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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,12 грн 

1 € = 28,83 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Захисники Авдіївки з 72-ї бригади героїчно обороняють місто. ❙
Фото з сайта umoloda.kiev.ua.  ❙

Авдіївка у вогні
Мешканцям міста загрожує гуманітарна катастрофа, 

їх готують до евакуації 
стор. 2 »

Пора на вихід

Чи можливі цього 

року дострокові 

парламентські вибори 

та які чинники можуть 

до них призвести
стор. 4 »

Імпорт як зброя

Обмежувальні мита на 

ввезення російських 

азотних добрив зможуть 

врятувати українську 

хімічну промисловість
стор. 5 »

Як у 30-х 

На ковбасному виробництві 

почали випускати м’ясну 

продукцію 

за стандартами... 

часів Голодомору
стор. 2 »
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«Терористи з «ДНР» випустили 1,5 тис. снарядів i мін у напрямку позицій 
ЗСУ в Авдіївці. Усі спроби атак російсько-терористичними угрупованнями 
придушені нашими військами». Олександр Турчинов 

секретар Ради нацбезпеки і оборони

УКРАЇНА МОЛОДА

Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро 

 М’ясна фабрика «Алан» у 
Дніпрі вирішила порадувати гур-
манів справді нестандартним ви-
дом своєї продукції. Це — сосис-
ки делікатесні порційні «Дитячі», 
які представляє торговельна марка 
«Спец Цех». Упаковка такої про-
дукції характерними для сьогоден-
ня вишуканістю і дизайном не вра-
жає. А коли вчитаєшся в текст ідеї, 
яку закладено в сосиски, починаєш 
розуміти, що до чого. Адже вироб-
ники прямим текстом пишуть, що 
цю продукцію виготовлено за стан-
дартами... 30-х років, тобто часів 
Голодомору.
 «Це я сприймаю як блюзнір ство. 
«Стандарти 30-х» — це мільйо-

ни українців, що пішли з життя 
внаслідок штучно створеного Го-
лодомору», — розцінює таку но-
винку популярного у Дніпрі вироб-
ника м’ясної продукції відомий у 
місті дослідник Голодомору Мико-
ла Чабан.
 Проте у самому «Алані» напо-
лягають на іншому. Мовляв, ідеть-
ся про справді високі стандар-
ти, які існували саме в 30-х роках 
минулого століття на провідних 
м’ясокомбінатах Радянського Со-
юзу, де випускали продукцію особ-
ливої якості винятково для партій-
ної еліти. Отож «Спец Цех» і пос-
тавив за мету відродити це старе 
добре минуле без жодної політики. 
Адже саме в 30-х було розроблено 
велику кількість класичних рецеп-
тів ковбас. ■

ЦІНИ — НЕ ПТИЦІ

Тривожний 
дзвінок
Перегляд тарифної 
політики на послуги 
стільникового зв’язку від 
мобільних операторів 
оптимізму не додає
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Відсьогодні на українців чекає черго-
вий ціновий «подарунок», який, без пере-
більшення, зачепить кожну  родину, — та-
рифи на послуги мобільних операторів різ-
ко зростуть. Пояснення операторів до сліз 
банальні: «...девальвація гривні, облад-
нання, яке закуповують за валюту, підви-
щення зборів за використання радіочастот, 
плата за електроенергію та інше — все це 
веде до збільшення наших витрат».
 Крім того, за словами топ-менеджерів 
операторів мобільного зв’язку, спостері-
гається тенденція до поступового відми-
рання класичних телефонних дзвінків і 
SMS — на зміну їм приходять усілякі ме-
сенджери, вайбери, що дозволяють без-
платно телефонувати та обмінюватися 
повідомленнями. І не в останню чергу такі 
радикальні зміни відбуваються в ефірно-
му просторі через розвиток і розширен-
ня 3G покриття в країні, а це, у свою чер-
гу, аргументують високим проникненням 
смартфонів у наші мережі (52,7% на кі-
нець 2016 року).
 Зокрема, у «Vodafone (МТС) Україна» 
на п’ять гривень за місяць подорожчає ба-
зова абонплата в тарифах лінійки «Смарт-
фон 3G» та «Смартфон 3G Плюс». Дорож-
чою стане й послуга «Рік без абонплат». 
Підвищать ціни в МТС і на дзвінки до опе-
раторів-конкурентів: вартість хвилини роз-
мови коштуватиме 50 копійок замість 35.
 Без згоди користувачів змінює тари-
фи на 15 архівних комерційних пропози-
цій, які досі залишалися незмінними, й 
такий потужний оператор, як «Київстар». 
Здебільшого абонентська плата на нових 
тарифних планах зросте на 15-20 грн.; вод-
ночас кількість інтернет-трафіку, дзвінків 
на номери інших операторів та інших пос-
луг також збільшиться. (Наприклад, із 1 
лютого контрактні тарифні плани «Все по 
40», «Все за 70», «Все за 120», «Все за 95» 
і «Все за 150» автоматично зміняться для 
абонентів на відповідно: «Все по 65», «Все 
за 90», «Все за 125», «Все за 110» і «Все за 
175»). Крім того, компанія офіційно пові-
домила про закриття популярних тариф-
них планів «Київстар Дзвінки», «Київстар 
Дзвінки. Регіон 1», «Київстар Дзвінки. Ре-
гіон 2», «Київстар Дзвінки+» та низку ін-
ших, автоматично перевівши абонентів на 
«новітні» — «Розмови» та «Онлайн». 
 Поки що «пасуть задніх» лише у 
lifesell, але своє мовчання щодо зміни та-
рифів пояснюють, посилаючись на конфі-
денційність такої інформації. 
 Усі оператори сподіваються, що якщо 
вводитимусь якісь нові, якісні, цікаві 
послуги, то люди витрачатимуть на них 
більш ніж півсотні гривень на місяць. І 
хоча експерти заспокоюють, що не йдеть-
ся про якусь «катастрофічність піднят-
тя тарифів», оскільки оператори бояться 
втратити своїх абонентів, мовляв, просто 
є нові послуги, які за визначенням не мо-
жуть коштувати дешевше того, що було 
раніше, проте це не тішить пересічного 
споживача послуг мобільного зв’язку.
 «Свіжі» тарифи на мобільний зв’язок 
у першу чергу вдарять по найменш захи-
щених — пенсіонерах, які на сьогодні ма-
сово користуються недорогими телефона-
ми для спілкування зі своїми дорослими 
дітьми і фактично не користуються iнтер-
нетом. ■

■ Іван БОЙКО

 Третю добу тривають 
криваві бої за місто Авдіїв-
ка, що на північ від окупо-
ваного Донецька. Незважа-
ючи на значні втрати, ворог 
продовжує затято або з при-
мусу лізти назустріч смерті 
від української зброї. 
 При цьому окупантам 
начхати не лише на мир-
не населення (у ніч на вів-
торок ворог почав полива-
ти житлові квартали вог-
нем iз «градів»), а й на влас-
них бойовиків. Адже, щоб не 
оголошувати режим «тиші», 
окупанти відмовилися вчора 
по обіді забирати з поля бою 
своїх поранених і загиблих. 
 За даними бійців 72-ї 
бригади, яка героїчно три-
має оборону міста, під час 
одного зi штурмів було лікві-
довано відомого бойовика на 
прізвисько «Консул». Серед 
поранених і відомий своєю 
жорстокістю ватажок банди 
«Сомалі» Михайло Толстих 
на прізвисько «Гіві». 
 Воїн АТО Мартин Брест 
на своїй сторінці у «Фейсбу-
цi» повідомив, що, відповід-
но до радіоперехоплення, ба-
тальйон «Сомалі», ватажком 
якого є «Гіві», зазнав втрат 
обсягом 40%. Також Брест 
зазначає, що «Гіві» дав на-
каз кинути в бій останній 
резерв — танкову роту. Піс-
ля чого за наказом «Гіві» бо-
йовики помилково накрили 
артилерією свої ж позиції в 
районі ринку «Господароч-
ка». 
 Цинізм загарбників за-
свідчує той факт, що бойо-
вики терористичної «ДНР» 
обстріляли житлові кварта-
ли Авдіївки з БМ-21 «Град», 
попередньо розмістивши ус-
тановки в житлових маси-
вах Донецька (це засвічу-
ють повідомлення і світли-
ни донеччан у соцмережах). 
Звісно ж, щоб не отримати 
«вогонь у відповідь» від ук-
раїнської артилерії. 
 Відтак у самій Авдіїв-
ці є жертви серед цивіль-
них мешканців. У місті ого-

лошено надзвичайний стан, 
оскільки внаслідок обстрілів 
пошкоджено основні комуні-
кації. Мешканці сидять без 
світла, води і тепла. Робочі 
бригади в Авдіївці не мог-
ли відновити водопостачан-
ня та енергопостачання саме 
через обстріли.
 Коли цей номер «УМ» го-
тувався до друку, стало ві-
домо, що ворог знизив кіль-
кість обстрілів і гатив уже 
не по мирних кварталах міс-
та, а по промзоні Авдіївки, 
де тримають оборону бійці 
ЗСУ. 
 Влада Донеччини запев-
няла, що масштабної ева-
куації населення вдасть-
ся уникнути. Тож станом 
на вчора людей евакуювали 
лише зі старої частини міста 
й лише за бажанням. На ву-
лицях міста волонтери роз-
давали людям хліб, а ряту-
вальники з МНС — гарячий 
чай і кашу. На території міс-

та організовано 11 пунктів 
обігріву. 
 Утім, рятувальники го-
тові за наказом швидко ева-
куювати 12 тис. громадян (в 
Авдіївці вдвічі більше насе-
лення).для чого підготовле-
но 80 автобусів (здатні од-
ночасно евакуювати 3 тис. 
чоловік) і два приміських 
електропоїзди (можуть ева-
куювати до 1,6 тис. осіб за 
один рейс). 

 Людей планують еваку-
ювати у найближчі 10 на-
селених пунктів: Крама-
торськ, Костянтинівка, 
Друж ківка, Покровськ, Се-
лидове, Горняк, Новгород-
ське, Українськ, Бахмут і 
Слов’янськ. 
 Гендиректор Авдіївсь-
кого коксохімічного заводу 
Муса Магомедов повідомив, 
що до ранку вівторка робіт-
ники підприємтсва змог-
ли утримати генерацію та 
обігрів Авдіївки на коксово-
му газі, але чекають подачі 
природного газу. 
 За даними РНБО, теро-
ристи з «ДНР» випусти-
ли півтори тисячі снарядів 
та мін у напрямку позицій 
ЗСУ в Авдіївці впродовж по-
неділка — першої половини 
вівторка. Та незважаючи на 
це, втрати російсько-теро-
ристичних військ значно пе-
ревищують втрати ЗСУ.
 Секретар РНБО Олек-
сандр Турчинов зазначає, 
що у випадку продовжен-
ня обстрілів Авдіївки ряту-
вальники готові до евакуа-
ції мешканців міста на без-
печну відстань до найближ-
чих населених пунктів. ■

ОТАКОЇ!

Як у 30-х 
На ковбасному виробництві почали випускати 
м’ясну продукцію за стандартами... 
часів Голодомору

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 У Кривому Розі заборонили продавати свинину через 
епідемію свинячої чуми. Про це повідомив начальник Го-
ловного управління Державної служби з питань безпе-
ки харчових продуктів і захисту споживачів у Дніпропет-
ровській області Андрій Кондратьєв. Як він пояснив, хво-
роба серед свиней розповсюджується дуже швидко, і тва-
рини з нею можуть прожити щонайбільше сім днів. Наразі 
перші ознаки захворювання виявлені у 400 свиней. Каран-
тинну зону введено у селі Новопілля під Кривим Рогом. А 
на ринках, які розташовані у місті гірників у радіусі 20 кі-
лометрів, введено повну заборону на продаж свинини.

■

НА ФРОНТІ

Авдіївка у вогні
Мешканцям міста загрожує гуманітарна катастрофа, 
їх готують до евакуації

■

ДО РЕЧІ

 Україна закликає світ відреагувати на події в Авдіївці: офіційні 
представники української влади направили листи в ООН, Раду Європи 
та ОБСЄ з проханням втрутитися в ситуацію із загостренням російсь-
кої агресії в цьому місті. 
 Представник України в ООН Володимир Єльченко наголосив, що 
«якщо впродовж ночі атаки бойовиків в Авдіївці не припиняться, ми 
скликатимемо екстрене засідання Ради Безпеки ООН».
 Президент Петро Порошенко через загострення в Авдіївці скликав 
засідання РНБО.
 Так само постійна рада ОБСЄ оголосила про проведення у вівторок 
спеціального засідання, присвяченого ситуації в Авдіївці. 

■

Рятувальники готові за наказом швидко евакуювати 12 тис. 
громадян (в Авдіївці вдвічі більше населення).

❙
❙
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Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси 

 Черкаський держав-
ний технологічний універ-
ситет похвалився унікаль-

ною розробкою своєї треть-
окурсниці Дарини Дихно.
 Дівчина навчається  
на факультеті комп’ю те-
ризованих технологій ма-
шинобудування та дизай-

ну і створила тактильний 
календар для людей із ва-
дами зору.
 А оскільки тамтешня 
кафедра дизайну активно 
долучилася до громадсь-

кого проекту «Тактильні 
книжки для слабозорих та 
незрячих дітей», то Дарин-
ка у своїй семестровій ро-
боті втілила ідею тактиль-
ного календаря.
 «Цей календар може 
спростити життя тисячам 
людей. Усі відбитки на ка-
лендарі досить об’ємні і їх 
можна сприймати пальця-
ми рук на дотик», — пові-
домили «УМ» у прес-служ-
бі вишу.
 Як розповідають в уні-
верситеті, сторінки Дарин-
чиної роботи містять зоб-
раження, які ілюструють 
дію органів чуття, а кожна 
пора року має свою асоціа-
цію, що передається через 
художній образ. Напри-
клад, навесні пробуджен-
ня природи милує наше 
око, отже, відповідно, ор-
ган відчуття на календарі 
— око, бо його функція — 
сприймати візуальні обра-
зи.
 «Праворуч на винаході 
розташована календарна 
сітка, виконана шрифтом 
Брайля для людей із ва-
дами зору та арабськими 
цифрами — для ширшого 
кола користувачів», — по-
яснюють на кафедрі дизай-
ну.
 В університеті сподіва-
ються, що тактильний ка-
лендар Даші Дихно незаба-
ром надрукують, і він до-
поможе людям, які спри-
ймають навколишній світ 
на дотик. ■

ПАРАД ШАХРАЙСТВ

Кримінальні 
бонуси
Правоохоронці викрили 
групу кіберзлочинців
Світлана МИЧКО
Тернопіль

 Багато хто з користувачів, купуючи то-
вари в інтернет-магазинах, остерігається 
бути обманутим. В Тернополі сталося з точ-
ністю до навпаки. Працівники відділу про-
тидії кіберзлочинам у Тернопільській об-
ласті Подільського управління Департамен-
ту кіберполіції викрили групу шахраїв, які 
знайшли спосіб добряче нагріти руки, ви-
користовуючи технічну недосконалість так 
званої програми винагород iз накопичення 
бонусів. Як повідомив «УМ» керівник від-
ділу комунікації управління Національ-
ної поліції в Тернопільській області Сергій 
Крета,  впродовж 2016 року шахраї прове-
ли понад тисячу оборудок, нагрівши бан-
ківські установи на суму понад  мільйон гри-
вень. Купуючи різні товари через закордон-
ні інтернет-магазини, вони розраховувалися 
коштами з власних банківських карток, але 
як тільки сума знімалася, а бонус зарахову-
вався, відразу відміняли операцію. В резуль-
таті гроші поверталися на картки власників, 
але бонусні нарахування вони при цьому не 
втрачали.
 Наразі матеріали внесено до Єдино-
го реєстру досудових розслідувань за стат-
тею 190 Кримінального кодексу України — 
шахрайство. Кіберзлочинцям «світить» по-
збавлення волі на строк від трьох до восьми 
років. ■

■

Євробачення таки наше
 30 січня Україна обрала лого-
тип і слоган для Євробачення-2017, 
ключовим гаслом пісенного конкур-
су стане Celebrate Diversity («Ша-
нуймо розмаїття»): гасло символі-
зує об’єднання Європи і країн поза 
її межами, громадяни яких зберуть-
ся разом, щоб ушанувати те, що нас 
поєднує, і те, що відрізняє один від 
одного, робить унікальними. А 31 
січня в Києві відбулася церемонія 
передачі символічного ключа Євро-
бачення меру Києва Віталію Кличку 
від президента міської ради Сток-
гольма Єви-Луїзи Ерландссон Сло-
рак. «Сьогодні велика честь три-
мати всі ключі, згодом ми додамо 
і ключ від Києва вже для наступно-
го господаря конкурсу Євробачен-
ня. Київ отримав ключі від госпо-
дарів Євробачення, тож цей момент 
розпочинає зворотний відлік до по-
чатку конкурсу, який цього року при-
йматиме Україна. Хочу сказати, що 
Київ iз нетерпінням чекає і готуєть-

ся до Євробачення», — сказав мер 
столиці.

Знайшлася «пропажа»
 Колишній голова правлін-
ня банку «Михайлівський» Ігор 
Дорошенко заявив, що з четвер-
га перебуває в лікарні й не пе-
реховується від слідства. «Усі 
обов’язки, покладені законодавс-
твом, у тому числі з інформуван-
ня відповідних інстанцій, я та ад-
вокати виконуємо», — написав 
він у «Фейсбуцi». Як відомо, 27 
січня Дорошенко не з’явився до 
слідчого прокуратури для оголо-
шення нової підозри (окрім роз-
крадання майна, йому додатково 
інкримінують доведення банку до 
банкрутства). Нагадаємо, що 13 
серпня 2016 року Шевченківсь-
кий райсуд Києва арештував ко-
лишнього голову правління бан-
ку «Михайлівський» на два міся-
ці з правом внесення 137,8 млн. 
гривень застави. А вже 5 грудня 

той самий суд звільнив iз-під вар-
ти Дорошенка і застосував до ньо-
го запобіжний захід у вигляді до-
машнього арешту. А все почалося 
ще 23 травня минулого року, коли 
правління Нацбанку прийняло рі-
шення про віднесення ПАТ «Банк 
Михайлівський» до категорії не-
платоспроможних.

Корумпований 
«ОХМАТДИТ»
 СБУ відкрила кримінальне 
провадження проти посадовців, 
які причетні до нецільового ви-
користання коштів, виділених на 
будівництво «ОХМАТДИТу». «На-
разі вирішують питання щодо 
притягнення винних держслуж-
бовців, керівників підрядних ор-
ганізацій та інших причетних осіб 
до відповідальності», — пові-
домили у відомстві. Зазначимо, 
що з 26 січня 2017 року впро-
довж 30 календарних днів три-
ває відкритий конкурс на посаду 

головного лікаря цієї Національ-
ної дитячої спеціалізованої лікар-
ні. Крім того, в цей же день Пе-
черський райсуд Києва зняв аре-
шт із 59,8 млн. грн., які були на 
рахунку ДП «Укрмедпроектбуд» 
та незаконно використовували-
ся у грудні 2015 року підрядни-
ками будівництва дитячої лікар-
ні. Водночас Генпрокурор Юрій 
Луценко 27 січня заявив, що ГПУ 
розслідує справу про нецільове 
використання у 2015 році май-
же 60 млн. грн. керівництвом ДП 
«Укрмедпроектбуд» при будів-
ництві «ОХМАТДИТу». Нагадає-
мо, що будівництво нового корпу-
су «ОХМАТДИТу» розпочалося ще 
у 2011 році, проте тривалий час 
проект залишався замороженим, 
а кошторис лише зростав. Біль-
ше того, впродовж 2012—2014 
років чиновники та підприємці 
розікрали більше 9 млн. грн. на 
закупівлi обладнання та добудові 
лікарні. ■

ЗЛОЧИН І КАРА

«Конфіскували» 
долари разом 
із життям
Поліція затримала банду, 
котра вбивала «валютників»
Людмила НІКІТЕНКО
Черкаси

 У Черкасах поліція провела успішну опе-
рацію із затримання організованої злочин-
ної групи з чотирьох осіб, котра діяла на те-
риторіях кількох областей.
 За словами Сергія Князєва, начальника 
департаменту карного розшуку Черкаської 
обласної поліції, озброєних злочинців брали 
спільно працівники поліції Черкаської, Він-
ницької та Хмельницької областей. 
 «Група вчиняла вбивства громадян, які 
займаються незаконним обігом валюти», — 
розповідає Сергій Князєв.
 Він каже, що перше вбивство банда здійс-
нила 10 жовтня у Хмельницькому. Там біля 
власного будинку було вбито чоловіка. А 13 
грудня резонансне вбивство сталося вже у 
Черкасах. Тоді, наголошує пан Сергій, під 
час так званого «обміну валюти», в автомо-
білі, який належав жертві, було застрелено 
40-річного місцевого жителя.
 «Більшість із затриманих уже були рані-
ше судимі за насильницькі злочини і, схо-
же, на шлях виправлення не стали», — за-
значає начальник черкаського обласного де-
партаменту карного розшуку. І додає, що за-
триманим обрали міру запобіжного заходу у 
вигляді арешту.
 Як повідомили «Україні молодій» у прес-
службі Черкаської обласної поліції, за умис-
не вбивство двох осіб зловмисникам загро-
жує позбавлення волі на строк від десяти до 
п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення 
— ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу Ук-
раїни. ■

■

Дар’я БАВЗАЛУК

 Незабаром біля Львова може 
з’явитись ландшафтний заказник 
«Торфовище Білогорща» площею 
119,6 га. Про це йшлося на нараді в де-
партаменті екології та природних ре-
сурсів Львівської ОДА, передає прес-
служба. Новий заповідник хочуть 
створити, аби зберегти унікальні тор-
фово-болотні комплекси на Головно-
му європейському вододілі з найглиб-
шим у регіоні заляганням покладів 
торфу (понад 7 м).
 Серед учасників дискусії — нау-
ковці, керівники профільних владних 
структур, а також представники гро-
мади Рясне-Руської, Зимноводівсь-
кої сільради та міста Львів, на землях 
яких і пролягатиме заказник.
 «Територія, яка може стати за-
повідною, вирізняється високим біо-
тичним різноманіттям. За результа-
тами наукових досліджень фахівців 
львівських провідних наукових уста-
нов, тут зростають 42 види рідкісних 

рослин та зафіксовано місця поши-
рення 25 видів тварин», — розповів 
Руслан Гречаник, директор обласно-
го департаменту екології та природ-
них ресурсів.
 Він також додав, що ініціювали 
створення ландшафтного заказника 
загальнодержавного значення «Тор-
фовище Білогорща» мешканці Льво-
ва. Невдовзі їхнє клопотання також 
погодило Міністерство екології та 
природних ресурсів України.
 Під час наради присутні розгляну-
ли особливості створення територій та 
об’єктів природно-заповідного фонду. 

Адже процедура вимагає узгоджен-
ня їх організації з власниками та ко-
ристувачами земельних ділянок, ор-
ганами місцевого самоврядування та 
зацікавленими організаціями.
 За словами Руслана Гречаника, 
цей процес є досить копітким і від-
повідальним та у багатьох випад-
ках залежить від конструктивіз-
му органів місцевого самоврядуван-
ня. Далі планують узгодити позиції 
місцевих рад, на території яких пла-
нується заповідник, а також підго-
тувати якісний картографічний ма-
теріал. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ІНІЦІАТИВА

Ціле болото покладів
На Львівщині створять заповідник, 
щоб зберегти торф’яники

■

Є ІДЕЯ!

