, 2 столові ложки цукру, півто-
ри столові ложки бальзамічного 
цукру, 2 столові ложки оливкової 
олії, сіль, червоний перець, карі, 
зелена цибуля за смаком. 
 Відварити м’ясо, остудити і 
порізати тоненькою соломкою. 
Селеру потерти на тертці для ко-
рейської моркви, решту овочів 
порізати соломкою. З олії, пер-
цю, солі, цукру й оцту приготува-
ти заливку, заправити салат, по-
сипати кільцями зеленої цибулі і 
прикрасити оливками. 
 А наступний салат — шарами 
— доречно викласти у формі пів-
ня, «домалювати» шматочками 
ріпчастої цибулі крила і голову, з 
помідорів і кілець червоного та зе-
леного болгарського перцю «дото-
чити» хвіст, гребінь, боки, з мас-
лин — очі. 
 А на власне салат знадобить-
ся:  печериці — 500 г, морква — 
250 г, цибуля ріпчаста — 250 г, 
горіхи —  за смаком, чорнослив 
— 8 штук, майонез — за смаком. 
Обсмажити гриби, нарізані ма-

ленькими кубиками. Потім порі-
зати цибулю і також її обсмажи-
ти. Додати терту моркву і ще пос-
мажити. На завершення  додати в 
сковороду нарізаний чорнослив і 
горіхи. Потім, чергуючи, викла-
даємо шарами гриби й овочеву 
суміш. При цьому верхній шар 
повинен вийти овочевим. Кож-
ний шар необхідно промастити 
майонезом або, знову ж таки — 
сметаною чи йогуртом, кому що 
до вподоби. Не забудьте «стилізу-
вати» салат під пернатого госпо-
даря року!
 Грибний холодець — це умов-
на назва страви, яка має стовід-
сотковий успіх при будь-якому 
застіллі. А умовна назва — бо се-
ред інгредієнтів є і м’ясо, і сало, і 
ще багато чого. І це  «багато чого» 
зникає зі столу з такою швидкіс-
тю, що господині, як правило, не 

встигають за столом і покуштува-
ти страву. Отож куштуйте в про-
цесі приготування! 
 На велику компанію потрібно 
аж 2 кг яловичини, 100 г сала, 1-2 
морквини, 2 цибулини, петруш-
ка, 5 столових ложок смальцю або 
іншого жиру, 50 г сушених гри-
бів, оцет, мелений перець, сіль. 
 Для бульйону: 500 г яловичих 
кісток, морква, цибулина, пет-
рушка, 5 горошин гіркого перцю, 
4 чайні ложки желатину, сіль. 
 М’ясо помийте, очистьте від 
плівок, відбийте, скропіть оц-
том і залиште на ніч. Наступно-
го дня нашпигуйте нарізаним со-
ломкою салом, посоліть, попер-
чіть і обсмажте з усіх боків у га-
рячому жирі. Потім покладіть у 
каструлю або гусятницю, додай-
те цілі овочі й гриби. Тушкуйте 
у воді, в якій вимочувалися 2-3 
години добре вимиті гриби. Піс-
ля тушкування м’ясо остудіть, 
наріжте тонкими скибками впо-
перек волокон, викладіть на дов-
гасту таріль разом з нарізаною 
кружальцями морквою і подріб-
неними грибами і залийте бульйо-
ном, звареним iз кісток, овочів і 
1 л води, з’єднавши його з жела-
тином. Перш ніж розпускати же-
латин, бульйон процідіть і зніміть 
з нього жир.

