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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,05 грн 

1 € = 28,64 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Україно — 
пильнуй, світе 

— не дрімай 
Заповіти геніїв 

нації — скарбниці 

державотворчих ідей
стор. 6—8 »

Втомився 
і впав

Руйнування Шулявського 

шляхопроводу призвело 

до перевірки стану всіх 

мостів столиці
стор. 2 »

Замайорить 
синьо-жовтий 
над Донецьком 
Хоча в останні дні ворог шалено 
обстрілює позиції ЗСУ на його 
околицях 
стор. 2 »

Бійці відшукали прапор серед металевих уламків підйомного ствола. ❙
Фото прес-центру АТО. ❙

Третина 

споживачів 

послуг за 

тепло та 

електроенергію 

— боржники
стор. 3 »

Третім будеш?



Тарас ЗДОРОВИЛО

 У понеділок, 27 лютого, ввечері Київ 
переполошила звістка — завалився Шу-
лявський міст. Та, як невдовзі з’ясувалося, 
руйнування виявилися значно скромніши-
ми, ніж повідомляли спочатку: на злощас-
ному мосту обвалився лише один проліт, а 
точніше його крайня частина — пішохідна 
консоль. Одразу ж було повністю перекри-
то рух по аварійній споруді, яка з’єднує ву-
лиці Вадима Гетьмана та Олександра Дов-
женка у бiк Петрiвки. Люди не постражда-
ли, а ось машинам, які ночували на «пар-
ковці» під мостом, трохи перепало. 
 «Рік тому обстеження робили фахів-
ці, були висновки про те, що міст може 
далі функціонувати. Зараз ми не можемо 
надати інформацію щодо стану споруди. 
Після аналізу шляхопроводу можна буде 
дати точну оцінку, — сказав журналістам 
мер Віталій Кличко, котрий виїхав одразу 
ж на місце інциденту, тільки-но дізнався 
про НП. — Аварійним шляхопровід визна-
ний не був. З одного боку, він утомився від 
часу. З іншого — це те, що було порушено 
норми експлуатації».
 Варто зазначити, що Шулявський міст 
збудували у 1968 році й останній раз про-
водили реконструкцію... близько 30 років 
тому. Крім того, вже кілька років поспіль 
не фартовий «більшовицький» міст перебу-
вав у аварійному стані й у першу чергу через 

те, що його бетонні опори зазнали пошкод-
жень під час пожеж: у вересні 2006 року та 
у квітні 2007-го, коли горів речовий ринок, 
що розташувався просто під мостом. Було 
невелике загоряння й буквально рік тому. 
Нижню частину шляхопроводу, після чис-
ленних випробувань вогнем, знизу опови-
ли металевими будівельними риштування-
ми й зміцнили підпорками, але то, швид-
ше, були косметичні заходи. Ще в 2013 році 
спеціалісти, зокрема Олександр Левченко 
(директор КП «Київавтошляхміст»), заби-
ли тривогу — міст фактично треба було пов-
ністю реконструювати, але тоді столична 
влада їх не почула й не наважилася закри-
вати цю важливу розв’язку, адже це приз-
вело б до колосальних заторів і масових не-
вдоволень серед киян.
 НП на Шулявському мосту спричинило 
цілу низку моментальних рішучих дій пана 
Кличка. Очільник столиці наказав переві-
рити всі мости в Києві та знести незаконні 
споруди біля них, а також звільнив за неза-
довільну роботу заступника голови КМДА з 
питань транспортної інфраструктури Іллю 
Сагайдака та голову Солом’янської райад-
міністрації Максима Шкуро за халатне став-
лення до вирішення проблем, які накопичи-
лись у районі.
 Учора близько 12-ї години рух по мос-
ту було відновлено, щоправда, з боку руй-
нування кількість смуг для проїзду скоро-
тили. ■
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«Щойно ми отримали від мера завдання додатково ретельно перевірити 
всі штучні споруди (шляхопроводи і мости) в Києві, а це 170 об’єктів». 