Звіримо дати
Студентка створила тактильний календар 
для людей із вадами зору

■

Весна вже на кінчиках пальців. 
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
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«Очевидно, що коаліцію будуть тримати до останнього». Ірина Бекешкіна
директор фонду «Демократичні ініціативи»

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія ЛЕБІДЬ

Коли зараз говорять про те, що 
серед політичного істебліш-
менту майже не існує сил, за-
цікавлених у дострокових пар-
ламентських виборах, подібні 
тези вщент розбиваються об 
один важливий контраргумент. 
Річ у тім, що на сьогодні прак-
тично не існує парламентської 
коаліції, а оскільки немає солі-
дарно працюючої більшості, то 
немає й передумов для плідної 
роботи законодавчого орга-
ну. Це розуміють навіть ті, хто, 
можливо, й хотів би пролон-
гувати життя Раді поточного 
скликання. 

Таємнича коаліція
 Нещодавно фракцію Бло-
ку Порошенка покинув депутат 
Юрій Бублик. Причина демар-
шу — незгода з політикою керів-
ництва фракції та держави, адже 
«влада не ставить за мету ліквіду-
вати корупційні схеми, а бажає їх 
очолювати». Бублик заявив, що 
його приклад мають намір на-
слідувати ще як мінімум деся-
ток депутатів. «Є дуже багато де-
путатів, які написали заяви. Але 
про їх вихід керівництво парла-
менту офіційно досі не оголосило. 
Не буду називати їхнiх прізвищ, 
щоб не помилитися, але такі де-
путати є», — сказав Бублик. І до-
дав, що керівництво парламенту, 
зокрема спікер Андрій Парубій, 
ці заяви навмисно «притримує». 
Втім у Парубія таку інформацію 
спростовують. 
 Так само в керівництві ВР за-
перечують i відсутність парла-
ментської більшості. В це тяжко 
повірити, але нинішній склад ко-
аліції досі не оприлюднено. Зга-
даємо хронологію подій. 14 квіт-
ня 2016 року Верховна Рада об-
рала головою уряду Володимира 
Гройсмана та затвердила новий 
склад уряду. Водночас станом на 
вказану дату в коаліції депутат-
ських фракцій перебувало лише 
дві фракції — БПП та Народний 
фронт, оскільки три учасники 
коаліції — Радикальна партія 
Ляшка, об’єднання «Самопоміч» 
та ВО «Батьківщина», які підпи-
сували Угоду про коаліцію депу-
татських фракцій «Європейська 
Україна» від 27.11.2014 року, — 
оголосили про вихід із коаліції.
 Як значиться на офіційному 
сайті Верховної Ради України, у 
складі парламентських фракцій, 
що залишились у коаліції, налі-
чується 223 народних депутати 
(142 від БПП i 81 від Народно-
го фронту). Таким чином, вихо-
дить, що до складу коаліції, яка 
вносила пропозиції щодо Кабіне-
ту Міністрів України 14 квітня 
2016 року, крім БПП та Народ-
ного фронту, могли входити по-
зафракційні депутати, адже цим 
двом парламентським фракціям 
не вистачало необхідної кількості 
депутатів для того, щоб коаліція 
парламентських фракцій мала 
право вносити свої пропозиції 
щодо складу уряду. Але такий по-
рядок дій є серйозним порушен-
ням коаліційної угоди, яка не пе-
редбачає участь поза фракційних 
депутатів у рішеннях, що їх ухва-
лює більшість.
 14 січня 2017 року минуло 9 
місяців iз моменту призначення 
уряду Гройсмана, проте обіцянка 
Парубія оприлюднити склад біль-
шості досі не виконана. «Жодних 
документів, які б підтверджува-
ли реальність існування коаліції 
депутатських фракцій (заяв 
про вступ чи підписів позафрак-
ційних депутатів під коаліцій-

ною угодою) отримати від апара-
ту Верховної Ради, спікера Вер-
ховної Ради Андрія Парубія або 
ж знайти їх в офіційних джере-
лах неможливо», — зазначає до-
строково позбавлений депутатсь-
кого мандату Микола Томенко. 
Неможливість отримання інфор-
мації щодо складу більшості під-
тверджує і його колега Юрій Буб-
лик, а також i журналісти, котрі 
даремно чекають відповіді на за-
пити, зроблені з цього приводу. 
 Справа зайшла так далеко, що, 
витративши майже рік на очіку-
вання відповіді стосовно коаліції, 
Микола Томенко вирішив добива-
тися її через суд. Наприкінці січ-
ня 2017 року екс-нардеп заявив 
про намір просити про втручан-
ня Вищий адміністративний суд 
України — саме до ВАСУ надій-
де вимога Томенка оприлюднити 
врешті-решт списки парламент-
ської більшості. Малоймовірним 
є те, що суд задовольнить такий 
позов — одну справу (щодо неза-
конного позбавлення його манда-
ту) Томенко у ВАСУ вже програв. 
Проте й без жодних судів зрозумі-
ло, що насправді коаліції «Євро-
пейська Україна» давно не існує. 
Що ж тоді є натомість?

Скрізь агенти Кремля
 А натомість є велике бажан-
ня приховати цей очевидний 
факт. Плюс заперечити саму 
можливість дострокових виборів 
— зокрема й через відсутність у 
парламенті коаліції. «Дочасних 
виборів не буде. Я глибоко пере-
конаний, що той сценарій, який 
нав’язують Україні, це сценарій 
не український. А для агресо-
ра, який фактично обламав зуби 
об українську армію на сході, ве-
личезні кошти витрачають на те, 
щоб дестабілізувати ситуацію все-
редині. Звичайно, парламент є го-
ловним майданчиком, на який 
здійснюється ця атака. Ми ба-
чили подібні сценарії в Молдові, 
коли через дестабілізацію росій-
ські сили намагаються змінити 
вектор цілої країни. Такий сце-
нарій намагаються нав’язати Ук-
раїні, але він не буде мати успіхів 
у державі», — говорить Парубій, 
прозоро натякаючи: кожен, хто 
педалює питання ви борів, є аген-
том ворога.
 Аналогічним чином налашто-
вана й заступниця Парубія Ірина 
Геращенко. Вона також переко-
нана, що в 2017 році дострокових 
виборів парламенту не буде. «Ті, 
хто зараз стурбовані підготовкою 
до дочасних виборів, дарма вит-
рачають кошти. Краще ці кош-
ти витратити на доброчинність, 
на фронт, на допомогу переселен-
цям, на допомогу хворим дітям, 
ніж на плакати та ролики... Тому 
що дочасних виборів не буде», — 
зазначає Геращенко.
 Тим часом соціолог Ірина Бе-
кешкіна ставить під сумнів мож-
ливість дострокових ви борів. У 
інтерв’ю виданню «Апостроф» 
вона зазначає, що можливі тіль-
ки два варіанти для призначення 
дострокових ви борів: «По-пер-
ше, якщо сам парламент вирі-
шить розпуститися, а він такого 

не вирішить, тому що половина 
там мажоритарники, яким ці ви-
бори абсолютно не потрібні». За її 
словами, з політичних сил у пар-
ламенті у дострокових виборах 
зацікавлені тільки дві: «Батьків-
щина» та «Опозиційний блок». 
«Тому що «Самопоміч» отри-
має стільки, скільки вона й має, 
те саме і з Радикальною партією 
Ляшка», — додала вона.
 Другий варіант — це ініціати-
ва глави держави, але «очевидно, 
що Президент не розпустить ВРУ, 
хоча у нього таких повноважень 

немає, але можна було б домови-
тися зі своєю фракцією, припус-
тiмо, якщо розпадеться коаліція 
й не буде створено нову. Але оче-
видно, що коаліцію триматимуть 
до останнього», — говорить Бе-
кешкіна. Однак коаліції насправ-
ді нема, тож тримати до останньо-
го можна хіба що її видимість. 
 Цікаво, що з Бекешкіною не 
погоджується політолог Микола 
Давидюк. Він вважає, що хоч  як 
би парадоксально це звучало, але 
й Петро Порошенко також може 
бути зацікавлений у парламент-
ських виборах уже цього року. 
«За рік до закінчення його каден-
ції ніхто в парламенті не захоче 
грати «під Президента». Всі рів-
нятимуться на того, в кого буде 
вищий рейтинг. Порошенко хоче 
конвертувати вплив, який у ньо-
го зараз ще є, у «свій» парламент. 
Бо пізніше, якщо будуть вибори, 
на нього не будуть рівнятися ні 
депутатські олігархічні групи, ні 
самі олігархи, ні депутати-мажо-
ритарники», — переконаний Да-
видюк.
 Натомість політичний екс-
перт Володимир Цибулько вва-
жає, що, доки Верховній Раді 
вдається проводити результатив-
ні голосування, виборів можна не 
очікувати. «Бачимо понад 270 го-

лосів за бюджет. Це означає, що 
за будь-яких обставин є ситуатив-
на більшість. Зв’язок між урядом 
і більшістю досить стійкий. Особ-
ливих конфліктів не проглядаєть-
ся, — каже він. І додає:  —Вибо-
ри можливі в Україні за кількох 
обставин. Найперша — це чітке 
бачення майбутньої більшості в 
парламенті. Якщо вона не про-
глядається, жодна зі сторін на 
вибори не піде. Стрясати повітря 
нікому не потрібно. Якщо йти на 
вибори, то з метою повного пере-
завантаження влади». 

На низькому старті
 І все-таки ознакою виборів, 
що насуваються, можна вважати 
значне пожвавлення у партійно-
му секторі. Нові політсили актив-
но створюються, старі не менш 
активно розбудовуються. В пер-
шу чергу це стосується партій, 
що орієнтуються на правий елек-
торат. А такого електорату в Ук-
раїні не надто багато, тому бороть-
ба обіцяє бути запеклою. 
 За підрахунками одного з про-
відників УНА-УНСО Ігоря Мазу-
ра, лише 10% українців «спові-
дують» націоналізм. За свою час-
тку в цих 10% нині боротиметь-
ся ще одна партія правого спектру 
— створений нещодавно «Націо-
нальний корпус». І це на додачу 
до вже існуючих УНСО, «Свобо-
ди», «Правого сектору» та «Дії» 
Яроша. У підсумку на найближ-
чих виборах кожен отримає «по 
1,5-2%, які ні на що не будуть 
впливати», — резонно зазначає 
Мазур, якщо тільки його прогноз 
не є надто оптимістичним. Навіть 
усвідомлюючи свої не надто ваго-
мі перспективи, праві продовжу-
ють примножуватися.
 Ще один умовно націоналі-
стичний проект може утворити-
ся під керівництвом нинішнього 
спікера парламенту Андрія Па-

рубія. Чутки про те, що Парубій 
хоче почати самостійне плаван-
ня, ходять досить давно. Раніше 
висловлювали припущення, що 
спікер першим номером хоче до-
лучитися до партії «Самопоміч», 
проте пізніше ця інформація не 
підтвердилася. Однак багато хто 
з команди «Народного фронту» 
в разі дострокових парламентсь-
ких виборів шукатиме собі запас-
ні аеродроми, враховуючи, що 
рейтинг політсили зараз перебу-
ває в районі статистичної похиб-
ки. І спікер ВРУ — не виняток, 
особливо з огляду на те, що в НФ 
у Парубія є своє «крило» — близь-
ко 10 депутатів, які відносяться 
до бойового крила партії.
 Ще один впливовий член 
партії «фронтовиків», секретар 
РНБО Олександр Турчинов та-
кож може пуститися в самостій-
не плавання з радикально-пат-
ріотичними меседжами. Раніше 
близький до Арсенія Яценюка, 
Турчинов останнім часом підібрав 
ключ до Президента Петра Поро-
шенка і навіть увійшов у його так 
звану «стратегічну сімку» — ко-
манду, яка пого джує ключові для 
країни рішення. Турчинов відо-
мий своїми жорсткими вислов-
люваннями на адресу Росії і того, 
що відбувається на Донбасі, тому 
цілком iмовірно, що знайти свого 
виборця в нинішніх українських 
умовах буде нескладно.
 Активно готуються до виборів 
і розпорошені частини колись мо-
нолітної Партії регіонів. Окрім 
створеного на її руїнах Опозицій-
ного блоку, в гру вступає й пар-
тія «За життя», пере йменований 
політпроект «Центр» вихідців 
з Опоблоку нардепів Євгена Му-
раєва та Вадима Рабиновича. Свій 
перший партійний з’їзд політси-
ла провела ще в липні 2016 року, 
після цього активізувавшись у 
громадському та медійному про-
сторах. «За життя» влаштовува-
ла пікети під Нацбанком з вимо-
гою звільнити Валерію Гонтаре-
ву. Крім того, партія активна і 
«в телевізорі», особливо на ка-
налі NewsOne, який Мураєв ви-
купив у Рабиновича ще під час 
Майдану. 
 Не слід забувати й про когор-
ту реформаторів-єврооптимістів, 
які, зокрема, зосере джені в лавах 
«Демальянсу» та Антикорупцій-
ного руху Міхеїла Саакашвілі, 
про які «УМ» уже неодноразо-
во й детально писала. В цілому 
ж, на думку голови КВУ Олек-
сія Кошеля, за умови хорошого 
фінансування успіх зможе мати 
практично будь-яка нова пар-
тія без різко негативного шлей-
фу. «Запит на яскраві політичні 
сили зростає, виборець утомився 
від однотипних сірих партій, він 
хоче бачити новi не тільки за фор-
мою, а й за змістом. І я думаю, що 
в разі появи нових яскравих полі-
тичних проектів за них проголо-
сують, а в зоні ризику опиняться 
будь-якi великі партії — і «Бать-
ківщина», і «Блок Петра Поро-
шенка», і Радикальна партія, — 
говорить Кошель у інтерв’ю ви-
данню «Апостроф». 
 Тим часом, як раніше зазначав 
у коментарях «Україні молодій» 
експерт Інституту політичної ос-
віти Олександр Солонтай, полі-
тичного пожвавлення та актуалі-
зації питання дострокових парла-
ментських виборів слід очікува-
ти навесні, коли уряд Гройсмана 
звітуватиме за рік роботи. Відтак, 
якщо вибори й відбудуться, то не 
раніше жовтня. Відтак поточний 
рік, як дату їхнього можливого 
проведення, аж ніяк не виключе-
но з порядку денного. ■

ПАРЛАМЕНТ 

Пора на вихід
Чи можливі цього року дострокові парламентські вибори 
та які чинники можуть до них призвести

■

І знову вибори? Якщо так, то відбудуться вони, очевидно, 
не раніше осені. 

❙
❙

«Жодних документів, які б підтвер джували реальність 
існування коаліції депутатських фракцій (заяв про 
вступ чи підписів позафракційних депутатів під 
коаліційною угодою) отримати від апарату Верховної 
Ради, спікера Верховної Ради Андрія Парубія або ж 
знайти їх в офіційних джерелах неможливо»
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В Україні таки готуються за-
провадити антидемпінгові мита 
на азотні добрива, вироблені у 
Російській Федерації, — поп-
ри тиск російських лобістів у 
нашій державі. Антидемпінгові 
мита на імпорт сечовини (кар-
баміду) та суміші сечовини і 
нітрату амонію коливатимуться 
від 4,19% до 31,84%. Постано-
ва, навколо якої нині ламають 
списи захисники українського 
ринку та прихильники широкої 
торгівлі з Росією, має вступи-
ти у дію 28 лютого нинішньо-
го року і діяти упродовж п’яти 
років. 

Місія Москви — знищити 
українського конкурента
 Мінімальне мито планується 
запровадити для підприємства 
«Куйбишевазот» із міста Толь-
ятті — 4,19%. «Новомосковсь-
ка акціонерна компанія «Азот» 
(Тульська область) та «Невин-
номиський Азот» зi Ставро-
польського краю поповнювати-
муть наш держбюджет, додав-
ши до своєї відпускної ціни ще 
18,78%. Всі інші російські екс-
портери додатково платитимуть 
по максимуму — 31,84%.
 Проти такої ініціативи 
виступає цiла низка лобістів, 
серед яких Міністерство аграр-
ної політики і продовольства 
України. Відомство підготува-
ло свої зміни до «Митного тари-
фу України», які передбачають 
нульову ставку податку на вве-
зення до нашої держави міне-
ральних добрив азотної групи.                                                                                
 На думку експертів, такі 
зміни означатимуть швидку і 
неминучу загибель вітчизняної 
хімічної промисловості. З усіма 
обставинами, що звідси випли-
вають: зменшення кількості ро-
бочих місць, закриття заводів, 
загострення соціальних про-
блем, особливо в містах, де роз-
міщені підприємства і де обидва 
члени сім’ї працюють на хіміч-
ному заводі. 
 До 70% собівартості доб-
рив становить ціна природно-
го газу. А вона у нашій державі 
є вищою, ніж у Російській Фе-
дерації. Тож тамтешні вироб-
ники і намагаються витіснити 
українських конкурентів із ук-
раїнського ж ринку, демпінгу-
ючи своєю продукцією. Тобто, 
продаючи добрива, як вважають 
експерти, за ціною, нижчою від 
їх собівартості. Що робить будь-
яку конкуренцію з продукцією 
українських хіміків неможли-
вою в принципі. 
 А до чого призводять дем-
пінгові дії іноземного експор-
тера, відомо не лише спеціалі-
зованим аналітикам: спершу 

експортер «душить» свого го-
ловного конкурента із числа віт-
чизняних виробників, а потім, 
отримавши ринок у своє розпоря-
дження, піднімає ціну, як йому 
заманеться. Роблячи її значно 
вищою за ринкову й отримуючи 
таким чином надприбутки. 

Як уникнути «добривної» війни
 Таку загрозу враховує Мін-
економрозвитку. «З огляду на 
те, що Російська Федерація є ос-
новним по стачальником добрив 
в Україну (80-90% від загально-
го обсягу), імпорт добрив за де-
мпінговими цінами ставить ук-
раїнських аграріїв у небезпечну 
залежність від їхніх поставок у 
майбутньому», — повідомляє 
МЕРТ. 
 На думку урядовців, у ви-
падку торгівлі з Російською 
Федерацією варто пам’ятати не 
лише про суто економічні чин-
ники. Тут чи не на першому міс-
ці стоїть політика. Варто згада-
ти лише наші періодичні торго-

вельні війни: «газові», раніше 
— «кондитерські», «м’ясні» і 
«молочні». Які зрештою пере-
росли у військовий конфлікт, 
— із залученням важкого оз-
броєння, численними жертва-
ми... Тож у такій ситуації будь-
яка торгівля з країною-окупан-
том несе в собі додаткові ризи-
ки, які виходять за традиційну 
комерційну логіку. 
 У МЕРТ погодилися і заяви-
ли: «Також висновки розсліду-
вання свідчать про те, що ім-
порт російських добрив в Ук-
раїну за демпінговими цінами 
завдає шкоди вітчизняним ви-
робникам хімічних добрив та 
несе загрозу продовольчій без-
пеці України». 
 За даними минулого року, 
імпорт російських азотних доб-
рив зріс із 31% до 51%. «Тренд 
зрозумілий: половину українсь-
кого ринку займуть російсь-
кі добрива. Це означатиме, що 
кожна друга гривня за закуп-
лені добрива надійде російсь-

ким виробникам. При цьому 
за рік обсяги виробництва цьо-
го виду продукції впадуть на 
34%», — повідомила директор 
із маркетингу, стратегічного 
аналізу і планування компанії 
«Ostchem» Марія Беззубова.
 За її словами, якщо загоро-
джувальні мита не запровадять, 
Фонду з безробіття доведеть-
ся підраховувати, як ряди без-
робітних поповнять тисячі лю-
дей. Наприкінці грудня стало 
відомо, що «Сiверськодонець-
кий Азот» планує одночасно 
скоротити 1700 працівників. Ці 
наміри є прямим наслідком не-
захищеності українського рин-
ку від засилля дешевих російсь-
ких добрив. 

Європа свій ринок для Росії 
вже закрила
 Від позиції українського 
уряду, який довго наважував-
ся на захист вітчизняного рин-
ку, залежить доля 100 тисяч 
працівників хімічної галузі, а 
також продовольча безпека ці-
лої країни. Адже якщо ми доз-
волимо росіянам повністю конт-
ролювати наш ринок добрив, то 
в будь-яку мить постачання доб-
рив iз РФ можуть припинитися 
— і ми станемо свідками черго-
вого торговельного протистоян-
ня, «добривної» війни. А вра-
ховуючи важливість агропро-
мислового комплексу України 
для ВВП держави, надхо дження 
валюти до країни, завдяки якій 
тримається стабільність гривні, 
подібний вид торговельної війни 
може мати наслідки, не співмір-
ні з раніше баченими. І «сирна», 
«м’ясна», навіть «газова» війни 
можуть здатися нам дитячими 
іграшками.
 До речі, свої ринки від росій-
ської експансії вже закрили по-
над 20 європейських країн. 
Москва намагалася зачистити 
собі дорогу на європейський ри-
нок, але програла судові позо-

ви. І ще важливий момент: ук-
раїнський ринок влада планує 
захистити саме від російських 
виробників. Для експортерів 
з інших держав жодних обме-
жень на постачання своєї про-
дукції до України запроваджу-
вати не планується.    
 «Азотні добрива — єдиний 
сегмент, де Україна не прос-
то забезпечувала свій агарний 
сектор, а й була постачальни-
ком на світовий ринок, — каже 
експерт Сергій Рубан. — По-
тенціал зберігся досі, але після 
зупинки виробництв у Горлiв-
ці та Сiверськодонецьку сут-
тєво обмежився. Та, незважа-
ючи на це, українські підпри-
ємства можуть виробляти: 1,8-
1,9 млн. т/р. аміачної селітри 
(100-120% поточних потреб ук-
раїнського ринку); 2-2,3 млн. 
т/р. карбаміду (250-300% по-
точних потреб українсько-
го ринку); близько 550 тис. т/
р. КАС без урахування дріб-
нотоннажних виробництв, що 
працюють за технологією роз-
чинення твердих компонентів 
+150 тис. т/р. (110-150% по-
точних потреб українського 
ринку)».
 На думку аналітика, не слід 
забувати і про те, що добрива 
є стратегічною сировиною для 
України. «Держава має інстру-
ментарій впливу на національ-
ного виробника (аж до націо-
налізації підприємств). Чи має 
вона аналогічний інструмен-
тарій щодо іноземних поста-
чальників — питання риторич-
не. Це вже сфера національної 
безпеки», — каже експерт.
 Чи зуміє українська влада 
таки побачити потенціал своєї 
хімічної галузі, надати їй пош-
товх для розвитку, захистити 
наш ринок, а заодно і весь про-
довольчий сектор, ми побачимо 
вже до кінця нинішнього міся-
ця. ■

РИНКИ

Імпорт як зброя
Обмежувальні мита на ввезення російських азотних добрив 
зможуть врятувати українську хімічну промисловість 
та гарантувати захист продовольчої безпеки держави

■ А ТИМ ЧАСОМ...