«Кольорове» м’ясо
 Так, і воно має бути барвисте і 
кольорове! 
 Якщо і ви хочете мати на свят-
ковому столі м’ясо з кольоровими 
вкрапленнями, приготуйте сви-
нину, запечену з морквою і час-
ником. Для цього моркву (2 се-
редні коренеплоди) поріжте на 
велику соломку, часник (5 зубчи-
ків) — на часточки. Потім нашпи-
гуйте цими овочами 2 кг окосту. 
Зверху м’ясо натріть сіллю і пер-
цем, коли хоча б пару годин про-
маринується, запікайте у духовці 
до готовності, час від часу полива-
ючи соком, який утворився.
 Так само приємно здивує ва-
ших гостей  медова грудинка. 
Соковита, рум’яна, запашна — 
якраз те, що треба для «номіна-
ції» «коронна страва». 
 М’ясо помийте і обсушіть па-
перовим рушником. Змастіть 
його олією, посипте сіллю, ме-
леним чорним перцем і кори-

цею. Змішайте гірчицю з медом, 
і  цією масою змажте  грудин-
ку. Перекладіть м’ясо на решіт-
ку, під яку поставте деко з водою. 
Готуйте при 220оС приблизно  15 
хвилин, потім зменшіть вогонь 
до 180 градусів і запікайте до го-
товності з розрахунку 30 хвилин 
на кожні 450 г плюс ще приблиз-
но 30-35 хвилин. Готовність пере-
вірте, зробивши глибокий надріз 
тонким ножем: сік повинен бути 
прозорим. Якщо ви хочете, щоб 
вийшла хрумка скоринка, то по-
ливайте свинину м’ясним соком. 
 Готове м’ясо перекладіть на 
велику тарілку і наріжте на пор-
ційні шматочки. Якщо в розрізи 
перед відправкою в духовку ви 
покладете по пластинці часнику 
— м’ясо вийде пікантним. 

Додайте до м’яса екзотики!
 У даному випадку — ананасів. 
М’ясо (свинину чи яловичину) 
краще спершу помити, поріза-
ти на порційні шматки і злегка  
обсмажити. Затим додати порі-
зані консервовані ананаси, зали-
ти сиропом, можна додати і трохи 
води, посолити, поперчити, дода-
ти  лаврового листочка та кілька 
перчин чорного горошку, вкину-
ти грудочку вершкового масла і 
поставити тушкувати в розігріту 
духовку до готовності.

Риби багато не буває!
 Тому що вона — малокалорій-
на, легка і приємна на смак — те 
що треба для новорічної ночі. 
Якщо ви придбали, приміром, ко-
ропа, запечіть його у рукаві!
 Рибу слід випатрати, помити, 
натерти сумішшю прянощів (для 
риби або ваші улюблені), сіллю, 
збризнути соком лимона. Вичав-
лений лимон розрізати на кіль-
ка частин, покласти всередину. 
Загорнути рибу в харчову плівку 
і покласти на холод, щоб прома-
ринувалась, на 12 год. Після цьо-
го вкладаємо всередину порізану 
на четверо цибулю, моркву кру-
жальцями. Кладемо все це в ру-
кав для запікання і на деко ста-
вимо в духовку. Час запікання 
залежить від величини рибини 
— приблизно година — година 
20 хвилин. Наприкінці рукав роз-
крити, якщо бажаєте, щоб рибка 
зарум’янилась. ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Якщо на гаряче ви вирішили приго-
тувати пасту, не забудьте про креветки, 
вони  — оригінальні і смачні — стануть 
прикрасою і вашого столу загалом, і чу-
дово поєднаються з пастою. Приготуйте 
їх у вершковому соусі із зеленню. 
 Потрібно 4 столові ложки олії, три 
зубчики часнику (витиснути), 700 г кре-
веток, 200 мл вершків і сіль за смаком.  
Олію, часник і вершки  на повільному 
вогні довести до кипіння. Очищені кре-
ветки з дрібно покришеною петрушкою 
потушкувати в цьому соусі 10 хвилин, 
потім викласти на окрему тарілку, при 
цьому соус залишити на вогні. Коли він 
загусне, знову додати до нього креветки 
і тушкувати ще кілька хвилин. Подава-
ти теплими з пастою.
 «Смакують усі!» Підготуйте такий 
тост «під десерт». Хоча сам заклик пос-
макувати, звичайно, буде зайвим, бо на 
десерт у вас буде щось особливе! Але по-
дається десерт так пізно, що дехто з гос-
тей «приляже на хвилинку», а насправ-
ді сопе так, що чути із сусідньої кімнати. 
Так от: спечіть щось таке, що всіх розбу-
дить і знову збере за столом! 
 Чудова господиня Наталя Гнатюк, 