Олександр Густєлєв
гендиректор КК «Київавтодор»  

УКРАЇНА МОЛОДА

СХЕМИ

Лампочка москаля
Російські власники ПАТ «Херсонобленерго» 
зухвало обкрадали людей, свідомо 
звинувачуючи у неплатежах

■

НАДЗВИЧАЙНА ПОДІЯ

Втомився і впав
Руйнування Шулявського шляхопроводу призвело 
до перевірки стану всіх мостів столиці

■

До обiду зруйнованi бетоннi уламки прибрали, розчистивши дорогу 
для транспорту.
Фото Станіслава СОШНІКОВА.

❙
❙
❙

Іван БОЙКО

 Багатостраждальне місто 
Авдіївка та його околиці за-
лишаються епіцентром найін-
тенсивніших обстрілів iз боку 
противника останнiми дня-
ми. Окупанти також затя-
то обстрілюють район Світло-
дарської дуги, горлівський пе-
риметр, Донецьке летовище і 
позиції ЗСУ в районі шахти 
«Бутівка».
 «На цих рубежах ворог вів 
вогонь майже 12 годин. Ворог 
застосовував міномети різних 
калібрів, танки та легке оз-
броєння. Загалом упродовж 
минулого понеділка против-
ник випустив лише по Авдіїв-
ці 135 мін та 50 танкових сна-
рядів», — повідомляє речник 
Міноборони з питань АТО пол-
ковник Андрій Лисенко.
  Місцева влада повідом-
ляє, що запасів води для меш-
канців Авдіївки залишило-
ся на дві-три доби, адже ворог 
не дає відремонтувати пошко-
джені комунікації. До того ж 
бойовики замінували підходи 
до Донецької фільтрувальної 
станції, роботу якої не вдаєть-
ся відновити вже кілька діб. 
 Водночас бойовикам вда-
лося потужними обстрілами з 
російських танків зруйнувати 
капітальні будівлі та метало-

конструкції на позиції шахти 
«Бутівка».
 «На цих рубежах регуляр-
но ведуть бойові дії, які особ-
ливо посилилися наприкінці 
січня. Майже щодня против-
ник веде вогонь iз танків, які 
розміщені в сусідньому сели-
щі Спартак. Українські війсь-
ка оволоділи позицією шахта 
«Бутівка» під час жорстоких 
боїв за Донецький аеропорт на 
початку 2015 року. З-під руїн 
українські військові дістали 
неушкоджений Державний 
прапор України, який майорів 
на найвищій точці позиції», — 
зазначає полковник Лисенко.
 Деталі обстрілу «Бутівки» 
розповів речник штабу АТО 
Леонід Матюхін. За його сло-
вами, внаслідок цілоспрямо-
ваного обстрілу цих позицій iз 
танків і мінометів, у понеділок 
увечері впав копер шахти з Де-
ржавним прапором України. 
Але бійці підняли неушкод-
жений стяг і одразу пообіця-
ли встановити його в Донець-
ку.
  «Впала символічна спору-
да шахти — це місце, де ліфт 
мав опускати шахтарів (копер. 
— Ред.). Там стояв наш пра-
пор, і це, напевно, дуже нерву-
вало бойовиків. Вони вели во-
гонь iз танка, і зараз ця опора 
впала. З наших хлопців ніхто 

не постраждав. Прапор теж не 
пошкоджений. Хлопці сказа-
ли, що цей прапор вони вста-
новлять у Донецьку», – зазна-
чив пан Матюхін.
  Загалом, за даними штабу 
АТО, позаминулої доби бойо-
вики обстріляли позиції ЗСУ 
84 рази, до того ж часто засто-
совували артилерію та міноме-
ти. Поранення отримав один 
захисник України. Сталося це 
поблизу села Лобачеве Ново-
айдарського району Лугансь-
кої області. Хоча саме на Лу-
ганщині наразі зафіксовано 
найменшу кількість провока-
цій та обстрілів iз боку оку-
пантів. ■

НА ФРОНТІ

Замайорить синьо-жовтий 
над Донецьком 
Хоча в останні дні ворог шалено обстрілює 
позиції ЗСУ на його околицях

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Перший заступник Голови Вер-
ховної Ради Ірина Геращенко обу-
рена недопуском представників 
Міжнародного Комітету Червоного 
Хреста до пошуку безвісти зник-
лих українців і до заручників на 
Донбасі.
 «МКЧХ має сторічний досвід 
звільнення заручників і пошу-
ку зниклих безвісти, цю організа-
цію допускали в тюрми найбільш 
одіозні та диктаторські режими, 
зокрема Хуссейн і Каддафі, за-
раз МКЧХ працює в Сирії, надає 
гуманітарну допомогу цивільно-
му населенню. Єдині, хто не пус-
кає МКЧХ у тюрми й не допус-
кає місію до пошуку зниклих без-
вісти, не дає побачити заручників 
чи передати листи родичам, — це 
Росія і ОРДЛО», — написала пані 
Геращенко у «Фейсбуцi».