«Дайте нам змогу працювати!»
 Як повідомили у прес-службі чер-
каського «Азоту», із завершенням 
відвантаження продукції сільгоспви-
робникам в осінній період ПАТ «Азот» 
зупинив окремі цехи на капітальні ре-
монти.
 Зазвичай ремонти цехів проводять 
у літній період. Але вимушеність ре-
монтів узимку обумовлена насичен-
ням українського ринку мінеральними 
добривами імпортного виробництва, 
конкурувати з якими вітчизняним хімі-
кам важко.
 Хіміки звертались до Прем’єр-
міністра України Володимира Грой-
смана, в Міні стерство економічно-
го розвитку й торгівлі з проханням 
якомога швидше ввести мита на кар-
бамід і КАС (карбамідно-аміачну 
суміш), а також збільшити діючі мита 
на аміачну селітру й дати українсь-
ким хімікам шанс вижити.
 Російські виробники другий рік не-
прикрито демпінгують на українсь-
кому ринку й таким чином поступо-
во витісняють усіх вітчизняних ви-
робників. Якщо ситуація не зміниться 
най ближчим часом, Україна ризикує 
залишитися без свого виробництва мі-
неральних добрив. При цьому десятки 
тисяч працівників хімічних заводів по-
повнять лави безробітних. 
 Черкаські хіміки сподіваються, що 
врешті-решт уряд зрозуміє всі ці ри-
зики, прийме відповідні рішення й 
буде вжито невідкладних заходів iз 
тим, щоб дати можливість їм працю-
вати. Адже українські підприємства 
з виробітку мінеральних добрив без 
проблем можуть самостійно забезпе-
чити потреби вітчизняних аграріїв.
 До речі, всю вироблену продукцію 
у 2016 році черкаський «Азот» відван-
тажив винятково для потреб вітчизня-
них аграріїв.

■

Рік iз плюсом
 За підсумками 2016 року платіжний баланс держави, за да-
ними Національного банку України, було зведено з профіци-
том 1,3 млрд. доларів, порівняно з 849 млн. доларів у 2015 році. 
«Формування профіциту зведеного балансу разом з отриманням 
третього траншу від Міжнародного валютного фонду зумовили 
зростання міжнародних резервів до 15,5 млрд. доларів, що за-
безпечує фінансування імпорту майбутнього періоду», — пові-
домляє регулятор.
 Тим часом дефіцит поточного рахунку платіжного балан-
су становив 3,4 млрд. доларів. «Зростання дефіциту було зу-
мовлено як скороченням експорту товарів, так і відновленням 
зростання імпорту. За підсумками 2016 року, обсяги експор-
ту зменшилися на 5,2% — до 33,6 млрд. доларів. Імпорт то-
варів за рік зріс на 3,8% до 40,4 млрд. доларів», — зазнача-
ють в НБУ.

Маленькі кроки вгору
 Учора на міжбанківському валютному ринку гривня дещо 
укріпилася щодо головних світових валют. Так, станом на ранок 
котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,05-27,1 
гривні за долар. 30 січня, нагадаємо, котирування гривні до до-

лара на міжбанківському валютному ринку станом на вечір були 
зафіксовані на рівні 27,1 — 27,14 гривні за долар.

Електроенергія — майже розкіш
 Національна комісія, що здійснює регулювання у галузі 
енергетики і комунальних послуг, затвердила питому вартість 
нестандартного приєднання до електричних мереж на 2017 рік 
на рівні 3,7-11,3 тисяч грн/кВт. Водночас представники асоціа-
цій, що об’єднують виробників електроенергії з відновлюваних 
джерел, гостро розкритикували постанову. За їхніми даними, при-
йняття цього документа призведе до підвищення вартості приєд-
нання сонячних і вітряних електростанцій в кілька разів, що по-
збавить проекти інвестиційної привабливості.

«Шелл» розпродає активи
 Англо-голландська Royal Dutch Shell Plc домовилася про 
продаж пакета нафтогазових активів в британській частині Пів-
нічного моря компанії Chrysaor за майже 3,8 млрд. доларів. Торік 
сукупний видобуток вуглеводнів на проданих ділянках становив 
близько 115 тисяч барелів нафтового еквівалента на добу (б.н.е./
д). В цілому Shell добувала в Північному морі близько 211 тисяч 
б.н.е./д. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Хіміки сподіваються, що їх від російської експансії захистить влада, а не громадські активісти.
Фото з сайта groupdf.com.
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Олег ЛЯШКО, 
народний депутат України, 
Лідер фракції Радикальної партії 

Події в Парламентській Асамблеї 
Ради Європи минулого тижня 
викликали в Україні жваві дис-
кусії. Зокрема, ухвалену моніто-
рингову резолюцію ПАРЄ щодо 
функціонування демократичних 
інститутів в Україні, що містить 
пряму ув’язку внесення змін 
до Конституції України щодо 
децентралізації з так званими 
«мінськими угодами», оціню-
ють у спектрі від «перемоги» до 
«зради». При цьому українська 
делегація в ПАРЄ розкололася 
навпіл — половина наших де-
путатів підтримала резолюцію, 
а решта утрималися або прого-
лосували проти.

Шахрай не грає за правилами
 Самій резолюції передува-
ли переобрання відверто про-
російського Педро Аграмун-
та президентом ПАРЄ та ганеб-
ний виступ Генсека Ради Єв-
ропи Турбйорна Ягланда, у 
якому цей формальний лідер 
РЄ, окреслюючи виклики 2017 
року, жодним словом не згадав 
російську агресію проти Украї-
ни, окупацію частини нашої те-
риторії та анексію Криму. 
 Ще однією резонансною 
подією цієї сесії став поча-
ток скандалу щодо корупції в 
ПАРЄ, її органах і національ-
них делегаціях, ініційований 
численними матеріалами в єв-
ропейських медіа та запитами 
журналістів. У ПАРЄ також 
письмово звернулися кілька 
десятків її членів, деякі націо-
нальні делегації, наприклад, 
швейцарська, та структури гро-
мадянського суспільства з ви-
могою проведення незалежного 
розслідування звинувачень у ко-
рупції в цій поважній міжнарод-
ній організації. А регламентний 
комітет ПАРЄ у своїй заяві ви-
знав, що ці підозри і звинува-
чення шкодять її іміджу, підри-
вають довіру й авторитет ПАРЄ 
як інституції та репутацію усіх 
членів ПАРЄ. І декларативно 
пообіцяв дотримуватися пози-
ції «нульової толерантності» до 
проявів корупції. 
 Слід зазначити, що ниніш-
ня ситуація в ПАРЄ є, на жаль, 
відображенням загальних 
кризових тенденцій у Європі. 
Які проявляються у дедалі від-
вертіший реалізації політики 
умиротворення російського аг-
ресора, що посилилася протягом 
останнього року. ПАРЄ ж стало 
дзеркалом, у якому особливо 
виразно можна побачити про-
яви світоглядної кризи Європи 
через поширення роз’їдаючих 
її засадничі цінності корупції, 
егоїзму та страху.
 Ще в червні минулого року 
в ПАРЄ відбулися термінові де-
бати, спрямовані на зондування 
можливості відновлення прав 
парламентської делегації Росії 
після виборів до Державної Думи 
у вересні. Ця явна провокація ві-
дображала бажання деяких єв-
ропейських країн та політич-
них сил підготувати ґрунт для 
зняття санкцій та протягу-
вання Росії назад у ПАРЄ «че-

рез чорний хід» на сесії вже у 
жовтні 2016 р. або у січні 2017 
р. При цьому вона була при-
хована під дебати про необхід-
ність діалогу, що мали позірно 
нейтральну назву «Щодо під-
твердження ролі Асамблеї як 
загальноєвропейського форуму 
для міжпарламентського діало-
гу і співпраці».
 Люди доброї волі чудово зна-
ють, що діалог і співпраця вима-
гають наявності другої сторони, 
яка також готова говорити чес-
но та поділяє спільні цінності. 
У випадку нинішньої Росії ми 
маємо агресивний хижацький 
режим, який прагне викорис-
товувати формальний діалог 
для маніпуляцій, шахрайства 
та отримання переваги над свої-
ми зовнішніми опонентами.
 На жаль, багато європей-
ських політиків, зокрема і в 
керівництві ПАРЄ та її полі-
тичних груп, часто займають-
ся видаванням бажаного за дій-

сне або самообманом, сприйма-
ючи Росію Путіна як нормаль-
ну країну і припускаючи, що 
вона зрештою може слідувати 
правилам, які діють у цивілізо-
ваному світі. Вони мають спра-
ву з шахраєм, але з різних при-
чин знову і знову готові споді-
ватися або роблять вигляд, що 
вірять у те, що Росія гратиме за 
правилами. Тоді як насправді 
Росія дуже добре вміє гратися з 
правилами.
 Тож ініційована в ПАРЄ дис-
кусія ще тоді послала невір-
ний сигнал росіянам, що після 
виборів у вересні начебто мо-
же й не бути сильного спроти-
ву в ПАРЄ скасуванню запрова-
джених раніше санкцій та 
відновленню повноважень 
російської делегації. Особли-
во докладав зусилля для цьо-
го президент ПАРЄ Педро Агра-
мунт, який неодноразово відві-
дував Москву. Розглядався на-
віть варіант внесення змін до 
Регламенту ПАРЄ, щоб лікві-
дувати саму процедурну мож-
ливість незатвердження повно-
важень російської делегації.
 Однак такий відвертий від-
ступ від раніше ухвалених рі-
шень був би відвертою зрадою 
цінностей і втратою обличчя 
для Асамблеї та, зрештою, ви-
явився нереалістичним. Тож 
російська делегація в цьому 
році знову сама відмовилася 
від участі в роботі ПАРЄ. 
 Водночас численні друзі та 
прихильники «діалогу і спів-
праці» з Росією в ПАРЄ за уз-
годженням із Москвою стали на 
шлях повзучої ревізії введених 
раніше санкцій через участь 
членів ПАРЄ у спільних захо-
дах із росіянами. Першим кро-
ком до відновлення «діалогу» 

має стати конференція у берез-
ні 2017 року Міжпарламентсь-
кої асамблеї СНД у Санкт-Пе-
тербурзі, для візиту на яку бу-
ла сформована група за участі 
лідерів та членів більшості 
політичних груп у ПАРЄ. Поп-
ри запізнілий і кволий про-
тест української делегації, яка 
відверто проґавила ці наміри 
керівництва ПАРЄ і не змогла 
їх своєчасно зупинити.

Легалізувати мінську зраду
 Інший напрямок, по якому в 
ПАРЄ реалізується європейсь-
ка політика умиротворення аг-
ресора, — це легітимізація в до-
кументах Асамблеї політичних 
вимог мінської зради.
 Радикальна партія — єди-
на парламентська сила, яка 
від початку відкидала «мінські 
угоди» як путінську пастку для 
України. Як здійснені Прези-
дентом Порошенком з величез-
ним перевищенням своїх повно-

важень. Як юридично нікчемні, 
з точки зору міжнародного пра-
ва, Конституції та законів Ук-
раїни.
 І взагалі, як план капітуля-
ції України перед Росією. Ці 
угоди, насправді, нав’язують 
Україні ледь прихований росій-
ський алгоритм, що був озву-
чений міністром закордонних 
справ Росії Лавровим ще у квіт-
ні 2014 року, ще до всіх бойових 
дій на Донбасі. То заради чого 
гинули наші герої на фронті?
 На жаль, ПАРЄ вчерго-
ве використали для нав’я зуван-
ня Україні виконання полі-
тичних вимог із пакета мінсь-
ких угод. На цей раз конкретно 
щодо внесення змін до Консти-
туції в частині децентралізації, 
що, як відомо, містять путінсь-
ку забаганку про особливий ста-
тус для Донбасу.
 У проекті моніторингової Ре-
золюції про функціонуван ня де-
мократичних інститутів в Ук-
раїні її автори — німець від 
пар тії Меркель та іспанець 
(обид  ва керівники, здавалося 
б, дружніх до України політич-
них груп — народників та лі-
бералів) — у п. 4.1. безпідстав-
но ув’язали конституційні змі-
ни щодо децентралізації з про-
гресом у виконанні Україною 
«мінських протоколів». Таким 
чином, наші «гібридні друзі» з 
Німеччини та Іспанії на дого-
ду Кремлю штучно прив’язали 
демократичні реформи в 
Україні, офіційний моніторинг 
яких здійснює Рада Європи, до 
виконання політичних домо-
вленостей, нав’язаних Путі-
ним Порошенку (а не Україні як 
державі) в результаті російсь-
кої агресії! Це як в українській 
приказці: «На городі бузина, а в 

Києві дядько».
 На жаль, більшість ук-
раїнської делегації на чолі з 
представником БПП В. Ар’євим 
намагалися лише пом’якшити 
формулювання, але погодилися 
залишити прив’язку змін у Кон-
ституції України щодо децент-
ралізації до мінських угод. Ли-
ше члени ПАРЄ від Радикальної 
партії В. Вовк та від «Самопо-
мочі» О. Сотник і С. Кіраль по-
дали поправку до проекту резо-
люції, якою намагалися усуну-
ти цю прив’язку, однак вона не 
була врахована. Через це пред-
ставники цих фракцій голосу-
вали проти прийняття цієї ре-
золюції ПАРЄ.
 Це вже була не перша резо-
люція ПАРЄ, яка легітимізує 
політичні вимоги мінської зра-
ди. І зазвичай при майже одно-
стайній мовчазній згоді біль-
шості української делегації. А 
потім у Києві вони розповіда-
ють про свої видатні «перемо-

ги» у Страсбурзі з інших, зазви-
чай другорядних, питань.
 Зокрема, дві відомі українсь-
кі резолюції ПАРЄ, ухвалені на 
попередній сесії у жовтні, по-
ряд із низкою позитивних для 
нас положень містили непри-
йнятні, на наше переконання, 
заклики до України щодо пов-
ного виконання мінських угод, 
включно з їхньою політичною 
частиною. Через це РПЛ єдина з 
усіх представлених у ПАРЄ ук-
раїнських парламентських сил 
не підтримала цих резолюцій. 
Оскільки для нас є неприйнят-
ним будь-яка легалізація мінсь-
ких угод у міжнародних доку-
ментах. Ми послідовні в цьому 
питанні від початку — з вересня 
2014 р. — і, прийшовши до вла-
ди, відкинемо їх як незаконні.
 І попри те, що заклики і вис-
ловлення сподівань в резолю-
ціях ПАРЄ носять лише реко-
мендаційний характер, очевид-
но, що легалізація в цих резолю-
ціях політичних мінських вимог 
стане додатковим інструментом 
для тиску на Україну, її Прези-
дента та парламент, зокрема те-
пер ще й у частині внесення змін 
до Конституції щодо особливого 
статусу для Донбасу.

Поважають тільки сильних, 
а слабакам сідають на голову
 Що ж до останньої Резолюції 
ПАРЄ, то прийнятими в процесі 
її розгляду поправками вона, 
зрештою, стала навіть більш 
антиукраїнською. Наприклад, 
згідно з нею, сепаратисти, які 
загинули в Одесі 2 травня 2014 
року, фактично прирівняні 
до... Героїв Небесної сотні. А 
на вимогу угорських депутатів 
була прийнята поправка-заба-
ганка щодо мов національних 

меншин, яка може суттєво ус-
кладнити ухвалення в Україні 
закону про українську мову як 
державну в повному обсязі. Так 
само в Резолюції ставиться під 
сумнів наше законодавство про 
люстрацію, яке нас наполегли-
во закликають переглянути.
 Мабуть, громадянам варто 
звертати увагу на позицію при 
голосуванні у ПАРЄ представ-
ників наших парламентських 
фракцій. Особливо тих, які у 
Верховній Раді полюбляють за-
являти про свою державницьку 
позицію та патріотизм. Стикаю-
чись із жорсткою боротьбою на 
міжнародній арені, важливо не 
забувати про свої заяви і обіцян-
ки всередині країни. Щоб не 
уподібнюватися дволикому 
Янусу з різними обличчями все-
редині країни і поза нею.
 А повернувшись додому, на-
ші парламентські горе-дипло-
мати видають свої міжнародні 
поразки за «перемоги». Вида-
ють свою слабкість за «досяг-
нення», забуваючи, що у світі 
поважають тільки сильних, а 
слабакам сідають на голову.
 Позиція Радикальної пар-
тії — стійка і незмінна. І ми 
тверді у своїй боротьбі і на 
своїй землі, і на міжнародному 
фронті. Я вдячний своїм коле-
гам — члену ПАРЄ від РПЛ Вік-
тору Вовку та його заступнику 
Андрію Лозовому — за послі-
довне і жорстке відстоювання 
наших позицій та бачення на-
ціональних інтересів країни.
 Наших європейських колег 
у Раді Європи, що намагають-
ся умиротворити Росію під при-
криттям закликів до діалогу, ми 
закликаємо не робити страте-
гічної помилки та зупинити-
ся у сповзанні вниз цим небез-
печним шляхом. Адже це може 
призвести до підриву та руйну-
вання самих основ цієї органі-
зації, яка заснована на ціннос-
тях, повністю знехтуваних і 
зневажених Росією. Ми проти 
того, щоб саме поняття діалогу 
спотворювалося багатьма євро-
пейськими політиками та ви-
користовувалося з метою при-
ховати їхню ганебну політику.
 Ми переконані: прагнення 
до миру на базі політики уми-
ротворення російського агресо-
ра може принести користь євро-
пейцям у короткостроковій пер-
спективі, але стратегічно Євро-
па програє. Ця політика тільки 
показує слабкість і готовність 
поступитися залякуванню, а 
отже, заохочує агресора до по-
дальших дій і підживлює по-
тенціал для великої війни в Єв-
ропі.
 На цьому фоні дивно зву-
чать слова Генсека Ради Євро-
пи Ягланда на останній сесії 
ПАРЄ, що головна загроза су-
часній Європі — це вибух по-
пулізму.
 Тож нинішня ситуація в 
ПАРЄ та Раді Європи загалом є 
ще одним свідченням, як гли-
боко корупція, егоїзм і страх 
проникли в кишені, голови 
і душі європейців та паралізу-
ють їхню свідомість.
 Загрози новітнього варварс-
тва на своєму східному кордоні 
європейські політики в яко-
мусь розумовому паралічі бачи-
ти вперто не хочуть. Натомість 
обурення простих громадян яв-
ним відривом європейських 
еліт від своїх народів сприйма-
ють як справжню загрозу своє-
му пануванню.
 Європа, схоже, занурюється 
в глибоку ідеологічну, моральну 
та інституційну кризу. А Украї-
на несподівано для себе волею іс-
торії опиняється на передньому 
краї захисту європейських цін-
ностей і цивілізації. ■

ОЦІНКИ

ПАРЄ як дзеркало 
кризи Європи
Прагнення до миру через загравання з агресором може принести 
тільки поразку

■

Нинішня ситуація в ПАРЄ та Раді Європи загалом є ще одним свідченням, 
як глибоко корупція, егоїзм і страх проникли в кишені, голови і душі європейців 
та паралізують їхню свідомість.
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наші цінності і нашу конституцію. Це не те, ким ми є». 
Хілларі Клінтон
суперниця Дональда Трампа 
на президентських виборах

УКРАЇНА МОЛОДА

ОТАКОЇ!

Час стирає 
старі образи?
У Грузії допускають 
відновлення 
дипломатичних відносин 
iз Росією
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Спецпредставник прем’єр-міністра 
Грузії зі зв’язків iз Росією Зураб Аба-
шидзе не виключає, що за певних умов 
тема відновлення дипломатичних від-
носин Москви і Тбілісі може з’явитися 
на порядку денному, повідомила газета 
«Ізвєстія». А вчора з’явилось повідом-
лення, що 7 лютого в Празі відбудеться 
зустріч Абашидзе з заступником мініс-
тра закордонних справ Росії Григорієм 
Карасіним. Щоправда, обидва диплома-
ти розповіли, що під час зустрічі у Празі 
розмовлятимуть, у першу чергу, про тор-
говельно-економічні зв’язки, транспор-
тні комунікації та «гуманітарні пробле-
ми». Конкретно про відновлення дипло-
матичних відносин не йтиметься. «Більш 
складні питання двосторонніх відносин, 
які стосуються в основному конфліктних 
регіонів — Абхазії та цхинвальського ре-
гіону (Південна Осетія) — розглядаються 
у форматі женевських міжнародних дис-
кусій», — сказав Зураб Абашидзе.
 Але грузинський дипломат усе ж за-
значив, що Тбілісі готовий продовжити 
діалог iз практичних питань як у Празі, 
так і у форматі женевських міжнарод-
них дискусій. «У грузинської сторони є 
для цього готовність і політична воля», 
— додав він. 23 грудня президент Росії 
Володимир Путін під час прес-конферен-
ції заявив, що не виключає відміни візо-
вого режиму між Грузією та Росією. 
 Грузія йде на зближення зi своїм 
кривдником Росією на тлі невизначе-
ності Європейського Союзу у ставленні до 
східних партнерів. «Без конкретних про-
позицій ЄС реформи в Грузії можуть бути 
сповільнені», — сказав у інтерв’ю Поль-
ському радіо міністр iз питань євроатлан-
тичної інтеграції Грузії Віктор Долідзе 
під час участі у форумі «Європа—Украї-
на» в польському місті Ряшев.
 Невдовзі Євросоюз впровадить для 
грузинів безвізовий режим, раніше, ніж 
для українців, але Долідзе вважає, що ЄС 
повинен представити Грузії перспекти-
ву членства. Міністр додав, що не йдеть-
ся про конкретну дату вступу до ЄС, але 
«грузини мають знати, що ми потребує-
мо Європи, а Європа — нас». Міністр iз 
питань євроатлантичної інтеграції Грузії 
додав, що, незважаючи на зміну керів-
ництва США, Тбілісі надалі розрахо-
вує на підтримку Вашингтона. «У май-
бутньому Дональд Трамп співпрацюва-
тиме з Грузією, Європейським Союзом і 
НАТО», — упевнений Віктор Долідзе.
 Грузія розпочала тісне співробіт-
ництво з ЄС, США і НАТО у 2003 році, 
після Революції троянд. Країна надалі 
має проблеми з Південною Осетією та 
Абхазією, в яких наявні сепаратистсь-
кі рухи, що їх підтримує Росія. Грузія 
розірвала дипломатичні відносини з 
Росією 2008 року після відторгнення 
останньої до Південної Осетії. Воєнний 
конфлікт, який тривав від 7 до 16 сер-
пня, забрав життя до двох тисяч осіб. 
Але навіть за таких обставин офіційний 
Тбілісі тепер готовий iти на зближення 
з Москвою, забувши про свої поперед-
ні вимоги, за яких була б можлива нор-
малізація відносин iз Росією: виведення 
російських військ з Абхазії та Південної 
Осетії i денонсація російського рішення 
про визнання незалежності цих сепара-
тистських регіонів. ■

■

Лех Валенса був агентом 
комуністичних спецслужб
 Оприлюднена вчора польським Інститутом націо-
нальної пам’яті експертиза у справі папки таємного спів-
робітника «Болєка» підтверджує співпрацю Леха Ва-
ленси зі Службою безпеки комуністичної Польщі. Тако-
го висновку дiйшов Інститут судової експертизи ім. Яна 
Зіна у Кракові. Експерти вважають, що почерк «Болє-
ка» відповідає почерку Леха Валенси. Прокурор Анд-
жей Позорський, голова Комісії з розслідування зло-
чинів проти польського народу Інституту національної 
пам’яті, зазначив, що ця оцінка є комплексною, чіткою 
та повною, а її висновки — однозначні й такі, що не за-

лишають сумнівів. Квитанції про оплату за послуги да-
товані січнем 1971 року — червнем 1974-го. Їхня за-
гальна сума склала 11,7 тис. злотих. Експерти встано-
вили, що Лех Валенса в цілому написав і підписав 29 
доносів. Ще 11 доносів він написав, але не підписав. Ек-
спертиза, обсягом близько тисячі сторінок, була прове-
дена на основі документів, знайдених у домі генерала 
Кіщака після його смерті. Експерти Інституту проводи-
ли графологічну експертизу з травня 2016 року.