яка проживає в місті Яремче і працює в 
Карпатському національному природ-
ному парку, радить дивовижно смач-
ний десерт — легендарний «Тірамісу». 
Вона переконує, що він готується легко 
і вдається з першого разу.   Отож потріб-
но 500 г маскарпоне, 4 яйця, 6 столових 
ложок цукрової пудри, 300 мл холодної 
міцної кави, 2-3 столові ложки коньяку, 
200 г бісквітного печива «Савоярді», ка-
као або гіркий чорний шоколад. Наталя 
Гнатюк пропонує такий покроковий ре-
цепт десерту з власного досвіду. 
 1) Збити білки на круту піну (я ще 
завжди додаю дрібку солі). Наприкінці 
збивання додати 3 столові ложки цукру 
пудри для стійкості піни.
 2) Жовтки розтерти з 3 столовими 

ложками  пудри ложкою чи вінчиком 
до однорідності.
 3) Додати маскарпоне малими пор-
ціями до жовтків і легко вимішати (мож-
на великою виделкою).
 4) Збиті білки по ложці вводити у 
маскарпонову масу і обережно перемі-
шати (щоб зберегти повітряну структу-
ру крему).
 5) Холодну каву змішати з коньяком 
(якщо готуєте для дітей, то зменшити 
дозу алкоголю до 1 чайної ложки).
 6) Кожне печиво вмочати наполови-
ну (цукровою стороною) в каву і викла-
дати у форму.
 7) На шар просоченого печива лож-
кою накладати крем, розрівняти. Мож-
на посипати какао або натертим на дріб-
ній тертці шоколадом.
 8) Повторювати кроки 6-7 разiв у за-
лежності від об’єму посудини. Зверху де-
серт посипати тертим шоколадом. Ува-
га: какао посипати через ситечко безпо-
середньо перед подачею (щоб не розмок-
ло)!
 9) Покласти на 5-6 годин у холодиль-
ник, накривши посудину харчовою плів-
кою (я кладу на ніч).
 А ще — щоб остаточно зачарувати 
гостей і причарувати Вогненного Півня 
— спечіть мигдалево-маковий торт — з 
улюблених інгредієнтів господаря року. 
Торт вдається пишним і високим, ніж-
ним і дуже «швидкоїдним». 
 Печеться просто, треба лише 
запам’ятати кілька кулінарних «алго-
ритмів». 
 Для тіста потрібно 9 яєць, 300 г верш-
кового масла, столова ложка майонезу, 

пакетик розпушувача, 4 склянки борош-
на, склянка мигдалю, 3,5 склянки цук-
ру. Для крему — 300 г горіхів (волось-
ких чи будь-яких інших), 400 г вершко-
вого масла, 2 банки згущеного молока. 
Для прикрас: 100 г чорного шоколаду, 
100 г вершкового масла, 100 г згущено-
го молока.
 Спочатку треба відділити білки 
від жовтків в окремий посуд. Жовт-
ки збити зі склянкою цукру і додати 
розм’якшене масло, майонез і пакетик 
розпушувача. Вмішати 4 склянки про-
сіяного борошна. Замісити дуже м’яке 
тісто і поставити його на годину в хо-
лодильник. Потім розділити тісто на 
три частини. Форму змастити маслом і 
вистелити папером для випічки. Одну 
частину тіста розподілити по дну фор-
ми. Збити 3 білки з 0,5 склянки цукру 
в круту піну, потім додати 0,5 склянки 
горіхів, подрібнених на крихти. Випі-
кати 30 хвилин при 150 градусах. Дру-
гий корж випікати так само, а третій — 
без горіхів. Остудити коржі. Далі збий-
те розм’якшене масло зi згущеним мо-
локом (можна додати 2 столові ложки 
лимонного соку) і починайте «будува-
ти» торт. Перший корж — iз горіхами + 
крем + горіхи, потім — корж без горіхів 
+ крем + горіхи, і третій корж — із горі-
хами.
 Щоб прикрасити торт, на водяній 
бані слід розігріти масло і згущене мо-
локо, потім додати поламаний шоколад, 
зняти з вогню і вимішати до повного роз-
чинення шоколаду. З допомогою конди-
терського шприца розмалювати торт шо-
коладом на свій смак. ■

ОРИГІНАЛЬНО

Сюрпризи для Півня
Десерти бувають різні

■

Нехай смакує і  гарно святкується! 
З Новим роком!