■

Ірина КИРПА

 Масштабну корупційну схему 
з розкрадання державних коштів 
викрили слідчі СБУ в Херсонсь-
кій області. З’ясувалося, що ПАТ 
«Енергопостачальна компанія 
«Херсонобленерго», що належить 
російській компанії Vs Energy, 
тривалий час виводила чужі гро-
ші на тіньові рахунки дрібних 
приватних підприємств.  А от дір-
ку в бюджеті крадії пояснювали 
неплатежами з боку населення. 
При цьому нечисті на руку топ-ме-
неджери примудрялися не плати-
ти податки та створили соціальну 
напруженість у Херсонській об-
ласті, розсилаючи людям рахун-
ки з неіснуючими боргами та пог-
розами відключення від енерго-
постачання.
 Коли штучно створений борг 
за несплаченими податками до 
державного бюджету перевищив 
усі можливі розміри, махінатора-
ми зацікавилися співробітники 
української спецслужби.
 Як поінформували у прес-
службі СБУ Херсонщини, махі-
наторів вдалося вивести на чис-
ту воду після проведення обшуків 
із вилученням документів та серії 
допитів посадових осіб, причет-
них до фінансових операцій. До 
речі, з’ясувалося, що кошти весь 
цей час справно надходили від на-
селення! Ділки з компанії, яку ку-
рирують iз Росії, не забарилися 

назвати все, що відбувається, про-
вокацією. Нахабні шахраї навіть 
примудрилися подати до суду на 
дії співробітників Служби безпе-
ки України у Херсонській області. 
Хоча їхні плани явно приречені на 
провал, тому що у правоохоронців 
України накопичилося кілька ти-
сяч заяв (у тому числі й колектив-
них) від простих мешканців Хер-
сона, які справно платили за ра-
хунками, але, незважаючи на це, 
отримали від ПАТ «Херсонобле-
нерго» письмові погрози про від-
ключення електроенергії.
 Співробітники спецслужби 
південного міста знайшли достат-
ньо підстав та вагомих доказів для 
порушення кримінального про-
вадження за статтею 191 КК Ук-
раїни. Зокрема, слідчі отримали у 
своє розпорядження документаль-
ні підтвердження фактів про те, що 
керівники «Херсонобленерго» дій-
сно виводили гроші через фіктивні 
безтоварні операції з підконтроль-
ними фірмами, свідомо нарощую-
чи штучний борг перед Україною 
при закупівлі електроенергії та 
прикривались неіснуючими бор-
гами населення.
 Правоохоронцям також на-
лежить з’ясувати, хто саме стояв 
за прикриттям фіктивних схем 
увесь цей час і в якій саме формі 
відбувалося узгодження злочин-
них дій топ-менеджерів «Херсо-
нобленерго» з російськими влас-
никами компанії. ■
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Катерина БАЧИНСЬКА