«Дойче Банк» оштрафували 
за відмивання грошей
 Найбільший німецький банк має сплатити 

штраф — 425 млн. доларів. Про це керівництво 
«Дойче Банку» домовилося з відповідними орга-
нами у США у справі скандалу з відмиванням ним 
грошей у Росії. Цей штраф має надійти нью-йорксь-
кому банківському регулятору за схему «дзеркаль-
них угод» з російськими акціями. «Дойче Банк» має 
також сплатити майже 205 мільйонів доларів штра-
фу за підозрілі операції банківському регулятору 
Великої Британії (FCA).  Рішення про фінансове по-
карання є результатом тривалих юридичних спорів 
між британськими та американськими посадовцями 
щодо скандалу з відмиванням російських грошей. 
Розслідування тривали з середини 2015 року. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Шведський уряд несподівано пові-
домив, що 19-тисячне місто Карл-
схамн на півдні країни все ж може 
здати в оренду свій порт для потреб 
будівництва газопроводу «Північний 
потік-2». Місто і порт займають стра-
тегічну позицію на узбережжі Балтій-
ського моря, за що ще 1664 року швед-
ський король Карл Х Густав дарував 
поселенню міські права зі всіма при-
вілеями. На знак подяки за королівсь-
ку милість місто 1666 року було пе-
рейменоване на честь короля в Карлс-
хамн (Порт Карла). Ще якийсь місяць 
тому шведський уряд попереджав міс-
цеві самоврядні органи, що їх співпра-
ця з російським інвестором «Північно-
го потоку-2» «послабить оборонні мож-
ливості Швеції». 
 Що ж змінилося тепер? «Ми здатні 
контролювати ситуацію», — пояснив 
несподівану зміну позиції уряду міністр 
оборони Петер Хултквіст на зустрічі з 
мешканцями містечка. Не вдаючись у 

подробиці, міністр лише пояснив, що 
йдеться про низку заходів, пов’язаних 
з оборонною безпекою, які будуть здій-
снені у випадку оренди порту на потре-
би будівництва «Північного потоку-2». 
«З цією метою ми будемо продовжува-
ти діалог із місцевою общиною», — на-
голосив Хултквіст.
 Насправді пояснення зміни на-
строїв шведської влади просте — гро-
ші. Невелика громада Карлсхамн має 
отримати від російського інвестора за 
оренду місцевого порту 100 млн. крон 
(приблизно 10 млн. євро). За поперед-
ньою домовленістю з росіянами, збері-
гання та прокладання труб також мо-
жуть здійснювати працівники місце-
вого комунального підприємства, яке є 
власником порту. Представник місце-
вої влади Карлсхамна Пер-Ола Маттс-
сон поінформував центральний уряд, 
що позитивне рішення про оренду пор-
ту буде ухвалено 31 січня. 
 Водночас кабінет прем’єр-мініст-
ра Стефана Левена надалі дотримуєть-
ся думки, що здача в оренду концерну, 

який будує «Північний потік-2», іншо-
го стратегічного порту Сілте на сході ос-
трова Готландія не береться до уваги. У 
грудні минулого року влада цього регіо-
ну, посилаючись на побоювання уряду 
щодо національної безпеки, відмовила 
росіянам в оренді порту. Але якщо цент-
ральний уряд пішов на одну суттєву пос-
тупку, то може вдатися і до другої. Гро-
ші — завжди переконливий аргумент.
 Газопровід «Північний потік-2» з 
Росії до Німеччини через Балтійське 
море має пролягти вздовж уже наяв-
ного газогону «Північний потік», який 
діє з листопада 2011 року. Введення в 
експлуатацію двох нових гілок тру-
бопроводу планується на межі 2019—
2020 років. Проти цієї інвестиції про-
тестують, зокрема, Польща та Украї-
на. Їхнiй союзником донедавна була і 
Швеція. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Дональд Трамп звіль-
нив iз посади виконувачку 
обов’язків генпрокурора та 
міністра юстиції США Сал-
лі Єйтс. Єйтс у понеділок, 30 
січня, оголосила, що юристи 
міністерства не будуть захи-
щати міграційні обмеження, 
запроваджені указом прези-
дента країни, поки вона пе-
ребуває на своїй посаді. За її 
словами, які цитують аме-
риканські ЗМІ, вона не впев-
нена, що захист скандально-
го документа «узгоджуєть-
ся з обов’язками відомства 
завжди шукати справедли-
вості». За кілька годин піс-
ля цього її відправили у від-
ставку рішенням глави де-
ржави. Трамп заявив, що 
вона «зрадила міністерство 
юстиції». На її місце тимча-
сово призначили прокурора 
США у Східному окрузі шта-
ту Вірджинія Дану Бенте, 
написав у «Твіттері» прес-
секретар Білого дому Шон 
Спайсер.
 Саллі Єйтс була призна-
чена на посаду генпрокуро-

ра екс-президентом Бара-
ком Обамою, і незабаром її 
мав змінити республіканець 
Джефф Сешнс, який зараз 
очікує затвердження з боку 
Сенату. Його кандидатуру 
запропонував Трамп. Хоча 
Джефф Сешнс теж раніше 
не підтримував заборону на 
в’їзд до США мусульман.
 Незадоволені указом 
Трампа і представники Де-
мократичної партії, які 
виступили на мітингу біля 

Верховного суду США. «Те, 
що зробив президент, не від-
повідає інтересам безпеки. 
Це нерозсудливе і поспіш-
не рішення. Щоб захистити 
нашу Конституцію та наш 
народ, ми маємо бути силь-
ними та розумними», — за-
явила лідер меншості у па-
латі представників Конгре-
су США Ненсі Пелосі. Штат 
Вашингтон заявив про на-
мір подати позов до феде-
рального суду з метою ос-

каржити антиміграційний 
указ президента. Вашинг-
тон — перший штат, який 
вдасться до подібного кро-
ку на тлі обурення рішен-
ням Трампа як у США, так 
і за кордоном. ■

ЗРАДА

Шведи передумали 
Стокгольм дав зелене світло «Північному потоку-2»

■

Ще донедавна Швеція була союзником 
України по «Північному потоку-2».  

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 У Великій Британії станом на 
кінець понеділка петиція з за-
кликом відмінити офіційний ві-
зит Дональда Трампа до цієї 
країни набрала більше 1 мільйо-
на 270 тисяч підписів. Згідно 
з протоколом, візит новообра-
ного президента США до Вели-
кої Британії, який має відбути-
ся влітку, повинен супроводжу-
ватися прийомом у королівській 
резиденції і бенкетом у при-
сутності Її Величності короле-
ви Єлизавети ІІ. Текст петиції 
був розміщений на сайті бри-
танського парламенту ще до ві-
зиту британського прем’єра Те-
рези Мей до США і спочатку за-
лишався майже непоміченим, 
але після міграційних декретів 
Трампа кількість підписів під 
ним почала стрімко зроста-
ти. Щоправда, відмінити візит 
Трампа на підставі петиції пар-
ламент не може. Її обговорення 
матиме лише символічний ха-
рактер. В адміністрації прем’єр-
міністра Терези Мей повідоми-
ли, що запрошення відвідати 
з офіційним візитом Британію 
було передане американсько-
му президенту, і Дональд Трамп 
прийняв його. 

■ЗАЧИСТКИ

Дії з елегантністю бульдозера
За критику звільнено виконувачку обов’язків генпрокурора 
та міністра юстиції США

■

Нового президента США краще не критикувати.❙
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«Природа підкоряється лише тому, хто сам підпорядковується їй».
Френсіс Бекон

англійський політик, учений, філософ, 
один із основоположників емпіризму

УКРАЇНА МОЛОДА

Експорт курятини відновлено
 Україна та Європейська комісія домо-
вилися про відновлення експорту продукції 
птахівництва українського виробництва до 
країн ЄС. Станом на сьогодні поставка ку-
рятини на європейський ринок уже здійс-
нюється. У результаті прийнятих рішень Ук-
раїна та ЄС почали застосовувати принцип 
регіоналізації при торгівлі птицею та про-
дуктами птахівництва. Досягти домовле-
ності вдалося завдяки зустрічі міністра аг-
рарної політики та продовольства України 
Тараса Кутового з єврокомісаром Вітянісом 
Андрюкайтісом під час «Зеленого тижня» у 
Берліні та активній комунікації Держпродс-
поживслужби з DG Sante та ветеринарними 
службами країн-членів Євросоюзу. 
 «Ми налаштовані не лише на спрощен-
ня режиму взаємної торгівлі, а й на повно-
цінну адаптацію законодавства України до 
положень Угоди про асоціацію між Украї-
ною та ЄС у галузі санітарних і фітосані-
тарних заходів (SPS) з метою взаємного 
визнання еквівалентності», — повідомив 
голова Держ продспоживслужби Володи-
мир Лапа. Підприємство, яке має право 
експортувати продукцію в ЄС, повинно пе-
ребувати за межами неблагополучної об-
ласті. Сьогодні грип серед домашньої пти-
ці зареєстровано в Одеській, Херсонській, 
Чернівецькій областях. Відповідно, вве-
зення продукції птахівництва забороне-
не винятково з цих областей, повідомляє 
прес-служба Мінагрополітики

У виноградарів пожвавлення
 Протягом 2016 року українські вироб-
ники переробили 254 тисячі тонн винограду 
на виноматеріали. У порівнянні з поперед-
нім роком це зростання майже на третину, 
свідчать дані, оприлюднені Держстатом. 
За деякими сортами винограду переробка 
зросла удвічі або й більше. Зокрема, пере-
роблено винограду за сортами:
 — Мерло — 13,6 тисячі тонн, або 220 
відсотків до попереднього року;
 — Сухолиманський — 3,4 тисячі тонн, 
або 209 відсотків;
 — Сапераві (північний) — 10,5 тисячі 
тонн, або 196 відсотків;
 — Піно (білий, чорний, сірий) — 13,5 
тисячі тонн, або 192 відсотки. Найбільше 
минулого року було перероблено на вино-
матеріал винограду сортів Каберне Совінь-
он (35,5 тисячі тонн, або 198 відсотків до 
попереднього року) та Шардоне (28,2 ти-
сячі тонн, або плюс 39,5 відсотка порівня-
но з 2015).

Зона відчуження почекає 
інвесторів
 Термін прийому заявок від потенційних 
інвесторів у зону відчуження продовжено. 
Заявки на реалізацію проектів будівництва 
там об’єктів сонячної енергетики приймати-
муть до березня. Відповідне рішення ухва-
лило Державне агентство України з управ-
ління зоною відчуження за погодженням з 
міністром екології та природних ресурсів 
України, враховуючи численні звернен-
ня від іноземних інвесторів з проханнями 
збільшити термін приймання заявок на ре-
алізацію проектів будівництва об’єктів со-
нячної енергетики. Інвестори своє прохан-
ня пояснюють недостатньою кількістю часу 
на підготовку необхідних документів. Тому 
кінцевий термін прийому заявок продовже-
но до 1 березня 2017 року. За словами міні-
стра екології та природних ресурсів України 
Остапа Семерака, у розвиток сонячної енер-
гетики в зоні відчуження готові інвестува-
ти 39 компаній із різних країн світу. Раніше 
задля поліпшення інвестиційної привабли-
вості уряд України знизив вартість оренди 
державного майна та спростив процедуру 
оренди землі на території Чорнобильсь-
кої зони. 15 грудня 2016 року Держагент-
ство України з управління зоною відчужен-
ня розпочало надавати у користування зе-
мельні ділянки для будівництва об’єктів 
сонячної генерації. Інвесторам, які зацікав-
ляться реалізацією проекту, буде надано 
всебічну підтримку з боку Мінприроди та 
ДАЗВ у частині оформлення права довго-
строкової оренди обраних майданчиків та 
зміни їх цільового призначення. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Олена ЯРОШЕНКО

 У Києві у виставковому центрі Торгово-
промислової палати України пройшов пер-
ший міжнародний конгрес «Органічна Ук-
раїна 2017. Розвиток органічного ринку в 
Україні — від виробництва до реалізації».
 Органічне виробництво розвивається 
шаленими темпами, але ми прагнемо, щоб 
цей процес був більш системним і був знач-
но видиміший і всередині країни, і поза її 
межами. Ця галузь — одна з найдинамічні-
ших. За п’ять років у нас приріст 90 відсо-
тків», — повідомив на відкритті конгресу 
міністр агрополітики Тарас Кутовий. Утім 
ресурси зростання цієі перспективної для 
України галузі далеко не вичерпані. Згід-
но зі статистичними даними профільного 
міністерства, на сьогодні органічні підпри-
ємства мають в обробітку всього 400 тисяч 
гектарів. Фахівці вважають, що ця цифра 
легко може бути збільшена у кілька разів, 
адже органічна продукція у світі стає все 
актуальнішою серед споживачів. «У пе-

ремовинах міжнародні партнери згаду-
ють, що за певних умов, попри закритість 
для імпорту ринків, вони готові прийма-
ти органічну продукцію. Вважаю, це дуже 
гарний показник. Насправді попит на ор-
ганічну продукцію колосальний», — під-
креслив міністр, звертаючи увагу на рин-
ки збуту як зовнішнього, так і внутрішньо-
го споживання.
 Також керівник аграрного відомс-
тва нагадав, що саме розвиток органіч-
ного виробництва визначено Кабінетом 
Міністрів одним із головних пріоритетів 

роботи Мінагрополітики на 2017 рік. Під-
тримка органічного виробництва є важли-
вим напрямом стратегії «3+5». Тому в га-
лузевому міністерстві розробили «органіч-
ний» закон, який уже підтримав Кабінет 
Міністрів.
 Учасники першого міжнародного ор-
ганічного конгресу висловили сподіван-
ня, що такий захід стане щорічною тради-
цією і з кожним роком розширюватиметь-
ся. Адже Україна має значні перспективи 
для розвитку органічного виробництва і 
виходу на світові ринки. ■

ГАЛУЗЬ

Фаворит п’ятирічки — органіка
Кількість виробників чистих продуктів за останні п’ять 
років подвоїлася

■

Оксана СОВА

Початок нинішнього року при-
мітний активізацією приро-
доохоронної законотворчості, 
ініційованої як профільними 
державними структурами, так 
і науковими та громадськими 
організаціями, зацікавленими в 
об’єднанні зусиль.

Сім природоохоронних 
пріоритетів
 За участю керівників струк-
турних підрозділів Мінприроди, 
представників Громадської ради 
при профільному міністерстві, 
екологічних громадських органі-
зацій, експертів та науковців від-
булося обговорення екологічної 
складової проекту середньостро-
кового Плану пріоритетних дій 
уряду до 2020 року. Основні по-
ложення екологічної складової 
проекту презентувала директор 
департаменту стратегічної еко-
логічної політики Леся Карна-
ух. До проекту внесли сім голо-
вних пріоритетів у галузі охоро-
ни довкілля, що їх запропону-
вало раніше Мінприроди. Це, 
зокрема, розвиток мінерально-
сировинної бази України, підви-
щення рівня екологічної безпеки 
в зоні відчуження, збереження 
природної спадщини, ефективне 
та безпечне поводження з відхо-
дами, нова кліматична політика 
та реформування системи еколо-
гічного урядування, включаючи 
реформування системи держав-
ного природоохоронного контро-
лю. Вказані пріоритети повністю 
відповідають сучасним викликам 
охорони довкілля та сприяти-
муть виконанню Україною Угоди 
про асоціацію з ЄС та інших між-
народних договорів і зобов’язань 
у галузі охорони навколишнього 
природного середовища.

Ґрунти деградують
 В Україні проблеми деграда-
ції земель постали дуже гостро. 
Як повідомляє прес-служба Мін-
екології, за попередніми підра-
хунками фахівців, водною та 
вітровою ерозією уражено близь-
ко 57 відсотків території країни, 
понад 12 відсотків земель страж-
дають від підтоплення. За різ-
ними критеріями, забрудненою 
сьогодні вважається п’ята части-
на українських земель. Щороку 
фіксується майже 23 тисячі ви-
падків зсувів. Унаслідок абразії 
руйнується ледь не дві третини 
узбережжя Азовського і Чорного 
морів та сорок відсотків берегової 
лінії дніпровських водосховищ. 
Понад 150 тисяч гектарів ґрун-
ту порушено внаслідок гірничо-

добувної та інших видів діяль-
ності. Кількість підземних і по-
верхневих карстопроявів стано-
вить близько 27 тисяч.
 Створену в січні цього року 
Координаційну раду з боротьби з 
деградацією земель та опустелю-
ванням очолив міністр екології 
та природних ресурсів України 
Остап Семерак. Постановою Каб-
міну робота ради розрахована на 
період до 2021 року. «Наше за-
вдання — створити всі передумо-
ви, щоб недопускати подальшо-
го розвитку загрозливої ситуації. 
Сподіваюся, що рада зможе по-
силити координацію діяльності 
центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, залучаючи до 
участі у своїй роботі представни-
ків місцевої виконавчої влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, 
а також незалежних експертів», 
— каже Остап Семерак. Він за-
значив, що Координаційна рада 
відповідно до покладених на неї 
завдань також буде аналізувати 
виконання Національного пла-
ну дій щодо боротьби з деграда-
цією земель та опустелюванням, 
затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України у бе-

резні минулого року, та інших 
планів та програм у цій галузі.

На захист пралісу
 Верховна Рада України ухва-
лила законопроект, який допомо-
же зберегти безцінні українські 
праліси: у другому читанні дня-
ми прийнято Закон України «Про 
внесення змін до деяких законо-
давчих актів України щодо охо-
рони пралісів згідно з Рамковою 
конвенцією про охорону та ста-
лий розвиток Карпат». «За» про-
голосувало 235 народних депу-
татів. Саме відсутність положень 
з охорони пралісів в українсько-
му законодавстві призвела до 
того, що відбувається знищення 
та зменшення площі пралісів у 
лісах господарського призначен-
ня, переконаний міністр екології 
та природних ресурсів Остап Се-
мерак. Саме тому, на його дум-
ку, внесення змін до Лісового ко-
дексу України, Кодексу України 
про адміністративні правопору-
шення, Кримінального кодексу 
України, ЗУ «Про природно-за-
повідний фонд» є вимогою часу. 
«Праліси — це безцінне багатство 
України, адже ці природні ліси 

не зазнали безпосереднього впли-
ву діяльності людини в ході свого 
розвитку. Вони мають важливу 
природоохоронну, наукову, етич-
ну цінність, є місцями поселення 
значної кількості червонокниж-
них видів тварин і рослин. В Ук-
раїні Конвенцією ЮНЕСКО охо-
роняється лише об’єкт Всесвітнь-
ої природної спадщини «Букові 
праліси Карпат та старовірові ліси 
Німеччини». Прийняття цього за-
кону дозволить узяти під охорону 
й інші праліси у Карпатському ре-
гіоні», — переконаний Остап Се-
мерак.
 Ухвалений законопроект 
є свідченням наближення ук-
раїнського законодавства до єв-
ропейського у частині збере-
ження природних цінностей єв-
ропейського значення. Зокрема, 
українське законодавство при-
водиться у відповідність до ви-
мог Бернської конвенції, Рамко-
вої конвенції про охорону та ста-
лий розвиток Карпат, Протоко-
лу про стале управління лісами 
до цієї конвенції, Всеєвропей-
ської стратегії збереження біо-
логічного і ландшафтного різно-
маніття. ■

ЕКОЗАХИСТ

Природна спадщина: 
зберегти вціліле
Ухвалили рішення, які допоможуть відновити екологічну 
рівновагу

■

Досі збереженням природної екосистеми України більше переймалися міжнародні організації. Схоже, 
ситуація оптимізується.
Фото з сайта wyr.com.ua.

❙
❙
❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Видовищною була реконструкція бою 
99-річної давнини — між армією УНР та 
більшовиками, які підняли бунт на за-
воді «Арсенал» у січні 1918 року, тоді як 
«крутянці» стримували муравйовські 
орди «червоних» на підступах до Києва, 
— яку вперше здійснено за роки незалеж-
ності завдяки старанням Всеукраїнсько-
го об’єднання «Свобода» 30 січня у сто-
лиці. Було навіть використано справжню 
тогочасну артилерійську гармату. Дух 
тих буремних часів додавав не лише за-
пах пороху в повітрі, а й місце, адже теат-
ралізоване дійство відбувалося саме там, 
де «тоді» йшов реальний бій — навпроти 
«бунтівного» заводу «Арсенал», поблизу 
сучасної станції метро «Арсенальна». 
 Події, за якими спостерігав багато-
людний натовп, відтворювали зо 30 ре-
конструкторів у формі більшовиків та 
бійців УНР. Участь у відтворенні істо-
ричних подій вони беруть не вперше. 
«Головна ідея цього заходу — зацікави-

ти, щоб люди, подивившись, згодом мог-
ли прочитати, підняти якісь матеріали, 
аби розібратися, що ж насправді відбуло-
ся у неспокійному 1918 році», — розпові-
дає один із реконструкторів Станіслав. А 
його колега-актор Сергій додає: «Відтво-
рення — для того, щоб люди знали, що і 
як було, за що боролися й що виборюва-
ли, як формувалася Українська держа-
ва, які вона пройшла випробування для 
подальшого утвердження. І найголовні-
ше — які люди за всім цим стояли». 
 Форму та стрілецьку зброю для автен-
тичності й створення видовищної «кар-
тинки» знаходили самостійно, а гармату 
взяли на київській кіностудії ім. О. Дов-
женка. «Бій» тривав майже півгодини: 
більшовицька барикада (поблизу відо-
мого пам’ятника з гарматою) символізу-
вала стіни заводу «Арсенал» — бунтів-
ники стріляли з рушниць, дали декілька 
черг із кулемета «Максим»... Бійці УНР 
гатили з гармати, рушниць та кулемета 
«Льюїс» так, що аж у вухах позаклада-
ло. Обидві сторони втрачали бійців, але 

зрештою заколотники здалися. Треба 
віддати належне акторам, які дуже ре-
алістично й майстерно відтворили бій, 
адже недарма готувалися до нього біль-
ше двох тижнів — ретельно підбираючи 
одяг, зброю та проводячи тренування. 
 Без перебільшення можна стверджу-
вати, що ідея «свободівців» дуже пра-
вильна й подібні заходи потрібно про-
водити, відтворюючи визначні історич-
ні події, аби до них долучалося побільше 
мешканців столиці та її гостей. Та й по 
всій Україні аналогічні відтворення в ав-

тентичних місцях просто необхідні, адже 
ми повинні пам’ятати своє минуле.
 Залишається лише додати, що всім 
відому «арсенальську гармату» на Ар-
сенальній площі, яку встановили ще 
у 1923 році як пам’ятник «Загиблим 
робітникам заводу «Арсенал», навряд 
чи ми побачимо на реконструкції у на-
ступному році: у рамках декомуніза-
ції директор Українського інституту 
Нацпам’яті Володимир В’ятрович про-
понує її демонтувати й передати в один 
зі столичних музеїв. ■

Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

Ніна Глушко, відколи в 2009 
році поховала чоловіка, жила 
в Курилівці одна-однісінька. 
Ще раніше вона втратила єди-
ного сина — він пішов із жит-
тя у 1992-му 19-річним. Одна 
втіха — рідна сестра в Росії, 
яка щороку приїздила до неї на 
тиждень-другий, телефонува-
ла мало не щодня. Тільки після 
вторгнення сусідньої держави 
на український Донбас зі спіл-
куванням виникли труднощі. На 
пропозицію ж сестри перебра-
тися до неї назавжди жінка не 
пристала, навіть думки не до-
пускаючи про те, що може за-
лишити свій будинок, у який із 
чоловіком вклали стільки душі 
і праці. Отож спільно вирішили, 
що Ніна Іванівна заповість свою 
оселю тій людині, яка догляне її 
на старості. 