❙
❙

ТРАДИЦІЇ

Добрим людям на здоров’я
Чим здивувати гостей за новорічним столом

■

Новорічна риба.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙

Мрія багатьох українців.❙
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«Головне — що в нас є команда. А помилки — зробимо висновки».Володимир Коваль
головний тренер БК «Будівельник» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

 Після чергової невдачі в Італії 
южненські баскетболісти, можна 
сказати, «відірвалися» на аутсай-
дерах. Спочатку підопічні Віталія 
Степановського в гостях рознес-
ли вщент найгіршу команду пер-
шості — харківський «Політех-
нік», а потім легко взяли залікові 
очки в протистоянні з кременчуць-
ким «Кременем». 
 Примітно, що в протистоянні 
з харків’янами «хімікам» удало-
ся переступити стоочковий рубіж 
(77:106), що, власне, командам ук-
раїнської першості вдається роби-
ти зовсім не часто. Варто відзначи-
ти, що розгромний поєдинок про-
ти «Хіміка» був для «Політехніка» 
третім поспіль матчем, зіграним без 
головного тренера, котрий за бру-
тальну поведінку в попередніх іг-
рах отримав від Федерації баскетбо-
лу України триматчеву дискваліфі-
кацію та штраф у розмірі 10 тисяч 
гривень.
 Думається, й баскетболісти 
«Будівельника» останні свої три 
матчі проводили з відчуттям пев-
ної тренерської порожнечі. Після 

Євгена Мурзіна, котрий задля ус-
піхів національної збірної залишив 
«Будку» й поїхав на стажування до 
США, його наступник — Володимир 
Коваль — виглядає на тренерському 
містку менш колоритним.
 Однак на результатах «гладіа-
торів» зовнішні зміни особливим 
чином не позначилися. Схоже, на-
лаштований Мурзіним механізм i 
надалі продовжує працювати без 
збоїв. Останнім творінням Мурзі-
на та К° в суперлізі була гостьова 
перемога над «Хіміком». Водночас 
відтоді «Будівельник» виграв уже 
три матчі, в одному з яких київсь-
кі баскетболісти здолали свого при-
нципового суперника — «Дніпро». 
«Налаштовувалися на цей матч по-
особливому», — зазначив Коваль, 
для якого важливо продовжити пе-
реможні традиції свого колишньо-
го шефа. Загалом, «будівельники» 
всiляко підтримують свого нового 
наставника, котрий, без сумніву, 
має значно менше досвіду й май-
стерності, ніж його попередник. І 
поєдинок iз «Дніпром», і матч про-
ти «Запоріжжя» проходив не зовс-

ім за сценарієм Коваля.
 Приміром, після гри в За-
поріжжі наставник «Будки» ска-
зав: «Ми провели дві різні поло-
вини в захисті. У першій половині 
втрачали гравців, відчувався брак 
концентрації, розслаблення. Але 
під час великої перерви ми погово-
рили, налаштувалися i кожен вико-
нав свою справу». Як наголошує до-
свідчений капітан «Будки» Артур 
Дроздов, у кожному поєдинку хлоп-
ці демонструють, що вони справж-
ня команда, намагаючись колек-
тивною грою компенсувати індиві-
дуальні слабкості окремих дійових 
осіб «Будівельника». ■