 Понад 120 українських вій-
ськових, які воювали на сході, 
були поранені й пройшли реа-
білітацію, ведуть боротьбу за 
участь в одному з найпрестиж-
ніших міжнародних змагань 
«Ігри нескорених». Україну 
вперше запросили долучити-
ся до конкурсу. Склад збір-
ної буде відомий уже у квітні, 
проте незважаючи на велику 
кількість бажаючих, до Торон-
то поїдуть лише 15 учасників. 
За інформацією організаторів, 
Ігри відбудуться наприкінці 
вересня. Але вже зараз у сто-
лиці провели останній, четвер-
тий, етап відбору серед війсь-
кових. Протягом березня тре-
нери та лікарі працюватимуть 
із кандидатами, і вже на по-
чатку квітня стане відомо, хто 
ж серед них представлятиме 
Україну в Канаді. Після відбо-
ру залишаться всього 30 най-
сильніших. 15 із них увійдуть 
до резерву збірної, а 15 стануть 
основним складом команди. 
 Змагання були організо-
вані британським принцом 
Гаррі у 2014 році. Тоді «Ігри 
нескорених» відбулися в Лон-
доні. Учасниками стали 13 ко-
манд з Європи, Азії, Північної 
Америки та Океанії. У цере-
монії відкриття в 2014-му взя-
ли участь, окрім  принца Гар-
рі, тодішній прем’єр-міністр 
Великої Британії Девід Кеме-
рон і старший брат організато-
ра — принц Чарльз. До заходу 
також долучилась через відео-
звернення тодішня перша леді 
США Мішель Обама. 
 Другi iгри було відкрито 
8 травня 2016-го у парку роз-
ваг «Світ Волта Діснея», по-
руч з Орландо, у Флориді, 
США. На церемонії відкрит-
тя були присутні принц Гаррі, 

перша леді США Мішель Оба-
ма, колишній американський 
президент Джордж Буш і бага-
то інших високопоставлених 
осіб. На минулорічні змаган-
ня приїхали учасники вже з 15 
країн. А серед тих, хто зголо-
сився виступити на IG—2017, 
будуть представлені збірні 17 
країн: Афганістан, Австралія, 
Канада, Данія, Естонія, Фран-
ція, Грузія, Німеччина, Ірак, 
Італія, Йорданія, Голландія, 
Нова Зеландія, Румунія, США, 
Великобританія та Україна. 
 «Для нас це велика честь — 
брати участь у таких змаган-
нях. Ми немало зробили для 
того, щоб наші військові отри-
мали це запрошення і поїхали 
до Канади, тому всіма можли-
вими способами будемо їх під-
тримувати і допомагати їм», — 
коментує віце-прем’єр-міністр 
з питань європейської та євро-
атлантичної інтеграції Іван-
на Клімпуш-Цинцадзе. Про-
те вже виникла проблема, яку 
негайно потрібно вирішува-
ти : де тренуватимуться кан-
дидати. Оксана Горбач, коор-
динатор проекту «Ігри неско-
рених» в Україні, розповідає: 
«У нас 21 область. Міністер-
ство оборони не має спортив-
них баз у всіх регіонах краї-
ни. Лише в п’яти областях. 
Відповідно, ми звернулися до 

адміністрації Президента, до 
Міністерства молоді та спор-
ту, щоб вони виділили для на-
ших кандидатів комунальні 
приміщення або ті, що поряд 
із місцем проживання учасни-
ків майбутніх Ігор».
 До програми  «Ігор неско-
рених-2017» увійшли такі 
види спорту: стрільба з лука, 
легка атлетика, гольф, волей-
бол сидячи, пауерліфтинг, ве-
лоспорт, плавання, автоспорт, 
веслування на тренажері, теніс 

на візку, регбі у візку, баскет-
бол у візку. У змаганнях пере-
дбачено участь і чоловіків, і 
жінок. 
 Організатори Ігор,  окрім 
спортивних, запропонують 
учасникам    культурні заходи 
та зустрічі з молоддю.  
 Цікаво, що в 2016 році у 
рекламному ролику «Ігор не-
скорених» знялися тодішній 
президент США Барак Обама 
і британська королева Єлиза-
вета ІІ. ■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава   

 Зростання тарифів на послуги з цен-
тралізованого постачання тепла та гаря-
чої води майже вдвічі призвело до того, 
що кожен третій споживач послуг ПОВ-
КПТГ «Полтаватеплоенерго» наразі має 
заборгованість. Минулого ж опалюваль-
ного сезону боржником був лише один із 
десяти. Про це повідомив заступник ге-
нерального директора підприємства-теп-
лопостачальника Роман Кашин. 
 — Рівень розрахунків за 2016 рік ста-
новить 78 відсотків — при тому, що в 
2015 році він сягав 98—99 відсотків, — за-
значив він. — Та найбільш болюче питан-
ня  — рівень розрахунків з початку ниніш-
нього опалювального сезону: за ці чотири 
місяці він упав до 58 відсотків. Так, станом 
на 1 лютого сума заборгованості населення 
сягнула 160 мільйонів гривень. 
 Виходить, запевнення уряду про те, 
що рятівною паличкою стане субсидія, 
виявилося мильною бульбашкою. За сло-
вами Романа Кашина, у разі, якщо спо-
живачі накопичують суми заборгованос-
ті, підприємство змушене звертатися до 
судових органів. А ті вже виносять рі-