«Після пограбування боялася 
залишатися сама в будинку»
 Зрештою жінці призначи-
ли соціального працівника. 
«Цей соціальний працівник 
навідувалася раз на мі сяць, та 
й то задля якоїсь «галочки». 
Адже ми, сусіди, близька под-
руга Валя Панасюк намагалися 
Ніну в самотності не залишати. 
А коли соціальний працівник 
стала умовляти її перебратися 
до будинку престарілих, роз-
ташованого тут же, у Курилів-
ці, то сусідка взагалі забила на 
сполох. Бо й до цього відчува-
ла щось неладне. Особливо піс-
ля того, як у 2015 році її пог-
рабували. Зловмисник вліз до 
її оселі через вікно, заклеїв не-
щасній скотчем рот та виніс із 

хати, що зміг. Проте кримі-
нальне провадження за цим 
фактом невдовзі закрили — мо-
вляв, у зв’язку з неможливістю 
встановлення всіх обставин», — 
розповідає сусідка Ніни Глуш-
ко Катерина Червінська. 
 «Вона отримала такий стрес, 
що боялася залишатися одна в 
будинку. Тоді «жалісливі» со-
ціальні працівники вирішили 
випровадити мою сестру до бу-
динку престарілих, а будинок 
продати. Так сказала моя сес-
тра під час чергової нашої роз-
мови, вона була збентежена і 
розгублена, але залишати свою 
оселю їй не хотілося. Погово-
ривши, ми вирішили, що необ-
хідно знайти жінку, яка пого-
диться жити з нею і доглядати. 
Вже через день, коли я їй зате-
лефонувала, вона сказала, що 
знайшла таку жінку», — напи-
сала з Росії і сестра Ніни Глуш-
ко Валентина Чекрижова.

«Я живу, як у раю»
 Такою жінкою стала саме 
Валентина Панасюк, з якою 
зналися ще з 90-х років. За он-
кохворою впродовж багатьох 
років Ніною Глушко вона не 
лише стала доглядати, а й по-
селилася у неї, оскільки стан 
здоров’я господарки оселі був 
таким, що відлучатися від неї 

надовго було неможливо. 
 «Я бачила цю жінку під час 
своїх приїздів декілька разів. 
Сестра моя була дуже задово-
лена тим, як вона за нею догля-
дає. Ніна телефонувала мені: «Я 
живу, як у раю. За все моє жит-
тя ніхто не приділяв мені стіль-

ки уваги і турботи, як Валя. Вона 
виконує всі мої побажання: в хо-
лодильнику у мене є все, що моя 
душа забажає, не встигну очі від-
крити — сніданок вже на столі. 
І діти її, і чоловік ставляться до 
мене з такою теплотою, що я ін-
коли навіть плачу від щастя», — 
так оцінила зміни у житті своєї 
сестри Валентина Чекрижова. 

 Проте стан здоров’я Ніни 
Іванівни дедалі погіршував-
ся. Зрештою, та, порадившись 
із сестрою, запропонувала Ва-
лентині Борисівні оформити на 
неї довіреність на своє майно та 
посвідчила документ нотаріаль-
но. А через декілька днів жінка 

померла. Всі турботи щодо її по-
ховання та поминальних обідів 
взяла на себе опікунка.
 Після цього Валентина Бо-
рисівна звернулася до нотаріуса з 
приводу оформлення права влас-
ності на майно, завбачливо взяв-
ши у селищній раді довідку про 
те, що «заповітів не складалося й 
арешту майно не підлягає».

Різницю в підписах видно 
навіть без експертизи
 І тільки у травні 2016 року, 
коли жінка мала остаточно набути 
прав власності на спадщину, вия-
вилося, що є ще одна... довіреність 
на 19-річну дівчину, посвідчена не 
нотаріально, а колишнім секрета-
рем тієї ж Курилівської селищної 
ради. Щоправда, підписи покій-
ної на довіреностях відрізняють-
ся настільки, що й почеркознавча 
експертиза здається зайвим кло-
потом.
 «Цей заповіт «липовий». 
Я Ніну давно знаю, і знаю, як 
вона розписувалася. Я її по-
черк упізнаю з тисячі», — за-
певняє збентежена Валентина 
Панасюк, яка 19-річну «спад-
коємицю» ніколи в очі не бачи-
ла. Жодного разу не розповіда-
ла покійна про неї і своїй сестрі, 
з якою ділилася буквально кож-
ною деталлю свого життя. 
 Тож тепер спір вирішується 
в судовому порядку. 
 Проте жителі Петриківсь-
кого району розповідають, що у 
них це не єдиний випадок, коли 
одиноку людину, що перебуває 
під опікою соціальних працівни-
ків, правдами і неправдами від-
правляють до будинку престарі-
лих, розташованого в тій же Ку-
рилівці, що фактично прилягає 
до промислового Кам’янського, 
а її оселю хутко продають. 
 Не менш гучна справа з анало-
гічним «сюжетом» нині слухаєть-
ся і в Жовтневому районному 
суді Дніпра. Інваліда другої гру-
пи на психіатричне захворюван-
ня, ще досить молодого чоловіка, 
спритник буквально викрав із за-
критого відділення спеціалізова-
ної лікарні, доставив до знайомої 
нотаріуса, яка тут же посвідчи-
ла на його ім’я довіреність, якою 
той немовби передає всі права на 
розпорядження своїм майном — 
однокімнатною квартирою. Звіс-
но, оселю одразу ж продали ін-
шій особі... ■

ЯК ЦЕ БУЛО...

«Бої» за «Арсенал»
Уперше в Україні відтворено бій із більшовицькими 
заколотниками проти УНР

■

Реконструкція бою між «арсенальцями» і бійцями УНР у центрі столиці.❙

ГІРКИЙ СПАДОК

«Коли соціальний працівник стала вмовляти 
сусідку перебратися до будинку престарілих, 
та забила на сполох»
На Дніпропетровщині одинокі люди все частіше опиняються «під прицілом» тих, 
хто зобов’язаний про них дбати

■

Коли жінка мала остаточно набути прав власності на 
спадщину, виявилося, що є ще одна... довіреність на 
19-річну дівчину.

За цією скромною садибою в Курилівці спритники полювали, ще коли була жива господиня.❙



ПОЛІТПАРНАС

Свобода
Григорій ТЕРЕЩЕНКО
с. Обознівка, Глобинський район, 

Полтавська область

Безцінний дар — людська свобода,
Альтернативи їй нема.
До неї прагнуть всі народи,
І українці зокрема.
Коли прийшла до нас свобода,
Ми всі кричали їй «ура!»:
Будемо жить, як та Європа —
В раю достатку і добра.
Свобода ж — то не манна з неба,
Вона лиш людям шанс дає,
Бо вільно жити — вміти треба.
Вміти відстоювать своє.
Коли нужда натерла шию,
Життя нестерпне, наче тлін,
Та ще не втрачено надію, —
Людина жде жаданих змін.
Одні — в труді добра шукають,
Не ждуть омріяних чудес.
Другі — дрімають і чекають
Падіння манни із небес.
Чому ж, отримавши свободу,
Ми не живем, як Бог велів,
І, замість слуг свого народу,
Ми обираєм знов панів?
Ідем на вибори в надії:
Лиш нову владу оберем —
І по законах європейських
Як путні люди заживем.
Наш люд — цікавий, різнобарвний:
Хто анархіст, хто демократ.
Різнополярний, різношерстий,
Так званий наш електорат.
Одні, аби чогось не сталось 
Та зберегти своє нутро,
Не ходять владу обирати,
Аби ще гірше не було...
Другі — за зміни голосують,
Аби добро здолало зло.
Треті ж ідуть і обирають
Те, що й до виборів було.
Багато — зовсім не при ділі,
Бояться вилізти з нори,
Живуть, неначе у підпіллі,
Як неприкаяні щурі.
Бояться змін ті, що при владі,
Хто має розкіш, хабарі,
Бояться... Є що їм втрачати.
Чого ж бояться злидарі?
Я не пророк, та нагадаю
Просту і слушну нині суть:
Щурі орлів не обирають —
Собі подібних оберуть.
Хто хоче щось в житті змінити
Задля загального добра —
Ідіть з підпілля. Йдіть на світло,
З душі вичавлюйте щура.
Бо влада буде лиш тоді
За всі гріхи відповідати,
Коли народ є не німий
І здатен владу запитати.

■ Анатолій ЛЮДВИНСЬКИЙ
Полтава

 Резолюція РБ ООН, яка 
вкотре засуджує Ізраїль за 
будівництво єврейських по-
селень на окупованих па-
лестинських землях, стала 
своєрідним індикатором... 
Поставивши під сумнів дипло-
матичні відносини з Прем’єр-
міністром України, Бенджа-
мін Нетаньяху показав, що 
він не визнає права України на 
суверенну зовнішню політи-
ку. «Ай-яй! — захвилювали-
ся «щирі», — тепер Ізраїль не 
визнає Голодомор 1932-33 рр.   
геноцидом!». Це щонайменше 
— неадекватність: хіба можна 
торгувати історичними факта-
ми та пам’яттю про мільйони 
невинно вбитих? Неадекват-
ність високопосадовців Ізраї-
лю ще прикріша...
 У листі до української пись-
менниці Марії Матіос (опублі-
ковано в книжці «Армагеддон 
уже відбувся») ізраїльський 
письменник Амос Оз писав: 

«Добро ніколи не буде поси-
латися на Зло, утверджуючи 
свою правоту. А ось Зло, на-
магаючись виправдати себе, 
обов’язково зішлеться на те чи 
інше Добро, яке буде наслід-
ком нібито тимчасово заподія-
ного Зла. На жаль, і Вашому, 
і моєму народу ця позиція Зла 
відома на моторошному осо-
бистому досвіді, коли в ім’я 
вселенського Добра творило-
ся страхітливе Зло...» Очевид-
но, що йдеться про Холокост і 
Голодомор. Але при всій ста-
тистичній схожості між цими 
злочинами є велика різниця: 
в одному випадку вбивали лю-
дей, а в другому — народ як ет-
нос. Виморюючи селян, біль-
шовики вбивали українську 

національну ідентичність. Ті, 
хто пережив Голодомор і не 
вмер, — то вже був не народ, 
а байдуже населення, біома-
са без національної душі. На-
ція потребувала реабілітації! Її 
заблокували, винищивши ін-
телігенцію в 30-х і зачистив-
ши отаву інтелігенції в 60-х. 
Це, на мій погляд, стало го-
ловною причиною невдалого 
старту проекту «держава Ук-
раїна».
 Українофобські елементи, 
які захопили владу, продов-
жили політику депопуляції 
української нації, свідченням 
чого стала безпрецедентна 
еміграція і масова зневіра на-
селення в можливість вийти з 
цивіліза-

ційного болота та майже аб-
солютна недовіра до інститу-
цій держави як таких. Втрата 
Криму і війна/АТО на Дон-
басі — плоди офіційної украї-
нофобії, що роз’єднує народ, 
сіє зерна сепаратизму та зло-
чинності. Населення не ста-
ло НАРОДОМ — власником 
СВОЄЇ держави, скептично 
ставиться до капітулянтсько-
го «Маємо те, що маємо». На 
мій по гляд, системна криза, в 
якій безнадійно застрягла Ук-
раїна, є наслідком генеруван-
ня депопуляції нації, всі інші 
— похідні. Посеред них голо-
вна — розпродаж країни мен-
тальними лихварями, що дор-
валися до влади... ■

Омелян НІМЕЦЬ
смт Кути, Косівський район, 

Івано-Франківська область

 Хіба безпричинно виникли проблеми 
Криму та Донбасу? Десяток українсь-
ких урядів та наші президенти впро-
довж 25 років робили вигляд, що в нас 
усе «зер гут», а виявилося, що вони тво-
рили найогиднішу антинародну олігар-
хічно-кланову й монополістичну форму 
держави, яка виявилася найбіднішою в 
Європі.
 На Різдвяні свята у село приїхав лі-
кар із Ялти, який тривалий час там пра-
цює. Зарплата — 18 тисяч рублів. Хіба 
Путіну потрібна інша агітація? (18 тис. 
руб. — це 8,1 — 8,5 тис. грн. (курс пос-
тійно плаває). Заради справедливості 
потрібно зазначити, що з 2017 р. наші 
лікарі отримуватимуть мінімально 7 
тис. грн., а хірурги — значно більше. 
Слід також брати до уваги, що ціни на 
продукти, громадський транспорт та 
комунальні послуги в Росії значно вищі 
(а в Криму — навіть вищі, ніж у Моск-
ві. — Ред.). А що говорити про пенсіо-

нерів. У мене при 45-річному стажі — 
2023 грн. пенсія, тепер додали 27 грн. 
Отже, маю 2015 грн., таким чином, 
вийшов за межі бідності (ООН устано-
вила $5 на день, тобто 150 — на мі сяць). 
Колись мій батько говорив: «Є хліб і 
вода — нема голода». Але доки буде-
мо жити на межі та за межею бідності? 
У наділеній Богом і природою багатій 
країні!..
 З іншого боку, Україна фактично не 
стала українською: російською друку-
ються газети, журнали, книжки, росій-
ською виходять в ефір теле- та радіока-
нали, мова спілкування майже скрізь 
— російська. Село, як генератор ук-
раїнськості в ХVІІІ—ХІХ століттях, пе-
рестало бути таким: кількість сіл змен-

шується, а водночас — і шкіл, садочків, 
бібліотек. Процес закономірний. Сьо-
годні немає потреби організовувати лан-
ки жінок для просапування кукурудзи, 
буряків чи тютюну — механізація. Сер-
пи, коси (не Юлині), терлиці, жорна, 
ціпи, ступи, веретена, куделі, вироби з 
глини зайняли місце в музеях. У пев-
ній кількості залишаться села за умови 
створення і підтримки малих та серед-
ніх фермерських господарств та ліквіда-
ції господарств великих земельних маг-
натів.
 Якось зневажливо влада ставить-
ся до питання захисту та розвитку ук-
раїномовної культури — літератури, 
історії, мови, традицій тощо. Якщо 
щось і робиться, то завдяки ініціативі 

ентузіастів та активістів громадянсь-
кого суспільства, яке справді змужні-
ло під час та після Революції гідності. 
Скільки разів урядовці, а іноді й Пре-
зидент, «дякують нас», замість «дя-
кувати нам, вам, мені» тощо. І ніхто з 
них не подякує етнічним українцям за 
їхню працю і терплячість, врешті за те, 
що дали назву країні — «Україна», що 
толерантно ставляться до різних при-
бульців. Натомість наші можновладці 
полюбляють уживати словосполучення 
«політична нація», що в сьогоднішніх 
українських умовах означає «русифі-
кація», адже сучасні європейські нації, 
які називають себе політичними, тво-
рилися на основі етнічних. А ми хочемо 
бути більшими католиками, ніж Папа 
Римський.
 Ще один парадокс: закликаємо за-
рубіжжя інвестувати в українську еко-
номіку, а наші олігархи-монополісти 
вивозять свої капітали в офшори. Бо-
юсь, що уряд Гройсмана може з усім 
цим не впоратися, хоча таке бажання 
є. Але бажання не відповідає можли-
востям. ■

ЕПІСТОЛЯРІЙ

Жонглери з тарифами
Відкритий лист Прем’єр-міністру 
України Володимиру Гройсману

Віктор КОБЗАР
Київ

Вельмишановний пане Прем’єр-міністре!
 Прошу надати формулу розрахунку вартості 
1 кубометра газу вітчизняного видобування для 
рядових споживачів. Звідки взялася цифра — 
6,879 грн./м3? Плече доставки українського газу 
набагато менше, ніж російського через Європу!!! 
Кліматичні умови України набагато сприятливіші, 
ніж у Росії, Норвегії тощо. Зарплата українських 
газовиків у рази менша, ніж у перерахованих 
вище країнах. То звідки ж узялася така вартість 
газу?
 І ще хотілося б дізнатися, пане Гройсман, 
формулу розрахунку вартості електроенергії для 
фізичних осіб, тобто пересічних українців. Звідки 
взялися цифри 0,714 грн. за 1 кВт при споживанні 
в місяць до 100 кВт/год., 1,29 — більше 100 кВт і 
1,638 — більше 600 (з 1.03.2017 тарифи вже ста-
новитимуть 0,9 грн. до 100 кВт/год. і 1,68 — біль-
ше 100. — Ред.). В Україні аж чотири атомні елект-
ростанції, а на Дніпрі — п’ять ГЕС (Україна завжди 
була експортером електроенергії за кордон). 
 Скільки ще олігархи, які викупили всі обл-
енерго, та уряд будуть дурити українців і нажива-
тися на них, жонглюючи цінами та тарифами на 
електроенергію та газ? ■

■

Зима в розпалі — попереду ще багато морозних і сніжних днів. А це для любителів гірськолижного спорту 
— як бальзам на душу. Хтось їде відпочивати у французький Куршевель («якихось» 2 тис. євро на туриста), 
хтось — у польське Закопане чи український Буковель (ціни майже однакові). А от у кого з грішми скрутніше, 
може поїхати у таку рідну й недорогу (порівняно з вищеозначеними курортами) Ворохту. Тут вам і лижний 
відпочинок, і смачна гуцульська кухня, і вибір сувенірів широченний.

ПОГЛЯД

Не «дякуйте нас»
Коли ж Україна стане українською?

■

АНАЛОГІЇ

Не треба зло прикривати добром
Правдива дружба — безкорислива

■
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Дім для Сірків
Чиновники з Києва 
відмовляють у виділенні 
землі під притулок для 
тварин у Івано-Франківську
Любов ЗАГОРОВСЬКА

 Що робити з безпритульними тваринами? 
Це питання особливо актуальне останнім ча-
сом для Прикарпаття. На теренах області іс-
нує дві організації, які офіційно займаються 
безпритульними тваринами: благодійна ор-
ганізація «Дім Сірка» і обласна організація 
Товариства захисту тварин.
 «Дім Сірка» орендує землю у селі Загвіз-
дя, проте волонтерам, які взяли на себе опі-
ку за безпритульними тваринами, доводить-
ся воювати з чиновниками.
 Каменем спотикання стало питання спо-
рудження притулку для тварин. Оскільки 
місто не має відповідної ділянки, міські й 
обласні чиновники виділили для такого при-
тулку земельну ділянку, яка відноситься до 
лісгоспу в селі Рибне. Ця ділянка від найб-
лижчого населеного пункту розташована на 
відстані 6 км, тобто тварини не завдавали б 
незручності мешканцям того чи іншого села. 
Проте вже двічі поспіль київські чиновники 
з Державного агентства лісових ресурсів при-
силають відмову в наданні цієї ділянки для 
притулку.
 «Уже півроку нам доводиться воювати. На 
початку минулого року ми почали лобіювати 
питання про виділення ділянки під притулок. 
У липні було рішення обласного лісгоспу про 
виділення благодійній організації «Дім Сір-
ка» 0,4 га неподалік міського Полігону. Чи-
новники з Києва прислали відповідь, що цьо-
го зробити не можна. Ми знову звернулися в 
наш лісгосп, вони повторно дали документ із 
проханням виділяти погоджену земельну ді-
лянку. 29 грудня прийшла повторна відмо-
ва. Згідно з документами, на цій ділянці нія-
кої господарської діяльності не можна вести 
і жодних насаджень там немає. Це галяви-
на з травою, на якій не росте ні кущів, ні де-
рев», — каже засновниця «Дому Сірка» На-
таля Когут.
 Взагалі, собаки, незалежно від породи, 
навіть ті, які мають нашийники з номерни-
ми знаками та намордники, але які перебува-
ють без власника на вулицях, площах та ін-
ших громадських місцях, вважаються без-
притульними і підлягають вилову. Ловлять 
безпритульних тварин, щоб регулювати чи-
сельність чотирилапих. 
 За минулий рік волонтери організації 
«Дім Сірка» прилаштували 530 тварин, у 
попередньому році — 600. А при наявності 
притулку цей показник можна збільшити 
втричі.
 Нині 200 собак утримують у Загвізді, ще 
200 — в Калуші і 60 тварин перебувають на 
перетримці.
 Опікується Наталя Когут і тваринами, 
яких підбирають після ДТП. Оскільки кош-
тів на лікування таких тварин немає, виход-
жувати їх волонтер вимушена вдома. Зараз у 
її помешканні 30 травмованих собак.
 «Якщо не вирішимо питань із притул-
ком, буде дуже тяжко. Ми виловлюємо бага-
то собак, стерилізуємо їх, а розмістити тварин 
ніде. Населення Загвіздя протестує, навесні 
це питання буде стояти ребром, стосунки з 
людьми напружені, і це може завершитися 
трагедією. Нас просто спалять, — каже На-
талія. — Ми багато чого робимо спільно з міс-
том, але Київ нам гальмує процес. Для того 
щоб подолати проблему безпритульних тва-
рин, потрібно будувати притулки, масово сте-
рилізувати домашніх тварин. Якщо ми буде-
мо вести реєстрацію домашніх тварин, то за 
чіпами зможемо відстежити, звідки твари-
на викинута. Тоді на місцевому рівні мож-
на приймати рішення про адмінвідповідаль-
ність і накладати штраф. Якщо б ще зробити 
зміни у Кримінальному кодексі про жорсто-
ке поводження з тваринами... Щоб людина, 
яка викинула тварину, відповідала перед за-
коном на рівні кримінального законодавства. 
Адмінштраф розміром 85 гривень проблему 
не вирішує, бо штраф дешевший, ніж году-
вання тварини». ■

■

Болгарський почин
 Живе Ірина Колтакова 
у козацькій столиці — Глу-
хові, що на Сумщині. Родом 
з Вінниччини. Дитячі роки 
минули в Латвії, бо там слу-
жив тато, фаховий військо-
вий. Школу закінчила в Пол-
таві. З дитинства полюбила 
спорт. Отож він і став спра-
вою її життя. Успішно закін-
чила Київський інститут фіз-
культури і спорту. За направ-
ленням приїхала до Глухівсь-
кого педагогічного інституту 
(нині університет).
 «Так склалося, що в ро-
дині Колтакових усі спорт-
смени, — розповідає пані 
Ірина. — Чоловік, Володи-
мир Миколайович, очолює 
волейбольний клуб імені ви-
датного земляка, багаторазо-
вого чемпіона світу та Європи 
Костянтина Реви. Старший 
син Фелікс, майстер спорту 
з пауерліфтингу, заслуже-
ний тренер України, очолює 
спортивний клуб «Гармонія» 
в Глухові. Молодший — Ми-
кола, майстер спорту міжна-
родного класу з пауерліфтин-
гу, суддя національної кате-
горії з пауерліфтингу та важ-
кої атлетики, спортивний 
журналіст. Онуки (а їх троє!) 
також цікавляться спортом. 
Сама я й до сьогодні продов-
жую тренування у спортив-
ному клубі «Гармонія», про-
воджу заняття з фітнесу з жі-
ночою групою».
 Захоплення дзвіночка-
ми у пані Ірини теж віднос-
но давнє. Два десятки років 
тому, коли родина відпочи-
вала у Болгарії, в одній із 
крамничок на згадку про пе-
ребування у країні при дбали 
кілька керамічних виробів. 
Один з них, який нагадував 
чоловічка, виявився дзві-
ночком.
 «Я дуже люблю вироби з 
кераміки, — каже співроз-
мовниця. — Особливо подо-
бається латгальська керамі-
ка (назва від регіону Латвії, 
де й нині живуть мої мама й 
сестра). Якось, перебуваючи 
на гостині, зайшла до худож-
нього салону Mols (глина). 
Хотіла щось придбати. Мені 
запропонували оригінальну 
тацю, на якій розмістилися 
дзвіночки та ще й з іменним 
підписом місця виготовлен-
ня — місто Резекне. Ось тоді 
я й «захопилася». Відтоді: 
хоч куди їду сама чи хтось 
із рідні, завжди намагаюся 
придбати дзвіночки. Згодом 
про моє захоплення дізнали-
ся друзі, знайомі, шануваль-
ники... Тепер з вибором пода-
рунка для мене на свята про-
блем не існує».
 Отже, перший дзвіночок 
з’явився у 1997 році. На сьо-

годні дзвоників 1995, із них 
70 — із різних континен-
тів. Ще в дорозі два. Є зраз-
ки з Латвії, Литви, Білорусі, 
Росії, Данії, Швеції, Болгарії, 
Індії, Південно-Африкансь-
кої республіки, Хорватії, 
Люксембургу, Південної Ко-
реї, Китаю, США, Туреччи-
ни, Ізраїлю... Найекзотичні-
ший — дехто з наших співвіт-
чизників, можливо, й не чув 
такої країни, вона розташо-
вана на островах у Карибсь-
кому морі — із Сент Кітс і Не-
віс. Але насамперед у колек-
ції — дзвіночки українських 
майстрів.
 Нещодавно шоколадний 
дзвоник пані Ірині презен-
тувала відома біатлоністка, 
олімпійська чемпіонка із Сум 
Віта Семеренко. Усі експона-
ти колекції — різні за фор-
мами, призначенням, виго-
товлені з різних матеріалів. 
«Вивчаючи кожен із них, я 
розширила свій світогляд, 
— розповідає Ірина Колта-
кова. — Скажімо, дізналася, 
звідки походять дзвоники. 
Існує така легенда — краси-
ва й оригінальна. У IV століт-
ті єпископ Павлін Нолансь-
кий уві сні відчув, як квіти-
дзвіночки виграють красиві 
мелодії, тому й вирішив для 
своєї церкви зробити музич-
ний інструмент у формі такої 
квітки. Це на сьогодні кла-
сична форма. Саме церков-
ний дзвін став взірцем для 
створення дзвонів і дзвіноч-
ків різного призначення. Але 
є дзвіночки, зовні й не схожі 
на цю загальноприйняту мо-
дель. Крім класичної, бува-
ють у формі чоловічків, ян-
голів, птахів, тварин, буди-
ночків, квітів і навіть овочів 
та фруктів. Усе це представ-
лено в моїй колекції».