Григорій ХАТА

 Коли новий президент ук-
раїнської прем’єр-ліги говорить 
про зміну обличчя організації, 
перше й, по суті, єдине, що ки-
дається в очі, — проведений за 
останній рік ребрендинг. Інша 
справа — англійська прем’єр-
ліга, досягнення якої осягають-
ся, як кажуть, у значно більших 
розмірах.
 Не так давно АПЛ підписала 
з двома британськими провай-
дерами рекордний контракт на 
продаж телевізійних прав у пе-
ріод 2016—2019 років вартістю 
більше п’яти мільярдів фунтів. 
Не дивно, що за останні кілька 
років на Туманний Альбіон пе-
ребралися практично всі най-
кращі футбольні наставники 
планети — Жозе Моуріньйо, 
Антоніо Конте, Юрген Клопп, 
Хосеп Гвардіола. І тепер саме 
вони — а не зіркові футболіс-
ти клубів — є персонами, котрі 
афішують кожен новий «топо-
вий» матч ліги.
 Інша знакова особливість ан-
глійського футболу — матчі на 
різдвяні та новорічні канікули. 
«Боксінг дей — особливий день, 
коли ми маємо можливість 
ощасливити цю закохану в фут-
бол країну, — каже португаль-
ський наставник «Манчестер 
юнайтед» Моуріньйо. — Наші 
близькі прекрасно знають, що 

ми живемо футболом і даруємо 
усім любителям цього спорту 
особливі відчуття, тоді як в ін-
ших країнах ніхто не грає». Ек-
сперти вважають, що саме в цей 
проміжок часу багато в чому 
визначається доля майбутньо-
го чемпіона. Як правило, хто з 
фаворитів зазнає мінімальних 
очкових втрат на футбольний 
«боксінг дей» (три тури — уп-
родовж восьми днів), той і стає 
в Англії чемпіоном.
 До рубікону лондонський 
«Челсі» підійшов не тільки в 
статусі лідера, маючи шестиоч-
кову перевагу над найближчим 
переслідувачем, а й перебува-
ючи за крок від нового клубно-
го рекорду за протяжністю пе-
реможної серії. У матчі проти 
«Борнмута» підопічні Антоніо 
Конте встановили цю позначку 
на новому рівні, здобувши 12-ту 
поспіль вікторію. «Тепер кожен 
наш опонент намагатиметься 
перервати наше досягнення», 
— заявив італійський очільник 
«аристократів». Нагадаємо, що 
Конте, залишивши після Євро-

2016 збірну Італії, лише вліт-
ку очолив «Челсі», проте й не-
тривалого часу йому вистачило, 
аби повернути «синіх» — чем-
піонів Англії сезону 2014/2015 
років — на чемпіонський шлях. 
До речі, головний ідеолог ос-
таннього чемпіонства «Челсі» 
— Жозе Моуріньйо — поки не 
надто успішно намагається по-
ставити на переможні рейки ін-
ший легендарний клуб АПЛ — 
«МЮ», який після прощання з 
Алексом Фергюсоном скотився 
до рівня середняка британсько-
го футболу.
 Наразі не може зарадити си-
туації й зірковий Златан Ібрагі-

мович — «МЮ» від «Челсі» від-
діляє прірва в 13 очок. Утім ще 
один новачок манкуніанців — 
екс-футболіст «Шахтаря» та 
«Боруссії» з Дортмунда Генріх 
Мхітарян — вірить, що його ко-
манді в поточному сезоні до сна-
ги поборотися за високий титул. 
Примітно, що й швед, і вірме-
нин відзначилися голами в мат-
чі «МЮ» проти «Сандерленда», 
нинішньої команди екс-керма-
нича «Юнайтед» Девіда Мойє-
са, котрого вболівальники ман-
честерського клубу   за його не-
вдалу роботу з «червоними ди-
яволами»  назвали «помилка 
номер один».

* * *
 Відзначимо, що, збираючи 
рекордні фінансові збори за про-
даж телевізійних прав, англій-
ська прем’єр-ліга змушена па-
ралельно вирішувати й не надто 
приємну проблему, пов’язану з 
нещодавно викритими фактами 
дитячого насилля у місцевому 
футболі. Після того як кілька 
колишніх футболістів розпові-
ли про сексуальні домагання, 
пережиті ними в футбольних 
школах, британські органи пра-
вопорядку взялися активно роз-
слідувати почуті факти. На ета-
пі попереднього розслідування 
з’ясувалося, що жертвами пе-
дофілів стали, як мінімум, 429  
юних футболістів. Число підоз-
рюваних у цій справі сягнуло 
понад сотню. ■

БАСКЕТБОЛ

Фактор справжньої команди
Фаворити чоловічої суперліги чемпіонату України продовжують перемагати

■

Григорій ХАТА

Попри пануючий повсюди передсвятковий настрій, можливостей упівсили 
провести кінцівку календарного року в лідерів чоловічої суперліги не було. 
«Будівельнику», який нещодавно попрощався з Євгеном Мурзіним, важливо 
якнайшвидше адаптуватися до нового наставника Володимира Коваля. «Хімі-
ку» ж, який тур за туром зазнає невдач у Лізі чемпіонів, необхідно хоч якось 
покращувати підмочене чемпіонське честолюбство.

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Суперліга. Чо-
ловіки. «Запоріжжя» — «Будівельник» 
— 74:89, «Дніпро» — «Черкаські Мав-
пи» — 82:55, «Політехнік» — БІПА — 
76:90, «Кремінь» — «Хімік» — 63:89, 
«Волиньбаскет» — «Миколаїв» — 69:85, 
«Політехнік» — «Хімік» — 77:106, «За-
поріжжя» — «Черкаські Мавпи» — 
86:92, «Кремінь»  — БІПА — 73:62, 
«Дніпро» — «Будівельник» — 59:75. 
 Турнірне становище: «Будівельник» 
— 16 перемог/4 поразки, «Хімік» — 16/2, 
«Дніпро» — 14/6, БІПА — 11/9, «Крив-
бас» — 12/5, «Запоріжжя» — 9/11, «Ми-
колаїв» — 8/12, «Черкаські мавпи» — 
9/10, «Кремінь» — 7/13, «Волиньбаскет» 
— 3/15, «Політехнік» — 1/19.

■

Залишившись без досвідченого наставника, 
«Будівельник» продовжує перемагати.
Фото з сайта БК «Будівельник».

❙
❙
❙

ФУТБОЛ

Чемпіонський тест по-британськи
Тодi як «ніхто не грає», англійська прем’єр-ліга роздає подарунки своїм шанувальникам

■

ТРАНСФЕР

 Розірвавши контракт з «Шахта-
рем», Євген Селезньов працевла-
штувався в Туреччині, де оформив 
трудову угоду зі скромним «Кара-
бюкспор».

■

З новим наставником — італійцем Антоніо Конте — 
«Челсі» знову демонструє чемпіонську ходу.
Фото з сайта www.chelseafc.com.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Англійська прем’єр-ліга. 18-й 
тур. «Уотфорд» — «Крістал Пелас» 
— 1:1, «Челсі» — «Борнмут» — 3:0 
(Педро, 24, 90+3; Азар, 49 (пен.)), «Лес-
тер» — «Евертон» — 0:2, «Манчес-
тер юнайтед» — «Сандерленд» — 
3:1 (Блінд, 39; Ібрагімович, 82; Мхі-
тарян, 86 — Боріні, 90+1), «Суонсі» 
— «Вест Хем» — 1:4, «Арсенал» 
— «Вест Бромвіч» — 1:0 (Жиру, 
87), «Бернлі» — «Мідлсбро» — 1:0, 
«Халл Сіті» — «Манчестер Сіті» — 
0:3 (Туре, 72 — з пенальті (0:1). Іхеа-
начо, 78 (0:2). Дейвіс, 90+4 — у свої 
ворота).
 Лідери: «Челсі» — 46, «Манчес-
тер Сіті» — 39, «Ліверпуль» — 37 
(17 матчів), «Арсенал» — 37, «Тот-
тенхем» — 33 (17), «Манчестер 
Юнайтед» — 33.
 Бомбардир: Дієго Коста («Чел-
сі») — 13.

■
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 — Любий, нам на роботі 
доплачуватимуть 15% за шкід-
ливість!
 — Ти вже й там усіх діста-
ла?

* * *
 — Моню, ви живете за зако-
ном або по совісті?
 — Я вас благаю, за ситуа-
цією, звичайно!