Подарунок 
із Ріо-де-Жанейро
 Запитую: «Ви легко зна-
ходите в колекції потріб-
ний експонат, пам’ятаєте, 
де і коли придбаний... Як 
орієнтуєтеся?» — «Зараз із 
комп’ютером вести облік на-
багато легше. Створила ката-
лог. Маю фото кожного дзво-
ника, номер, час прибуття, 
опис експоната, розмір, із 
чого виготовлений, хто при-
віз-подарував. Чимало при-
дбала сама. Роз друковую 
щорічний каталог. Усі дзві-
ночки розміщені відповідно 
за тематикою».
 Оскільки сім’я Колта-
кових — спортивна, відо-
мі спортсмени, наприклад, 
біатлоністи, учасники Олім-
пійських ігор різних років 
Оксана Яковлєва, Сергій 
Сєднєв, Віта Семеренко, 
олімпієць-важкоатлет Анд-

рій Демчук, призерка чем-
піонату Європи із самбо На-
талія Барда, гравець збір-
ної України з футболу Тарас 
Степаненко, диктор фут-
больного клубу «Динамо» 
(Київ) Олена Гуц, багатора-
зова чемпіонка і рекордсмен-
ка світу з пауерліфтингу Ла-
риса Соловйова — залишили 
дзвіночки в колекції зі своїх 
мандрів. Минулого жовт-
ня отримала подарунок від 
головного тренера збірної 
України з боротьби дзюдо 
Михайла Романкевича — 
у пам’яті шанувальників 
спорту ще свіжі події Олім-
піади і Паралімпіади в Ріо-
де-Жанейро, пан Михайло, 
незважаючи на брак часу, 
все ж знайшов і привіз дзві-
ночок для колекції з тієї да-
лекої Бразилії.
 Із найоригінальніших 
дзвіночків пані Ірина нази-
ває кілька. Якщо наймініа-
тюрніший — то це ювелір-
ний виріб зі срібла вагою 3 
грами, 925 проби із зобра-
женням на емалі двох кві-
точок, рожевого і зеленого 
кольорів. На ньому ще при-
мостилися дві комахи — со-
нечко жовтого і блакитного 
кольорів. Розміри — 14 на 
10 мм. Є ще один оригіналь-
ний дзвоник. Цей — за мо-
тивами мого вірша «Білий 
кінь». Його в одному при-
мірнику виготовила косівсь-
ка майстриня Уляна Якіб-
чук-Тим’як для Київського 
фестивалю народної твор-
чості в 2013 році. Він у тра-
диційних для косівської ке-
раміки кольорах — корич-
невому (символізує землю), 
жовтому (сонце), зеленому 
(все живе на землі).
 Віднині глухівчани й 
гості міста можуть ознайо-
митися з колекцією пані 
Ірини в Національному за-
повіднику «Глухів», там з 

весни минулого року від-
крилася постійно діюча 
виставка колекціонерки. 
Охочі мали можливість по-
бачити дзвоники і в інших 
містах: у різні роки побува-
ли з власницею на вистав-
ках різного спрямування у 
Луцьку, Горлівці, Крама-
торську, Ніжині, Сумах.
 «Запам’яталася вистав-
ка у Національному музеї 
Тараса Шевченка в Києві 
«Українське Різдво», — 
каже пані Ірина. — То була 
ювілейна, десята, виставка. 
Незабутньою була й вистав-
ка у Богородчанах на Івано-
Франківщині в рамках пі-
сенного фестивалю «Дзво-
ни Прикарпаття». Фести-
вальне журі очолювала Ніна 
Матвієнко, а у складі журі 
був поет-пісняр Вадим Кри-
щенко. Вони високо поціну-
вали моє надбання».
 До речі, пані Ірина дослі-
дила дзвони в усіх церквах 
Глухівщини. Робота ця три-
вала два роки, адже у районі 
на той час було 33 храми. Їх 
опис видрукувала в науко-
вих збірках. «Неодноразо-
во брала участь у щорічно-
му фестивалі «Благовіст Во-
лині», який організовує в 
Луцьку керівник науково-
методичного центру дзво-
нового мистецтва Галина 
Марчук. Відбувається цей 
чудовий захід у День міс-
та Луцьк на території ста-
ровинного замку Любарта. 
На наукових конференціях 
у рамках фестивалю висту-
пала зі своїми дослідження-
ми. А два останні роки бра-
ла участь у фестивалі безпо-
середньо як дзвонар, щиро 
вдячна Галині Марчук за 
проведені нею майстер-кла-
си. Минулого року разом зі 
мною на дзвіниці виступав і 
онук Іван», — ділиться Іри-
на Колтакова. ■

ЗАХОПЛЕННЯ

Із онуком — на дзвіниці
У Національному реєстрі рекордів 
України є колекція Ірини Колтакової, 
яка віднедавна ще стала і дзвонарем

■

Ірина Колтакова.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

Ірина Колтакова вважає, що дзвіночки — справжня окраса 
її оселі, а їхній дзвін відводить біду... Сьогодні у неї 1995 
дзвоників! Це — найбільша колекція в Україні й зафіксована 
в Національному реєстрі рекордів України. Ірина — перший 
представник України в Американській дзвоновій асоціації 
(АВА), яка існує з 1940 року і налічує понад 1500 членів, 17 
яких — з країн Європи. 
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Марія СУЛИМА

 «Нашу волонтерську діяльність ми 
провадимо вже третій рік: їздимо на 
Схід із різними проектами, ініціатива-
ми. Ось уже півтора року зосередили-
ся на роботі й допомозі в гуманітарній 
сфері — це передусім освіта, культура, 
медична галузь. Останнім часом біль-
ше співпрацюємо зі Станицею Лугансь-
кою, але їздимо й в інші населені пунк-
ти, що містяться у прифронтовій зоні. 
Протягом цього часу ми відвезли кіль-
ка тонн книжок, підтримали десятки 
садочків, шкіл, інтернатів, бібліотек, 
лікарень. Різні були ініціативи — кон-
церти, фестивалі, просто поїздки», — 
так розпочав прес-конференцію, при-
свячену відкриттю власного благодій-
ного фонду, письменник Сергій Жадан. 
Зроблено вже багато, але попереду робо-
ти не менше, тож щоб вона була систем-
нішою, масовішою, він і вирішив ство-
рити цей фонд — разом зі своєю коман-
дою друзів-однодумців. «Тому ми вирі-
шили зареєструватися, перевести нашу 
діяльність в офіційне річище, в офіцій-
ний статус, хоча насправді й далі роби-
тимемо те, що робили до сьогодні», — 
зауважив Жадан.
 Один із напрямків роботи Благодій-
ного фонду Сергія Жадана — це допомо-
га дітям. За словами волонтера, співза-

сновника Фонду Олега Абрамичева, те-
пер зосередяться більше на освітній про-
грамі. Бо книжок, іграшок, спортивного 
інвентаря привезли вже досить, тож те-
пер працюватимуть над підвищенням 
освітнього рівня дітей. 
 На прес-конференції зібралися друзі 
Сергія Жадана і давні напарники по во-
лонтерських поїздках: вокаліст гурту 
Kozak System Іван Леньо, співачка Ан-
желіка Рудницька, волонтер Олег Абра-
мичев. 
 За словами Анжеліки Рудницької, 
вони роблять усе можливе, щоб люди 
на сході не відчували себе неукраїнця-
ми: «Ми сходозалежні люди — ти не мо-
жеш туди не їхати, бо відчуваєш свою 
відповідальність за країну». Співачка 
і волонтерка каже, що столиця швидко 
перетворилася на місто гламуру з черво-
ними доріжками: «Коли вмикаю теле-
візор, то виникає відчуття, що це пара-
лельна реальність, телевізор живе своїм 
життям, і це життя практично ніяк не 
перетинається з тим, що відбувається 
насправді». Рудницька пропонує міня-
ти журналістський дискурс зі зради на 
перемогу та спільно шукати дороги до 
успіху країни — все велике починаєть-
ся з маленьких кроків. 
 «Заснування власного фонду — це 
знакова подія в житті того, хто це зро-
бив. Це свідчить про те, що людині дові-

ряють. І це найдорожче, як гідність, 
вміння тримати слово чи адекватність. 
Сергій як людина, яку знаю давно, за 
яким спостерігаю і якому допомагаю як 
можу, довів, що гідний мати свій влас-
ний фонд», — сказав Іван Леньо. Музи-
кант каже: треба знати тих людей, хто 
робить добрі справи, бо саме про них за-
звичай мало говорять, чомусь більше 
про тих, що чинять недобрі. 
 Поки що про всю діяльність Благо-
дійного фонду Сергія Жадана, так само 
як і необхідні реквізити, можна дізна-
тися на сторінці у «Фейсбуці», далі має 
з’явитися і сайт, тож кожен, хто хоче 

долучитися, всю потрібну інформацію 
може знайти в соцмережі. Там незаба-
ром з’явиться і програма на найближ-
чі місяці. Наразі анонсовано дві події: 9 
лютого у Києві відбудеться презентація 
аудіокнижки Сергія Жадана «Тампліє-
ри», а 17 лютого в Харкові відбудеться 
благодійний рок-концерт.
 Ідея видати аудіокнижку з’явилася 
торік. Це буде не просто фонограма з 
голосами, а справжня аудіовистава. І 
в цьо му немає жодних сумнівів, зва-
жаючи на те, хто долучився до її ство-
рення: Тарас Чубай, Іван Леньо, Олек-
сій Горбунов, Сашко Положинський, 
Фоззі, Сергій Михалок, Остап Ступка, 
Ірена Карпа, Каша Сальцова, Анжелі-
ка Рудницька та ін. Усі кошти з прода-
жу дисків, а також із продажу квитків 
на саму презентацію буде перераховано 
дітям загиблих військових.
 Щодо благодійного концерту 17 лю-
того, то для гурту «Жадан і Собаки» 
такі виступи вже звичні. Ще торік зро-
зуміли, що кожен другий концерт — 
благодійний, тож на половині з усіх 
виступів вони нічого не заробляють. 
Водночас завжди звітують, на що відда-
ли гроші. Жадан каже: «Ми публічні, 
про кожен крок заявляємо. Можливо, у 
когось з’являється думка, що ми на цьо-
му піаримося. Але ми робимо це свідо-
мо, бо не можна забувати, що ми воює-
мо. Ми тут сидимо, а десь там триває об-
стріл. Тому ми й звітуємо про кожну от-
риману й витрачену копійку, про кожну 
зустріч, акцію, щоб люди розуміли, що 
все відбувається в цей час». 
 За словами Сергія Жадана, Фонд 
створювали не лише на час, поки триває 
війна, це проект на перспективу, і він 
має сприяти тому, щоб завжди схід Ук-
раїни був невід’ємною частиною єдино-
го українського політично-культурного 
простору. ■

Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Художниця і мистецтвознавець 
Ольга Адам вірить у чудодійну 
силу арт-терапії. Долати нега-
разди — видимі чи підсвідомі 
— з пензликом у руках вона 
вчить дітей. Арт-студія Ольги 
має життєстверджуючу і без-
апеляційну назву «Щастя». І мо-
жете не сумніватися: у людини, 
налаштованої на позитив, є на-
віть «шафа щастя». І вона вміє 
мріяти і фантазувати не лише 
фарбами.

У чотири роки знала професійну 
палітру
 ■ Олю, з ким би з відомих ху-
дожників ви б хотіли випити 
чаю? Якщо перенестись думка-
ми у минуле...
 — Напевне, разом із Пікас-
со! Хоча іноді мені здається, що 
він таки приходить до мене (пос-
міхається). Ось поїду в буди-
нок його дружини — Дори Мар 
у Франції, думаю, поговоримо! Є 
ще нереально улюблений чомусь 
Ежен Делакруа, шкода, в Пари-
жі не дійшла до його музею, але 
знамениту «Смерть Сарданапа-
ла» бачила. Мені особисто пере-
нестись в ту чи іншу минулу епо-
ху нескладно. От тільки з май-
бутнім — проблема.
 ■ А коли вам захотілось ма-
лювати?
 — Ще в дитинстві... Я могла 
багато чогось не згадати, напри-
клад, де мій одяг, а ось де лежа-
ли мої фарби та олівці й інші ма-
теріали для творчості — я завж-
ди пам’ятала в усіх деталях. Із 
трьох років у мене були своя кім-
ната і письмовий стіл з ящиками, 
де лежали фарби, олівці й кольо-
ровий папір, бібліотека дитячих 
книг за алфавітом у папках, ко-
лекція діафільмів і ігровий ку-
точок, де я по-дизайнерськи роз-
ставляла лялькові меблі й роз-
вішувала одяг ляльок за кольо-
рами. Може, тому в мене і зараз 
пензликів і пастелів більше, ніж 
чайних ложок: нині 20 проти 2! 

 Моя мама працювала мето-
дистом у дитячому саду і дуже 
серйозно поставилась до мого 
сенсорного розвитку. Конструю-
вання і малювання я вивчила на-
багато раніше, ніж читання і ра-
хування. У чотири роки я знала 
професійну палітру, які кольори 
гуашшю треба змішувати, щоб 
отримати помаранчевий, бла-
китний, бузковий або зелений. 
У дитинстві любила малювати 
мультфільми, і ще тоді мріяла 
про мультстудію. Мультстудію 
ще не створила. А от у створенні 
своєрідного мультфільму нещо-
давно брала участь.
 ■ Проект з анімаційною час-
тиною незвичайний. Розкажіть.
 — Я побувала у Польщі в 
якості художника в проекті 
Loving Vinsent. Це такий фільм 
повнометражний, єдиний поки 
що у світі, який намальований 
олією. Сценаристи і продюсе-
ри вирішили розкрити таємни-
цю смерті Вінсента Ван Гога до 

125-ї річниці смерті художника. 
Спочатку фільм знімали, потім 
художники малювали.
 Ми намагалися анімува-
ти приблизно за півтора дні сім 
картин , причому кожну наступ-
ну картину треба було створити 
з попередньої, в темряві, під ми-
готливі кадри з проектора — це 
щоб зрозуміти, який на який мі-
няти. І так два місяці. Я не вит-
римала і поїхала до коханого чо-
ловіка у Дубай, він працював там 
музикантом. Інші художники 
лишилися там на рік. 
 Скоро вийде у прокат цей ди-
вовижний олійний фільм. До 
речі, продюсери в проекті дуже 
талановиті і вже мають кінема-
тографічні відзнаки інші роботи, 
зокрема, фільм про «Едіт Піаф».

Коли зустрілися Параджанов 
і Боб Марлі
 ■ Олю, ви є автором арт-
об’єкта «Кінь, якому сниться 
місто добрих сердець» при вході 

в Інститут серця у Києві. Чому 
саме ця тварина?
 — Цей величезний блакит-
ний кінь у розмірах реальної тва-
рини. Найбільш за все я люблю 
малювати казкові міста, отже, 
придумала, що це буде кінь, яко-
му сниться місто добрих сердець. 
Але замість віконечок у моє-
му місті мали бути серця — ло-
готипи Інституту серця. Дирек-
тор був дуже здивований такому 
гостю на вході до свого закладу. 
Люди фотографуються з ним, і 
мені радісно.
 ■ Ви реалізували проект «Зус-
трічі після життя». Картини з 
цієї серії експонували у Цент-
ральній дитячій бібліотеці імені 
Тараса Шевченка. За якими кри-
теріями підбирали героїв? Що 
спільного, скажімо, у Сергія Па-
раджанова і Боба Марлі?
 — У своїх картинах я поєдна-
ла на полотні героїв різних часів 
і сфер — які за життя не зустрі-

лися. Утім, вони і не могли цього 
зробити, бо жили в різні часи, в 
різних країнах, займалися зовс-
ім різними, несхожими справа-
ми.У картинах вони вирвані з 
контексту свого буття і з’єднані з 
кимось абсолютно протилежним 
за переконаннями.
 Усі люди, яких намалювала, 
— відомі і вже легенди. Нама-
лювала я їх разом не тільки для 
того, щоб можна було задумати-
ся над проблемами, які розділя-
ють цих особистостей, а ще й для 
того, щоб зрозуміти, що можна 
бути вищими від цих проблем, 
розширити звичні рамки щоден-
ності і пам’ятати, що є щось цін-
нісніше, ніж просто будні. 
 Щодо Сергія Параджанова і 
Боба Марлі... Сергій Параджа-
нов — кінорежисер, автор кар-
тин «Тіні забутих предків». Він 
вільна людина. Його цькували, 
запроторили в тюрму, позбавля-
ли всього, заганяли в рамки — а 
він залишився самим собою і про-
довжував жити і творити.
 Боб Марлі — реггі-музикант, 
відмовився робити операцію на 
нозі і вибрав смерть, тому що сам 
собі придумав рамки.
 ■ На вашу думку, у чому кри-
терій успішності?
 — Тут усе дуже просто — це 
коли задоволений своєю робо-
тою, у тебе багато проектів, ідей 
та енергії, і коли отримуєш за-
доволення від самого процесу. 
Якщо це конкретний проект — 
то його кінцева реалізація може, 
звичайно, вважатися успіхом. 
Скажімо, створення мультфіль-
му, колекції одягу або виставки. 
 ■ Ви успішна людина?
 — Так, звичайно. Коли щось 
створюється успішно — я відчу-
ваю звідусіль підтримку. Напри-
клад, задумала розмалювати сті-
ну в бібліотеці 35 кв м(!) — і, нез-
важаючи на проблемні моменти, 
незчулася, як подолала такий 
величезний розмір і намалювала 
цей казковий Париж на радість 
дітям. Успіх ще й у самому про-
цесі — адже це задоволення. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Намалювала казковий Париж дітям
Художниця Ольга Адам кольоровими робить бібліотеки і медзаклади

■

Сергій Жадан.
Фото з мережі «Фейсбук».

❙
❙

ІНІЦІАТИВА

Сергій Жадан: Не можна 
забувати, що ми воюємо 
Відомий письменник презентував свій благодійний фонд

■

Ольга Адам.❙

ОСОБИСТЕ

 ■ До речі, поруч із метро «Зо-
лоті ворота» є пам’ятник коту 
Пантелеймону. Подейкують, якщо 
потриматися за хвіст кота, то ба-
жання обов’язково збудеться. Ви, 
знаю, перевіряли цю прикмету.
 — Це тотемна тварина для мене. 
Одного разу біля цього пам’ятника за-
гадала бажання: зустріти коханого. 
І не встигла розплющити очі, як він 
підійшов до мене. Канал «1+1» кілька 
років тому зняв сюжет про наше диво-
вижне знайомство з коханим у програ-
мі «Реальна казка». Цей сюжет є в ін-
тернеті. Всі, хто його переглядає (а там 
усього три хвилини), чомусь плачуть. 
Бо і справді НЕреальна казка.