* * *
 — Сьомо, попрасуй собі со-
рочку, а то скажуть, що я в тебе 
нічого не роблю.

* * *
 Одеса. Трамвайна зупинка. 

Дама встигла заскочити у трам-
вай, а її п’яний чоловік — ні.
 Кондуктор кричить водiєвi:
 — Сьомо, зупини трамвай, 
дама ручну поклажу забула!

* * *
 — Як би я хотів мати гарем, 
— мріє єврей.
 — Навіщо тобі гарем, ти ж не 
мусульманин.
 — Гарем — це приголомш-
лива річ! Першій дружині я ска-
жу, що пішов до другої, другiй — 
що пішов до третьої, третiй — що 
пішов до першої. А сам, як сул-
тан, піду собі спати.

По горизонталі:
 1. У Карпатах — дядько по та-
тові. 5. Назва квітки чи гарної дів-
чини в Карпатах. 8. Лікарська рос-
лина, бур’ян. 9. Риба родини лосо-
севих. 10. Один із синів Ноя, який 
сміявся над батьком. 11. Один із 
найвідоміших університетів, роз-
ташований в американському місті 
Кембридж. 13. Давня російська мо-
нета. 15. Батько Енея. 17. Запікан-
ка, голубці, крученики, галушки. 18. 
Протока, що з’єднує Чорне та Мар-
мурове моря, відокремлюючи азій-
ську частину Туреччини від європей-
ської. 20. Український письменник, 
автор роману «Жовтий князь». 22. 
Держава в Гімалаях. 24. Давня сто-
лиця Вірменії. 25. Конгрес українсь-
ких націоналістів. 27. Міцне дерево 
із цінною деревиною. 28. Весняні 
квіти, які в народі називають півни-
ками. 29. Те, що помирає останнім. 
30. Річка в Африці.
По вертикалі:
 1. Річка, на якій стоїть Краків. 
2. Людина, яка, завдяки духов-
ним практикам, може керувати ор-
ганізмом і робити речі, на які у зви-
чайному стані мало хто здатний. 3. 
Прем’єр-міністр Угорщини у 1998—
2002 роках. 4. «Куплю тобі хатку, та 
ще й сіножатку, і ..., і млинок, і виш-
невенький садок» (народна пісня). 
5. Легке жіноче покривало, яким 
мусульманки закутуються з голови 

до ніг, лишаючи щілину для очей. 
6. Один з легендарних трьох братів, 
від яких пішли слов’янські народи. 
7. Твердий коштовний камінь, здат-
ний різати скло. 11. Різке скорочен-
ня діафрагми, яке неможливо зупи-
нити. 12. Річка в Карпатах. 14. Шма-
ток шкіри чи тканини на одязі, що за-
криває дірку. 16. Ім’я доньки Едіти 
П’єхи. 19. Старовинна одиниця вимі-
ру алкогольних напоїв, яка в Росії ще 
називалася «мерзавчик». 20. Мало-
сольна свинина, що зазвичай скла-
дається із прошарків сала і м’яса. 
21. Збройні сили держави. 22. Міс-
то на Чернігівщині, де вчився Мико-
ла Гоголь. 23. Солодкий алкоголь-
ний напій. 26. Ім’я канадського кито-
боя, героя роману Жюля Верна «20 
тисяч льє під водою». 27. «Наро-
дився ... на санях в лемківськім міс-
течку Дуклі» (Богдан-Ігор Антонич).

Кросворд №161 
від 27 грудня
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Аліса КВАЧ

 На Різдво та Новий рік так хо-
четься вірити в дива. Особливо, 
якщо ти дитина і змушена зустрі-
чати свято у лікарняних стінах. І 
так хочеться попросити в Санти чи 
Святого Миколая трішки здоров’я 
і гарного настрою.
 Це, як ніхто інший, розуміє 
знаменитий голлівудський актор 
Орландо Блум, який до того ж є 
послом доброї волі ЮНІСЕФ (на-
гадаємо, що в цій ролі він навес-
ні побував на Донбасі і спілкував-
ся з дітьми, які пережили обстрі-
ли). Тож напередодні Різдва, яке 
в Америці святкують 25 січня, він 
разом зі своєю подругою, співач-
кою Кеті Перрі, одяглися в костю-
ми Санта Клаусів і навідалися до 
діток у дитячий госпіталь в Лос-
Анджелесі.
 Можна уявити, яким сюрпри-
зом стала поява зірок для малень-
ких пацієнтів. «Діти в лікарні от-
римали те, чого так довго чекали 
і заслужили — їх відвідали міс-
тер і місіс Клаус... які виявилися 
дуже схожі на Кеті Перрі та Ор-
ландо Блума!» — написали пред-
ставники клініки на її сторінці у 
«Фейсбуці». «Кеті Перрі та Орлан-
до Блум приїхали до нас співати 
різдвяні гімни. Це було настіль-
ки красиво! Я дуже вдячна їм!» — 
поділилася захопленням у соцме-

режах одна з мам.
 32-річна Кеті і 39-річний Ор-
ландо і справді дали невеликий 
концерт: Перрі співала, а Блум 
грав на барабанах. Також зірки 
фотографувалися з дітьми, жар-
тували і всіляко підтримували 
справжній новорічний настрій. 
І, дивлячись на фото, важко зро-
зуміти, хто був більш щасливий — 
діти чи їхні гості.
 До речі, наприкінці листопа-

да поповзли чутки, що Орландо 
Блум розійшовся з Кеті Перрі, 
оскільки, обпікшись на шлюбі з 
топ-моделлю Мірандою Керр, від 
якої в нього лишився син Флінн, 
він тепер побоюється серйозних 
стосунків, а тим більше — од-
руження. Утiм різдвяна приго-
да пари доводить протилежне. 
Бо доки у двох людей є бажання 
спільно творити добро, вони бу-
дуть разом. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 На те вони й свята, щоб добре 
відпочити і смачно наїстися. 

Особливо — якщо це різдвяний 
тиждень, де всі тебе чекають у 
гості і запрошують за стіл. Тож 
не дивно, що вага багатьох iз 

нас після свят значно зростає. А 
утриматися від спокуси практично 
неможливо.
 А от наставник французького 
футбольного клубу «Монпельє» 
Фредерік Антц знайшов дієвий 
спосіб спонукати футболістів 
зберегти форму. Відпускаючи 
гравців на різдвяні канікули, він 
ретельно зважив кожного, а тоді 
оголосив, що така ж процедура 
чекає кожного і після повернення 
в команду. І за кожен набраний 
грам винуватець зобов’язаний 
буде сплатити штраф у розмірі 

1 євро. «З одного боку, може 
здатися, що 1 євро за грам — 
це не так багато, але в одному 
кілограмі 1000 грамів, так що 
мотивація є», — заявив Антц.
 І тепер перед футболістами 
стоїть вибір: або відмовлятися від 
щедрого різдвяного пригощання, 
або витрачати вдвічі більше часу 
на тренування, щоб спалити зайві 
калорії. Є і третій шлях — ні в 
чому собі не відмовляти і готувати 
гроші. Тільки в цьому випадку 
задоволення може виявитися 
занадто дорогим. ■

ОВВА!

Французька дієта
Футболісти після свят мають 
заплатити штраф за зайву вагу

■

Наступний номер «України молодої» 
вийде в п’ятницю—суботу, 30—31 грудня

СВЯТО

Місіс і містер Санта Клаус
Кеті Перрі та Орландо Блум напередодні Різдва навідалися до хворих дітей

■

29 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. На дорогах 
мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвнiчний, 5-10 м/с. Температура 
вночi -3...-5, удень -1...-3.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий 
снiг. Славське: вночi -8...-10, удень -3...-5. Яремче: вночi 
-5...-7, удень -1...-3. Мiжгiр’я: вночi -8...-10, удень 0...-2. 
Рахiв: -7...-9, удень -2...-4.

27 грудня висота снігового покриву становила: 
Славське — 10 см, Плай — 11 см, Мiжгiр’я — 4 см, Рахiв 
— 14 см, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — 3 см, 
Пожежевська — 1 см.
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