■
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Відтак інтерв’ю схоже на 
змія-уробороса — їсть себе з хвос-
та. Чи можна його приборкати? 
Схоже, що так. Принаймні надію 
дають певні ринкові тенденції. 
Природно, що в епоху блогопос-
тів злободенність жанру інтерв’ю 
стрімко падає. Та попри те кіль-
кість книжкових інтерв’ю-збірок 
не зменшується, а зростає. Мож-
на пояснити цей парадокс двома 
чинниками.
 Перший: лібералізація ви-
давничого бізнесу дозволяє будь-
кому випустити збірку інтерв’ю 
у вигляді книжки-візитки або й 
книжки-резюме. Ось одна з та-
ких: Віктор Яручик, «Розмова з 
літератором: Сучасна українсь-
ка художня творчість в іменах» 
(Луцьк: Твердиня, 2015). Голо-
вна проблема таких видань — 
їхня несфокусованість на чита-
цькій аудиторії. Справді, годі 

сподіватися, що за цією книж-
кою полюватимуть поціновува-
чі Андрія Кокотюхи. Тож його 
оцінки-меседжі та мемуарні ок-
рушини (дві основні теми подіб-
них інтерв’ю) дістануться не 
цільовій групі, а історикові літе-
ратури. Звичайно, фахівець буде 
задоволений, але ж навіщо зму-
шувати його буквально видзьо-
бувати цікавинки з тексту, адре-
сованого масовому читачеві? А 
деякі з Кокотюхіних формулю-
вань справді мали би напряму 
потрапити до масової свідомості, 
як-от: «Стан журналістики: ви-
гаданому вірять, правду вважа-
ють замовною піснею з чужого 
голосу».  Або таке: «Популяриза-
ція читання. Наприклад: «Той, 
хто не читає, той дебіл!».
 Те ж стосується й інтерв’ю з 
Василем Шкляром — наприклад, 
така його історіософська замітка 
щодо поразки українського вій-
ська у 1919-му: «Тиф! Страшна 
епідемія поворотного і плямис-
того тифу викосила тисячі й ти-
сячі наших вояків. Це був крах. 
Дехто з тодішніх старшин ви-
словив певність, що пошесть в 
українську армію було занесено 
штучно. Тобто підступний во-
рог застосував проти українців 
бактеріологічну зброю». Водно-
час, деякі висловлювання шано-
ваного письменника й не варто 
тиражувати — приміром, таке: 
«Сьогодні мірилом літератур-
ного успіху може бути лише чи-
тацька прихильність». Геть по-
рожня фраза, яку, з одного боку 
не можна перевірити, а з іншого 
(навіть коли припустити її пито-
мість) — вона веде до сумнівних 

результатів: книжки Олеся Бу-
зини мають не меншу читацьку 
прихильність. Словом, це щось 
на кшталт мантри політиків про 
«народ». А мудрому народові 
університети зайві; у підтексті 
 Шкляра — критика нам не указ. 
 До речі, в інтерв’ю академіка 
Миколи Жулинського є корот-
ке, але напрочуд ємне пояснен-
ня «відсутності критики»: «Чис-
тити «авгієві конюшні» сучасної 
української літератури охочих 
мало. Невдячна справа. І з мораль-
ного боку, і не оплачується гідно 
ця робота. Ніяк!» Тут же — про 
держпідтримку літератури: пись-
менник — «не повинен служити. 
Але ти, державо, допоможи йому 
не служити, забезпечивши певні 
преференції для видання, розпов-
сюдження і промоції української 
україномовної книжки». Завва-
жте: ані слова про бю джетне фі-
нансування видавців або Спілки 
письменників, а лише про ство-
рення інфраструктурних право-
вих умов книжкового ринку. У 
збірках інтерв’ю трапляються і 
такі глибокі речі — шкода, ли-
шень, що не проговорені до рівня 
технологічної ясності.
 Літературознавець В.Яручик 
тактовно самоусувається від ко-
ментарів. Натомість автор іншої 
книжки, перекладач із французь-
кої Іван Рябчій (Двічі по десять: 
обличчя і голоси. — Л.: Видав-
ництво Анетти Антоненко, 2015) 
не утримується від оцінок, котрі, 
м’яко кажучи, не є експертними. 
Наприклад, наводить міркування 
бельгійської літераторки Ірен Сте-
цик про «Пінгвіна» Андрія Кур-
кова: «Дуже подібне до Гоголя», — 
заявила пані письменниця...». Оті 
зверхньо-поблажливі три крапки 
з головою видають некомпетен-
тність коментатора, бо Курков 
таки пересотаний Гоголем.
 Перша частина книжки — 
інтерв’ю з десятьма письмен-
никами Бельгії — вельми ін-
формативна, позаяк тамтешня 
література не аж так добре ві-
дома нашому читачеві. Та дру-
га половина збірки — розмови з 
українськими персонажами — 
часом шокує. Ось представлення 
«координатора численних про-
ектів» Поліни Городиської: «Чу-
вак!» Таке від неї почуєш най-
частіше». Ясна річ, що саме така 
особа — «майбутнє нашої куль-
тури». Оцінки — від стегна: «Не 
вважаю українську літературу 
аж такою «європейською»... На 
мій погляд, ми майже не маємо, 
що пропонувати». А трохи далі 
ситуацію оцінює Любко Дереш, 
більш обізнаний спостерігач: «За-
раз імен, перекладених на інозем-
ні мови, так багато, що говорити 
про «скрип» уже, як мені видаєть-

ся, не на часі — процес пішов, і за 
останні два роки він тільки по-
силився». Утім Дереша до кри-
тиків також причислити важко; 
він, скажімо, зараховує творчість 
Марії Матіос та Оксани Забужко 
до історичної романістики — це 
як сказати, що в Бельгії говорять 
бельгійською мовою. 
 Зрештою, автор збірки 
інтерв’ю чесно зізнається у своє-
му аматорстві, коли йде на роз-
мову до Валерія Шевчука: «Від-
чувається, що мислить він не 
так, як ми. Є в цьому щось не-
збагненне, навіть страшливе». 
Авжеж, Валерія Олександрови-
ча не запідозриш у комсомольсь-
кому мисленні, яким пишається 
Рябчій («відчуваю себе... такою 
собі людиною-гвинтиком у вели-
чезному механізмі життя; гвин-
тиком, утім задоволеним своєю 
дуже скромною роллю; гвинти-
ком, який пишається своєю не 
пишністю і не дуже великою 
значущістю.  Адже саме з таких 
гвинтиків-шарнірів складаєть-
ся все навкруги; з них зліплено 
наше суспільство, наш світ»). 
Либонь, ця перестрашеність і 
диктує інтерв’юерові безглуз-
ді запитання: «Який період в 
українській історії є вашим 
улюбленим? До чого українська 
література буде подібна років 
через десять? Чи помер уже так 
званий сучукрліт?». Та хоч там 
як, подибуємо в інтерв’ю-збір-
ках і крутіші екзерсиси: «Які 
ваші улюблені квіти й птахи?» 
— запитує у відомого літерату-
рознавця Микола Славинський 
у книжці «Колеги: шляхи та роз-
доріжжя» (К.: Дивосвіт, 2014).
 Кращою з останніх книжок-
візиток можна вважати дуже 
ергономічно (приємно для ко-
ристування) зладжену збірку 
«Ціна питання. 27 інтерв’ю Єв-
генію Стасіневичу» (К.: Laurus, 
2016). Цей критик якраз вельми 
аналітичний у своїх запитаннях, 
що переконливо свідчать про 
його високу обізнаність у тонко-
щах літпроцесу. Завдяки цьому 
вдається тримати співрозмов-
ників у річищі професійної про-
блематики — навіть Оксану За-
бужко, стримати алюзії котрої, 
як відомо, вельми важко. Ось, до 
прикладу, пара її міркувань, що 
їх сміливо можуть брати аспіран-
ти для своїх дисертацій: «Це дій-
сно був протоекзистенціалізм, 
що на двадцять років випередив 
західноєвропейський, — оці всі 
наші київські хлопчики: Плуж-
ник, Підмогильний, Антонен-
ко-Давидович. Просто Україна 
зіткнулася з тоталітаризмом 
на півпокоління раніше од Євро-
пи, і література 1920-х відбила 
цей досвід... Якби Підмогильний 
написав свого часу все, що хотів, 
— тоді й я сьогодні писала б інак-
ше. У нас просто була б інша лі-
тература. Із зовсім іншою 
«мірою калорійності». А ось реф-
лексія на присудження Світлані 
Алексієвич Нобелівської премії, 
котра також має потенцію пере-
рости в цікаву монографію: «Го-
голь... породив російську як світо-
ву літературу, а Алексієвич цей 
її період завершила, закрила. Він 
прийшов у російську літературу 
ззовні, побачив «мертві душі» — 
і вжахнувся, а вона, дочка «сов-
ветского военнослужащего» і 
дитя толстовської гуманістич-
ної традиції, зсередини цієї самої 
традиції і цієї самої «Утопії» чес-
но, анатомічно-скрупульозно за-
документувала саму індустрію 
«умертвіння душ... Вивела нон-
фікшен на романний формат».
 На відміну од розглянутих 

збірок, з’яву котрих ініціюють 
головно автори-інтерв’юери, ри-
нок поповнюється і другим ти-
пом книжок-розмов, що його 
нарешті стали продукувати ве-
ликі видавці з чималим літпорт-
фелем. Це ефективна форма PR-
підтримки не так навіть власного 
письменницького репертуару, як 
стимулювання масового читаць-
кого інтересу взагалі. Первістком 
стала книжка Ірини Славінсь-
кої «33 герої укрліт» (Х.: Фоліо, 
2011), яка, до всього, візуально 
реформувала інтерв’ю-структу-
ру: запитання інтерв’юера при-
брані, відповіді згруповані за те-
матикою, поданою за абеткою. 
Далі ця форма вдосконалювала-
ся у двох книжках І.Славінської 
«Історії талановитих людей» (К.: 
Брайт Стар Паблішинґ, 2014; 
2015), де авторка намагалася от-
римати проблемно сфокусовані 
відповіді.
 Цим шляхом іде й Тетяна Те-
рен, авторка нинішнього двотомо-
вого номінанта «RECвізити. Ан-
тологія письменницьких голосів» 
(Л.: Видавництво Старого Лева) 
— по досі найпрезентативнішого 
інтерв’ю-видання. Зручний для 
спеціаліста формат, стильний 
дизайн, якісна поліграфія, пов-
ний колір (хоч фотографії, треба 
визнати, — просто слабкі: і репор-
тажно, і мистецьки). Головне — 
вдала реалізація задекларованого 
на початку авторського завдан-
ня, мало не психоаналітичного: 
«Зуміти розговорити і правиль-
но відтворити.  А головне — змог-
ти почути... Чого боявся?.. Сказа-
не може на щось вплинути і щось 
змінити».
 Відтак добре відомі читачеві 
співрозмовники раптом поста-
ють у несподіваному ракурсі. Ось 
Лариса Денисенко: «Ти як автор 
маєш переконливо виписати си-
туацію, в якій хороший герой 
здатний на підлість... Людям 
легше прибрати каталізато-
ри своїх проблем, ніж розібрати-
ся з собою». Ось Оксана Забуж-
ко: «Письменник — це такий 
по стійний детектив життя, 
який має його в себе чесно вби-
рати і перекладати на текст... 
Країні потрібні письменники 
— для якоїсь елементарної пси-
хологічної санації». А це Юрій 
Іздрик: «Література — це роз-
ставляння правильних слів на 
правильні місця... За три секун-
ди захопити увагу... Ліпше не 
зробити щось хороше, ніж зроби-
ти щось зайве погане». 
 Можливо, наступним видав-
ничим кроком нарешті стануть 
книжки-дослідження: збірки 
інтерв’ю стосовно певних літпро-
цесуальних проблем, як-от: «Де-
тектив», «Фентезі», «Письмен-
ник і влада», «Критика» тощо. 
Принаймні, мікроінтерв’ю-ан-
тологію з теми «Поезія» мож-
на укласти вже з цитат книжки 
Т.Терен: «Вірші — це фізіологія... 
Я справді на якомусь етапі поки-
нула їх писати, хоча це не озна-
чає, що вони покинули мене» (О. 
Забужко); «Є сенс писати вірші, 
коли вони самі собою прийшли... 
Це спосіб побачити, як насправді 
все з усім пов’язано у цьому світі» 
(Ю. Андрухович); «Писання вір-
шів — це коли ти абсолютно по-
рожній, ти наче труба, через яку 
фігачать ці пазли... Це такий 
тетріс — все це летить, падає 
на тебе, ти ловиш, допасовуєш 
одне до одного, і так складаєть-
ся текст» (Ю. Іздрик). ■

ХРЕСТОМАТІЯ: КОРОТКІ СПИСКИ

Далі публікуємо шорт-листи Всеукраїнського рейтинґу «Книжка 
року’2016» — по сім найподієвіших книжок сезону кожної підноміна-
ції (за абеткою). Лавреати з цих списків будуть оголошені в лютому.

Художня класика

■

НОМІНАНТ

Пост-інтерв’ю:
санація уявлень

■Костянтин РОДИК

Схоже, чесно-прозоре інтерв’ю 
лишилося тільки у прямому 
ефірі. Решта — PR-матеріали. 
Як значать німецькі медіа-до-
слідники — «узгоджене вве-
дення в оману читача» (Вольф 
Шнайдер, Пауль-Йозеф Рауле. 
Новий посібник з журналістики 
та онлайн-журналістики. — К.: 
Академія української преси, 
2015). Та й прямий ефір під 
питанням, бо мало хто здатний 
публічно свідчити проти себе 
— якийсь із великих хресто-
матійних дотепників сказав, що 
язик даний для того, аби прихо-
вувати свої думки. Єдиний із су-
часників, хто зізнався, — Юрій 
Винничук: «Правди в моїх від-
повідях було обмаль» (Груші в 
тісті. — Л.: Піраміда, 2010). До 
того ж правда не є літератур-
ним козирем, про що пишуть ті 
ж німецькі автори: «Очевидно, 
шанси на те, що інтерв’ю явля-
тиме собою захопливе читання, 
зменшується в міру того, як 
зростає його правдивість».
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Правильне харчування 
— що це таке і навіщо 
воно?
 Це харчування,  каже Ігор 
Боркін,  дотримуючись якого, ви 
почуваєтеся добре і після яко-
го маєте гарний вигляд. Також 
усе гранично просто. Тобто пра-
вильне харчування — це весь 
комплекс нутрієнтів (харчових 
мікроелементів, які забезпечу-
ють життєдіяльність організму), 
які потрібні для гарного життя. 
Але людина, обираючи для себе 
якусь модель харчування, вод-
ночас «обростає» міфами, які 
лише заважають у досягненні 
мети. Ігор Боркін називає такі з 
них:
 1. Дієта — найголовніша 
помилка. Монодієти руйнують 
організм, негативно вливають 

на гормональний фон, на стан 
здоров’я загалом.
 2. Генетика — це «відмаз-
ка». Звичайно, певний відсоток 
впливу спадковості властивий 
кожному, але повністю поклада-
тися на вплив генів неправиль-
но. Якщо ж в організмі відбули-
ся кардинальні зміни: різке схуд-
нення чи набирання зайвої ваги, 
треба звернутися до лікаря. Тре-
нер каже, що якраз у цьому ви-
падку може бути збій гормо-
нальної системи, але відразу ж 
заспокоює тим, що гормони нині 
навчилися синтезувати, тому при 
вчасному зверненні до лікаря це 
питання можна залагодити. 
 3. Схуднути за короткий час 
— один із найбільших міфів і 
один із найнебезпечніших, вва-
жає він. Схуднення — процес, 

коли організм, схематично кажу-
чи, з’їдає сам себе. Коли люди-
на влаштовує собі дієту, то най-
перше, що організм втрачає, це 
глюкоза, без якої мозок не може 
існувати. Тому ми відразу почу-
ваємося дуже хворобливо. Далі 
— глікоген — життєво необхід-
ний компонент (міститься в пе-
чінці), потім — м’язи. Жири — 
це останнє, що віддає організм, 
тому людина, яка худне швидко 
і неграмотно, може так і не поз-
бутися, приміром целюліту. 

Що ж робити?
 Їсти, їсти і ще раз їсти!
 Для тих, хто хоче схуднути, є 
дві новини. Ігор починає з хоро-
шої: треба їсти, особливо не ігно-
руючи сніданок, збалансовувати 
повноцінне меню. А друга — де-
фіцит калорій, які необхідні при 
схудненні, потрібно створити за 
рахунок простих вуглеводів, тоб-
то просто забути про них!
 Ігор Боркін пропонує розгля-
дати своє меню грамотно, врахо-
вувати в ньому всі життєво необ-
хідні нутрієнти: макронутрієнти 
(білки, жири і вуглеводи) і мікро-
нутрієнти. І пропонує так розгля-
дати ці макронутрієнти.
 Вуглеводи: на солодке виді-
ляються гормони щастя — до-
фамін, серотонін, ендорфін. При 
їх браку організм їх вимагатиме. 
Це — така ж залежність, як від 
алкоголю, нікотину, наркотич-
них препаратів. Фахівець нага-
дує, що вони є прості (цукри, 
рафіновані солодощі, солодкі 
напої), які потрібно залишити 
в минулому. Але це не повинно 
засмучувати прихильників соло-
дощів: каші, фрукти, сухофрук-
ти, хліб грубого помолу мають 
не дуже високий глікемічний ін-
декс (те, наскільки високо під-
німається рівень цукру в крові 
після вживання продукту), тобто 
вони не дають можливості від-
правляти глюкозу в запас. Вуг-
леводи самі по собі не засвою-
ються. Вони перероблюються 
в глюкозу. Виділяється велика 
кількість глюкози, звідси висо-
кий рівень інсуліну, організму 
стільки не потрібно, і він відра-
зу відправляє все це в запаси. 

Тобто наше завдання — спожи-
вати продукти, які не підніма-
ють глікемічний індекс (табли-
ці продуктів з його вмістом лег-
ко знайти і в інтернеті, і в дру-
кованих засобах). 
 Приміром, у 100 г гречки — 
60 г білка, 12 г вуглеводів і тро-
хи жиру. Але глікемічний індекс 
цих вуглеводів настільки низь-
кий, що та енергія, яка вивіль-
няється, витрачається організ-
мом повністю. Тому при приго-
туванні їжі беріть неперероблені 
продукти, глікемічний індекс їх 
значно менший. Коли голодуєте, 
рівень глюкози падає, інсулін па-
дає і людина через кілька днів 
зривається. Вуглеводів у розра-
хунку потрібно 5-6-7 грамів на 
кілограм ваги, але існує багато 
індивідуальних моментів: різне 
фізичне навантаження тощо. 
 Білки. Щодо білків існує та-
кож помилкове уявлення. Вжива-
ти тільки білок — неправильно. 
Білка для людини потрібно 1,5-
2 г на кілограм тіла, щоб м’язи 
зберігалися і не розпадалися. 
Але варто знати, що 100 гра-
мів курки чи сиру — це не 100 г 
білка, там є і вуглеводи, і жири, 
тому треба вивчати етикетки.

 Жири — одне лиш це сло-
во відлякує потенційних бажа-
ючих схуднути. Але вони зовс-
ім нешкідливі, якщо правиль-
но вибирати. Вони беруть важ-
ливу участь в обміні речовин і 
допомагають судинам очищува-
тися. Бувають насичені (тверді) 
і ненасичені (рідкі, олії). У ра-
ціоні людини 60 відсотків жирів 
мають бути ненасичені — різ-
номанітні олії, які потрібно чер-
гувати, щоб організм не зви-
кав, яйця, молочні продукти. А 
розраховуються жири за фор-
мулою 0,7-1 грам на кілограм 
ваги. 

Рятувальниця-
пароварка
 Ігор Боркін радить різно-
манітне меню, яке включає 
м’ясо (свинину в тому числі, хоч 
вона вважається не зовсім діє-
тичною), яйця, молочні продук-
ти, крупи, овочі, фрукти, горіхи, 
олії, насіння, чорний шоколад.  
Словом, розгулятися на кухні є з 
чим. А в тім, що з цих продуктів 
можна приготувати смачно і ко-
рисно, сумнівів нема. Фахівець 
із правильного харчування каже, 
що він найчастіше готує страви 

в мультиварці — це корисно, не 
вимагає копіткої роботи, надмір-
ного використання жирів, збері-
гає максимум вітамінів і просто 
смачно. 
 Отож готуватимемо в паро-
варці. Я особисто вже перекона-
лася, що у ній смачно і просто го-
тується омлет із печерицями.
 Інгредієнти: 4 яйця, жменя 
печериць, 50 г зеленого горошку 
(замороженого і злегка відваре-
ного), морквина, столова ложка 
соєвого соусу, половина склян-
ки молока. Моркву і печериці рі-
жемо брусочками і скибочками, 
відповідно, і готуємо їх у мульти-
варці в паровому режимі близь-
ко 5 хвилин, потім додаємо горо-
шок, збиті яйця з соєвим соусом 
і молоком і готуємо близько 20 
хвилин при 100 градусах. 
 Шанувальникам риби смаку-
ватиме скумбрія на пару. 
 Тушку скумбрії розморози-
ти, помити і порізати на порцій-
ні шматочки. Викласти на фоль-
гу. Посолити, поперчити, додати 
улюблених спецій і лавровий лис-
ток. Зверху викласти кружальця  
лимона і кільця цибулі. Загорну-
ти рибу в фольгу і помістити в ло-
ток для варіння на пару. У чашу 
мультиварки залити літр гарячої 
води, встановити лоток із рибою і 
включити режим «на пару» на 30 
хвилин. Потім розгорнути фоль-
гу, викласти рибу на тарілку і по-
давати із зеленню.
 Чудовий десерт до чаю чи 
кави — сирно-яблучна запі-
канка з корицею. Потрібно 400 
г сиру, 3 великі яблука, жменя 
родзинок, 2 яйця, половина чай-
ної ложки кориці, пакетик ванілі-
ну і столова ложка меду (за ба-
жанням — запіканка і без нього 
солодка і запашна). 
 Насамперед почистити і по-
терти на тертці яблука, сир про-
пустити крізь м’ясорубку або 
просто старанно розім’яти ви-
делкою. Змішати в глибокій мис-
ці всі інгредієнти. Змастити фор-
му для випічки вершковим мас-
лом і викласти сирну масу. Ви-
пікати до ванільно-яблучного 
аромату. 
 Смачного! Будьте здорові й 
стрункі! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Нещодавно надибала цікаве фото з м’ясних страв: 
хатку з м’яса, ковбаси і ковбасок, сала різноманітного 
приготування — і подумала, що така хатка буде цікавою 
«натурою» для планування м’ясного святкового меню. 
Щоб перед самим святом не мордуватися в пошуках ре-
цептів, треба їх заготувати заздалегідь. 
 Якщо хочете мати на святковому столі м’ясо з кольо-
ровими вкрапленнями, приготуйте  шинку, запечену з 
морквою і часником. Для цього моркву (2 середні ко-
ренеплоди) поріжте на велику соломку, часник (5 зубчи-
ків) — на пластинки. Потім нашпигуйте цими овочами 2 
кг окосту. Зверху м’ясо натріть сіллю і перцем, коли хоча 
б пару годин промаринується, запікайте у духовці до го-
товності, час від часу поливаючи соком, який утворив-
ся.
 Про ковбасу вже стільки писано-переписано! Але 
рум’яні кільця домашньої ковбаси все одно ваблять очі 
і лоскочуть ніздрі наших гостей за святковим столом, 
тому хоч-не-хоч мусиш готувати, бо домашня ковбаса 
тому так і називається, що створює домашній затишок 
і дружню обстановку. Найперше, щоб зробити будь-яку 
домашню ковбасу, треба підготувати для цього оболон-
ку. Відмочені в солоній воді кишки старанно промиває-
мо, вивертаємо їх, зішкрібаємо тупим боком ножа з них 
слиз, миємо і знову поміщаємо в солону воду. Щоб при-
готувати традиційну домашню ковбасу, потрібно: один 
кілограм яловичини або свинини (смачно також, коли 
м’ясо беруть навпіл), 300 г свіжого сала, головка часни-
ку, перець, сіль. М’ясо і сало ріжемо на невеликі кубики 

(можна пропустити крізь м’ясорубку з великими отвора-
ми), подрібнюємо часник, змішуємо його з фаршем, со-
лимо і перчимо за смаком (на 1 кг фаршу — приблиз-
но чайна ложка солі i 0,25 чайної ложки чорного меле-
ного перцю), додаємо 50 г води (або 50 г коньяку, хто 
забажає, — отримаєте дуже пікантний аромат). Люби-
телi гострого фаршу можуть додати i чайну ложку сухих 
зерен гiрчицi. Далі масу треба добре вимішати і поста-
вити на чотири години на холод. Після цього кишки вий-
маємо з солоної води, споліскуємо у прісній і начиняє-
мо. Потім залишилося сформувати ковбасу, скрутити її 
і звести кінці, проколоти в кількох місцях, щоб не лопну-
ла, викласти на деко і пекти 45—50 хвилин у духовцi на 
середньому вогні.
 Якщо вже заговорили про домашні страви, то хо-
лодець — один із найперших представників у цьому 
списку. Чудовий на смак і на вигляд холодець iз домаш-
нього півня. А для кого придбати («не молодого півни-
ка, а «справдешнього» півня») складно, варіть класич-
ний холодець — зі свинини і яловичини. На п’ятилітрову 
каструлю холодцю потрібно: свиняча ніжка (1 кг, це може 
бути як ратиця, так і частина вище коліна), 1 кг яловичи-
ни (можна кролятини або курятини, але обов’язково на 
кісточці!), по 2 цибулини і морквини, 2 корінці петрушки, 
4 зубчики часнику, 3 лаврові листочки, 5 горошин дух-

мяного перцю, мелений перець і сіль за смаком.
 Ратички чи «те, що від коліна», дуже ретельно по-
чистити. Свинячі «нігті», якщо вони залишилися, — 
припалити хоча б на газовій плиті, якщо нема іншого 

вогню, а потім зняти їх і викинути. Далі м’ясо замочити 
в холодній воді на ніч. Потім ще кілька разів його про-
мити, зливаючи воду, щоб разом із нею зійшла і кров. 
Залити холодною водою і на великому вогні швидко до-
вести до кипіння. Як тільки м’ясо закипить (не проґав-
те цей момент, бо піна перетвориться на «пластівці» і 
холодець не буде прозорим), вогонь зменшити, швид-
ко зібрати піну і варити м’ясо на дуже малому вогні (то-
мити) щонайменше 3—4 години, а можна і 7—9. Якщо 
варитимете на великому вогні — бульйон помутнішає. 
Десь за 2 години до кінця приготування бульйону тре-
ба покласти в нього очищені цибулю (цілу чи розрізану 
навхрест), коріння петрушки і моркви. Ще за годину до-
дайте спеції, крім лаврового листочка (його додають уже 
під кінець приготування, щоб холодець не гірчив). Од-
ночасно кладіть і пропущений через часникодавку час-
ник — багато! Хоч і кажуть, що при високій температурі 
й тривалій термічній обробці він втрачає свої якості, але 
зубчики у цьому випадку для того, щоб віддати свій пі-
кантний смак м’ясу і бульйону. Ще варто пам’ятати, що 
з бульйону треба максимально зняти жир, щоб потім він 
не псував смак страви.
 Коли знімете вариво з вогню, м’ясо вийміть і дайте 
охолонути. Цибулю, моркву і корінь петрушки викидай-
те. М’ясо розбирати на дрібні шматочки краще руками. 
До м’яса та моркви треба знову вичавити часник. Посипа-
ти меленим коріандром. Залишається лише залити м’ясо 
бульйоном і чекати, коли на холоді страва застигне.
 Ну от — початок кулінарному святковому запис-
ничку покладено. Поповнюйте його смачними нотатка-
ми! ■

ВИКРУТАСИ

М’ясні замальовки з натури

■

Нескромний будиночок.
Фото зі сторінки «Страви файних господинь» 

у «Фейсбуці».

❙
❙
❙

КОМПЕТЕНТНО

Смачно стрункішати
Фахівець із правильного харчування Ігор Боркін радить не відмовлятися від їжі

■

Ігор Боркін.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

У мене є прикмета: якщо я шляхом складання-пе-
рескладання планів потрапляю на лекцію з правиль-
ного харчування з уточненням «спортивне», значить, 
скоро весна. І зимові смачні посиденьки з друзями за 
чаєм чи святкові смаколики проявляться в найбільш 
небажаних місцях — на талії, стегнах тощо. Щодо вес-
ни — то вона ще менш ніж через місяць, а щодо струн-
кості — кого ще турбує це питання — у мене є порада 
з досвіду: таки є сенс прислухатися до рекомендацій 
фахівців. Якщо виконувати їх так, «як для себе», стати 
стрункішим точно можна, причому смачно, до того ж 
іще й значно поліпшити своє здоров’я. 
Сертифікований тренер, фахівець із правильного хар-
чування, призер чемпіонатів України з велоспорту Ігор 
Боркін, оголошення про лекцію якого зібрало повен 
зал бажаючих схуднути або набрати вагу, але смачно і 
з задоволенням, питання стрункості взагалі не радить 
«піднімати на щит». Бо стрункість і здоров’я багато в 
чому залежать від самої людини і мають бути її пріо-
ритетною ціллю. Він каже, що будь-яка свідомо мисля-
ча людина має ставити перед собою мету, до якої йти, 
тобто постійно рости над собою. Цим людина і відріз-
няється від братів своїх менших: свідомістю і цілями. 
І вже якщо поставив перед собою мету — не здавай-
ся, досягни її попри все. «Якщо спортсмен готується 
до змагання, він, попри всі бажання, не дозволить собі 
з’їсти зайвого. Або якщо актор готує роль і йому тре-
ба мати певну форму — він буде стримуватися попри 
все. А чому? — запитує фахівець і сам же відповідає: 
— Тому що в цієї людини є ціль і вона йде до неї попри 
все. Є ціль — буде і результат. Немає цілі — не буде ре-
зультату, все просто». Не кажіть собі, що ви зірвалися. 
Чи що заїдаєте стрес: і стреси, і спокуси властиві кож-
ній людині, і залежать вони від гормонів, гормональ-
ного фону людини. «Ми всі живемо на гормонах, які 
значною мірою визначають і наш настрій, і уподобання, 
і харчування, — каже Ігор. — Але чомусь одні можуть 
керувати собою і контролювати свої бажання, а інші 
— ні. Можливо, брак знань є однією з таких причин». 
Отож базові знання нашого харчування не будуть ні-
кому зайвими, і, беручись до приготування сніданку, 
обіду чи вечері, було би добре враховувати їх. Тим паче, 
корисне харчування абсолютно не означає, що воно 
несмачне, часто буває абсолютно навпаки, стверджує 
фахівець із правильного харчування. 
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«Я, звичайно, хотів тільки «золото», але зайшов на один iз поворотів 
занадто різко і втратив час. Сам винен, що не став чемпіоном».

Олександр Белинський
український сноубордист

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Відправляючи останніми ро-
ками вітчизняних фігуристів 
на головні старти сезону, їх-
нім підсумковим результатом в 
Україні особливо ніхто не пере-
ймався.
 Відсутність у нашої феде-
рації можливості заповнити на 
чемпіонат Європи та світу на-
віть мінімальні квоти без зайвих 
слів свідчила, що з фігурним ка-
танням у нашій країні серйозні 
проблеми. До цьогорічного єв-
ропейського форуму єдиним до-
сягненням, яке можна було за-
нести до активу синьо-жовтої 
збірної, вважався виступ на ЧЄ-
2010 танцювального дуету Ган-
на Задорожнюк — Сергій Верби-
ло, котрі посіли на тому турнірі 
місце в «топ-10».
 За традицією останніх років, 
на континентальний чемпіонат-
2017 до Острави наша коман-
да фігуристів вирушила в не-
повному складі. На змагання 
спортивних пар вітчизняні ша-
нувальники фігурного катан-
ня знову дивилися через при-
зму виступів нашої колишньої 
співвітчизниці Олени Савчен-
ко, яка з новим партнером Бру-
но Массо здобула для Німеччи-
ни європейське «срібло».
 Про подібного роду висоти 
українські збірники наразі мо-
жуть лише мріяти. Проте, з ог-
ляду на виступ в Остраві нашо-
го танцювального дуету у складі 
Олександри Назарової та Мак-

сима Нікітіна, медальні споді-
вання нашого фігурного катан-
ня не виглядають абсолютно 
безнадійними.
 Змінивши в міжсезоння на-
ставника, харківські фігуристи 
стали першими за багато років 
повпредами України, котрі за-

вершили чемпіонат Європи в 
першій десятці. Якщо для са-
мих спортсменів підсумкове 
дев’яте місце — це позитивні 
емоції, задоволення професій-
ного его, визнання, то для ук-
раїнського фігурного катання 
успіх вихованців Ігоря Шпіль-

банда (США) має дещо інші ха-
рактеристики, бо дозволяє з по-
мірним оптимізмом дивитися в 
майбутнє. Завдяки потраплян-
ню Назарової та Нікітіна в фі-
нальну десятку на наступний 
ЧЄ Україна зможе заявити не 
одну, а дві танцювальні пари. 

А це, як не крути, невеличкий, 
але прогрес.
 Із натяжкою можна назвати 
«поступальним рухом уперед» і 
виступ на ЧЄ-2017 Івана Павло-
ва. На своєму другому єврофо-
румі учень Дмитра Шкідченка 
нічого екстраординарного не 
продемонстрував, утім у порів-
нянні з попереднім роком 18-
річний киянин в турнірній таб-
лиці зробив один крок угору, 
посівши в підсумку 14-ту по-
зицію. А от Ганні Хниченковій 
додати за минулий рік у катан-
ні не вдалося. Як і на своєму де-
бютному ЧЄ, в Остраві пред-
ставниця Дніпра знову впала, 
вдруге поспіль обмежившись 
скромним 21-м місцем. ■

Футбол
 Усі домашні матчі другої по-
ловини сезону донецький «Шах-
тар» планує проводити в Харкові на 
стадіоні «Металіст». Після того як 
УЄФА до зволила в цьому місті про-
водити міжнародні матчі, «гірники» 
вирішили залишити Львів, де, як від-
значали в таборі донеччан, їх не над-
то підтримують. При цьому основним 
місцем їхнього базування залишить-
ся Київ із тренувальною базою в Свя-
тошино.

Теніс
 Турнір WTA в Тайвані (при-
зовий фонд — 250 тис. доларів). 
Перше коло. Світоліна (Україна) — 
Родіна (Росія) — 6:3, 6:0.

* * *
 В оновленому рейтингу перша 
ракетка України Еліна Світоліна збе-
регла за собою 13-ту позицію.

Футзал
 Товариські матчі. Україна — 
Іспанія — 1:1 та 2:4.

Волейбол
 Кубок ЄКВ. Жінки. 1/16 фіна-
лу. Матч-відповідь. «Хімік» (Ук-
раїна) — «Тирговіште» (Румунія) 
— 3:2 (25:16, 26:24, 23:25, 22:25, 
15:13). Перша гра — 3:2.
 У наступному раунді суперником 
українського чемпіона буде «Візура» 
з Белграда.

Гандбол
  Чемпіонат світу. Чоловіки. 
Фінал. Франція — Норвегія — 
33:26. ■

Григорій ХАТА

 На відміну від «білих» Ігор, 
де виграти медалі українсь-
ким олімпійцям вельми склад-
но, зимова Універсіада дає на-
шим спортсменам значно біль-
ше шансів «на призи». Особливо 
їх багато у студентів, які на про-
фесіональному рівні займаються 
своїм видом спорту.
 Красномовним підтверджен-
ням цього факту стали два пер-
ші дні 27-ї за ліком Всесвітньої 
зимової універсіади, впродовж 
яких синьо-жовта скарбничка 
поповнилася чотирма нагорода-
ми. Про сильні позиції україн-
ців у сноубордингу говорити не 
доводиться. Утім про наполег-
ливі олімпійські старання у па-
ралельному слаломі представни-
ці Закарпаття Анна-Марі Чундак 
вітчизняні вболівальники чули 
не раз.
 Після Ігор-2014 у Сочі спорт-
сменка одружилася й узяла па-

узу. На Універсіаду до Алма-
ти закарпатська сноубордист-
ка приїхала у статусі молодої 
мами та з прізвищем чоловіка. 
На п’єдестал по срібну нагороду, 
здобуту у змаганнях з гігантсько-
го паралельного слалому, підні-
малася Анна-Марі Данча, котра 
захищає в Казахстані кольори 
Львівського державного універ-
ситету фізичної культури.

 Дотягнутися до подіуму зумів 
і її колега по сноубордистській 
збірній — Олександр Белінсь-
кий — студент Харківської де-
ржавної академії фізичної куль-
тури і спорту. Одразу в двох про-
фільних дисциплінах — пара-
лельному гігантському слаломі 
та гігантському слаломі — йому 
вдалося вибороти «бронзу».
 Аналогічного ґатунку від-

знаку Універсіади принесла сту-
дентській збірній України й мо-
лода біатлоністка Надія Бєлкіна. 
Якби не відверто слабка стрільба 
в індивідуальній гонці, могла б 
представниця резервного скла-
ду нашої національної біатлон-
ної команди розраховувати й на 
вище місце. Але навіть у про-
тистоянні зі «звичайними сту-
дентками» п’ять промахів (читай 
— п’ять додатових хвилин штра-
фу) — занадто велика фора.
 Відзначимо, що загалом боро-
тися за медалі алматинської Уні-
версіади прибув 61 вітчизняний 
спортсмен. Найбільше представ-
ництво в синьо-жовтому колек-
тиві мають Національний уні-
верситет фізичного виховання і 
спорту України, Львівський де-
ржавний університет фізичної 
культури та Харківська держав-
на академія фізичної культури. 
Додамо, що, окрім біатлону та 
сноубордингу, можливість виг-
рати нагороди матимуть наші 
повпреди в гірськолижному, 
ковзанярському спорті, лижних 
гонках, стрибках iз трампліна, 
лижному двоєборстві, фристай-
лі, фігурному катанні та шорт-
треку. ■

ФІГУРНЕ КАТАННЯ

Прогрес з американським акцентом
Українські «танцюристи» завершили чемпіонат Європи на незвично високому місці

■

Завдяки старанням харківського дуету Олександра Назарова — Максим Нікітін Україна вперше 
за багато років зможе розширити своє представництво в танцях на ЧЄ.
Фото з сайта ufsf.com.ua.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат Європи. Підсумко-
вий результат. Спортивні пари. 1. 
Тарасова/Морозов (Росія) — 227,58 
бала. 2. Савченко/Массо (Німеччина) 
— 222,35. 3. Джеймс/Сіпре (Франція) 
— 220,02.
 Танцювальні дуети. 1. Папа-
дакіс/Сізерон (Франція) — 189,67. 2. 
Каппелліні/Ланотте (Італія) — 186,64. 
3. Боброва/Соловйов (Росія) — 
186,56... 9. Назарова/Нікітін (Україна) 
— 154,65... 
 Чоловіки. 1. Фернандес (Іспанія) 
— 294,84. 2. Ковтун — 266,80. 3. Ко-
ляда (обидва — Росія) — 250,18... 
14. Павлов (Україна) — 202,87...
 Жінки. 1. Медведєва — 229,71. 2. 
Погоріла (обидві — Росія) — 211,39. 
3. Костнер (Італія) — 210,52... 21. 
Хниченкова (Україна) — 136,57...

■

ХРОНІКА■ПОКАРАННЯ

 Продовжуючи тему допінгу, Міжна-
родний паралімпійський комітет не до-
зволив російським спортсменам бра-
ти участь у кваліфікаційних змаганнях 
до Паралімпіади-2018. Нагадаємо, що 
раніше МПК відсторонив паралімпійсь-
ку збірну Росії від участі в літніх Іграх.

■

Анна-Марі Данча (до заміжжя Чундак) відкрила лік українських нагород 
на зимовій Універсіаді в Алмати.
Фото з сайта wikimedia.org.

❙
❙
❙

УНІВЕРСІАДА

Лижню — молодій мамі
У стартові дні зимової 
студентської олімпіади 
наші спортсмени 
здобули чотири 
нагороди

■
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Мрія до Мадрида доведе
Завдяки телепроекту 13-річний онкохворий хлопчик зустрівся зі своїм кумиром — 
зіркою футболу Кріштіану Роналду
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Молодий лікар уперше при йняв 
пологи і запитує думку професора 
про проведену роботу. Професор 
усміхається:
 — Для початку дуже на-
віть непогано. Але на майбутнє 
запам’ятайте, що по сiдницях треба 
плескати дитину, а не її матiр!

* * *
 Чоловік шукає в секретері сві-
доцтво про шлюб.

 — Люсю, де той папірець про 
тюремне ув’язнення?
 — Ні, милий, швидше, це твій 
довічний абонемент на триразове 
харчування.

* * *
 Латинь можна вважати мерт-
вою мовою ще й тому, що чим біль-
ше нею розмовляють лікарі, тим 
менше шансів у пацієнта залишити-
ся живим.

По горизонталі:
 1. Столиця Венесуели. 5. Німецька 
військова розвідка часів Третього Рей-
ху. 8. Транспортний засіб, який узяли-
ся везти Лебідь, Рак і Щука в відомій 
байці. 9. Характеристика електрично-
го струму, яка вимірюється у вольтах. 
10. Зібрання документів, які втратили 
свою актуальність і цікаві переважно 
лише дослідникам. 11. Різновид по-
лину, який використовують як спецію 
і який дає напоям яскраво-зелений 
колір; естрагон. 14. Селище біля Ялти, 
відомий у минулому курорт. 15. Рай-
центр на Одещині. 16. Річка на Сум-
щині, яка згадується ще в «Слові про 
Ігорів похід». 18. Система знаків для 
кодування інформації. 20. Третій ім-
ператор найбільшої в історії Старо-
давньої Індії держави Мауріїв. 22. 
Південноамериканська ліана, соком 
якої індіанці змащували наконечни-
ки стріл, роблячи їх смертельними. 
23. Пігментна пляма навколо соска 
на жіночих грудях. 27. Ім’я відомого 
італійського композитора, автора му-
зики до фільму «Професіонал». 28. 
Поетичний художній прийом, який по-
лягає у повторенні однакового закін-
чення в усіх рядках катрена чи в усіх 
катренах. 29. Бобова рослина, яку 
ще називають турецьким горохом. 
30. Команда собаці, яка означає на-
каз принести кинуту річ. 31. Рідкісна, 
історична річ.
По вертикалі:
 1. Товста мотузка, сплетена з 
багатьох тонших. 2. Конусоподіб-
ний пристрій, призначений для під-
силення звуку. 3. Молочний сік де-
яких тропічних дерев, з якого виго-

товляють гуму. 4. Батько наречено-
го чи нареченої для батьків з іншого 
боку. 5. Кімнатна рослина; рододен-
дрон. 6. «Найголовніші» люди в бу-
динку чи на підприємстві, які вирішу-
ють, пускати тебе далі дверей чи ні. 
7. Знаменита комедія Миколи Гого-
ля. 12. Ім’я мавпочки Аладдіна з од-
нойменного діснеївського мультика. 
13. Німецький філософ, автор книги 
«Так говорив Заратустра». 14. Хіміч-
на речовина, якої, за повір’ям, бага-
то в пеклі. 16. Тітка Проні Прокопівни 
з комедії Михайла Старицького «За 
двома зайцями». 17. Ім’я священика, 
героя шекспірівської драми «Ромео і 
Джульєтта». 19. Порушення правил у 
спортивних іграх, попередження. 20. 
Дев’ять найважливіших урядовців із 
широкими повноваженнями у Старо-
давніх Афінах. 21. Спортивний суд-
дя. 24. Різновид гравюри на металі, 
неперевершеним майстром якої був 
Тарас Шевченко. 25. Стан, притаман-
ний гравцям, які не можуть зупинити-
ся. 26. Стандартна міра довжини.

Кросоврд №13
 від 31 січня
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 Пам’ятаєте вислів Козь-
ми Пруткова: «Якщо на клітці з 
буйволом написано «тигр» — не 
вір очам своїм»? Десь таке від-
чуття пережив один із жителів 
німецького міста Росток, коли 
помітив на прогулянці кудлато-
го пса породи іспанський водя-
ний спаніель. Втім, коли чоловік 
підійшов до господаря пса і поп-
росив показати документи на со-
баку (в Німеччині всі домашні 
тварини повинні мати паспорти 
і за них сплачується податок — 

близько 120 євро на рік), той по-
чав запевняти, що він вигулює 
вівцю, яка не вимагає реєстрації 
в місцевій ветеринарній службі 
й не обкладається податком.

 Вражений чоловік не пові-
рив і викликав поліцію. Але і 
поліцейським не вдалося вста-
новити родову приналежність 
вихованця. І лише виклика-

ний ветеринар наступного дня 
в присутності правоохоронців 
виніс вердикт, що перед ними 
таки собака. 
 Тепер господаря «бідної 
овечки» очікує солідний штраф 
— і за обман, і за ухиляння від 
податків. Крім того, йому таки 
доведеться виплатити податок 
на собаку за кілька років. Що ці-
каво: у Німеччині така поведінка 
«пильного громадянина», який 
викрив обман, є ознакою добро-
порядності. А у нас це назвали б 
звичайним доносом. Різні краї-
ни — різні звичаї. ■

ОТАКОЇ!

Не вір очам своїм
Німець, щоб не платити податки, 
видавав свого пса за овечку

■

Аліса КВАЧ

 Попри те, що західні таб-
лоїди час від часу шукають 
причини для того, щоб вкотре 
«розлучити» одну з найелеган-
тніших і найміцніших зірко-
вих пар, Вікторія і Девід Бек-
хеми продовжують лишати-
ся взірцем для тих, хто лише 
мріє про шлюб. А нещодавно 
знаменитий футболіст зізнав-
ся, що вони з Вікі після 17 
років шлюбу вирішили знову 
дати один одному подружню 
обітницю бути разом і в горі, і 
в радості, «доки смерть не роз-
лучить нас».
 Щоправда, повторна цере-
монія була набагато душевні-
шою і камернішою — лише в 
присутності шести найближ-
чих друзів родини. Нагадає-
мо, що Девід і Вікі (він — зір-
ка футбольного клубу «Ман-
честер Юнайтед», вона — зір-
ка мегапопулярного гурту 
Spice Girls) познайомилися 
у 1997 році після матчу МЮ. 
Через два роки Девід влашту-
вав розкішне весілля у старо-
винному замку в Дубліні, з зо-
лотими тронами, коронами та 
переодяганнями під час вечір-
ки — то в біле, то в фіолетове. 
«У мене навіть був фіолетовий 

циліндр. Навіщо це?» — зга-
дує Девід.
 Водночас він зізнався, що 
ці 17 з половиною років були 
для них не простими і, як і в 
кожній родині, бували важкі 
часи. Але їм вдалося провес-
ти родинний корабель повз усі 
підводні рифи. Головним сек-
ретом міцного шлюбу він на-
звав спільні інтереси та дові-
ру, яка панує в родині, уміння 
вислухати одне одного і разом 
знайти вихід із ситуації. 
 Доказом правдивості їхніх 
слів є четверо дітей пари, які 
вже самі починають шукати 
свій шлях у житті. Старший, 
17-річний Бруклін активно 
знімається в рекламах і сам 
захоплюється фотографією; 
середній син, 14-річний Ро-
мео, штурмує модельний біз-
нес, а ось молодший, 11-річ-
ний Круз, захопився музикою 
і бере уроки у Джастіна Бібера. 
Не відстає від братів і 5-річна 
Харпер — Бекхеми віддали її 
у балетну студію.
 До речі, ще одним секретом 
родинного щастя Девід Бек-
хем назвав традицію весь віль-
ний час проводити з родиною. 
Так що, майбутні наречені, — 
беріть на замітку. Бекхеми по-
ганого не порадять. ■

ПУТА ГІМЕНЕЯ

«Доки смерть не розлучить нас»
Девід і Вікторія Бекхем після 17 років шлюбу знову одружилися

■

Девід і Вікторія Бекхем.❙

2 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. Вiтер 
пiвденно-схiдний, 5-10 м/с. Температура вночi -5...-7, удень 
0...-2.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, дощ iз мокрим 
снiгом. Славське: вночi -1...+1, удень +3...+5. Яремче: вночi 
-1...-3, удень +4...+6. Мiжгiр’я: вночi -1...-3, удень 0...+2. 
Рахiв: уночi -1...+1, удень +3...+5.

31 сiчня висота снігового покриву становила: Славське 
— 37 см, Плай — 35 см, Мiжгiр’я — 23 см, Рахiв — 
30 см, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — 10 см, 
Пожежевська — 14 см.
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