шення про примусове стягнення забор-
гованості. Зазначене звернення суттєво 
збільшує витрати боржника. Наприклад, 
за суму заборгованості в розмірі 10 тисяч 
гривень при зверненні до судових органів 
фінансове навантаження на споживача 
зростає на 3 тисячі гривень або на 30 від-
сотків основного боргу.
 На запитання, чи багато випадків су-
дової тяганини з боржниками, заступник 
генерального директора обласного кому-
нального підприємства «Полтаватепло-
енерго» відповів так: «Під час опалю-
вального періоду кількість позовів до 
суду не є показником. Інша річ — піс-
ля його завершення. Скажу лише, що, 
на превеликий жаль, кількість судових 
справ зросла пропорційно до зростання 

тарифів на послуги підприємства».
 Водночас не завжди справно надхо-
дять і кошти від держави на відшкоду-
вання пільг та субсидій.
 «На початок лютого нинішнього 
року підприємство мало заборгованість 
за природний газ у майже 200 мільйонів 
гривень, яка значною мірою утворилася 
через несвоєчасну компенсацію держа-
вою коштів на відшкодування пільг та 
субсидій громадян. Але буквально цими 
днями надійшла частина коштів від де-
ржави, що дало нам змогу зменшити за-
боргованість перед постачальниками 
блакитного палива до 100 мільйонів — а 
це фактично вартість природного газу в 
межах місячного споживання», — пояс-
нив Роман Кашин. ■

ПРОТЕСТ

Хто на кому 
їде?
Активісти поставили 
ультиматум російському 
«Яндекс.Таксі»
Дар’я БАВЗАЛУК
Львів

 Минулого тижня на львівському 
ринку з’явилося скандальне росій-
ське «Яндекс.Таксі».  Воно одра-
зу викликало негативну реакцію не 
лише у місцевих перевізників та па-
сажирів, а й у очільника міста. За 
кілька днів після початку роботи 
компанії мер Львова Андрій Садо-
вий поскаржився на незаконну рек-
ламу «Яндекс.Таксі» та повідомив, 
що мерія звернулася до Укртрансбез-
пеки з проханням перевірити закон-
ність роботи фірми у місті. 
 Днями активісти кількох органі-
зацій, серед яких «Правий сектор» 
та «Варта-1», закликали «Яндекс.
Таксі» припинити роботу у Львові, 
аби уникнути конфліктів. Керівник 
«Правого сектору Львівщини» Тарас 
Бобанич (Хамер) заявив, що   пред-
ставники компанії мають покинути 
територію Львівської області. Проти 
російської фірми таксі влаштували 
акцію, під час якої автомобілі «Ян-
декса» обклеїли написами «Я пра-
цюю на окупанта», а самим праців-
никам та керівництву компанії пос-
тавили ультиматум. «Активісти за-
мовили вісім автомобілів у «Яндекс.
Таксі» з різних куточків міста, а кін-
цевою точкою була парковка на вули-
ці Науковій. Там рух автомобілів був 
заблокований представниками не-
байдужої громадськості, які попро-
сили викликати на місце події  керів-
ництво фірми-перевізника. Проче-
кавши півтори години та отримавши 
відмову топ-менеджменту «Яндекс.
Таксі» зустрітися, активісти висту-
пили зі спільною заявою, — повідо-
мив один з організаторів акції про-
тесту  Андрій Романчак. — Для нас 
це не бізнес, це гроші тих людей, з 
якими ми воюємо. Ми не хочемо 
допустити ще одну російську фір-
му на український ринок. Ми хоче-
мо зупинити це зараз. І тому проси-
мо водіїв «Яндекс.Таксі» послуха-
ти нас. Оскільки ви не хотіли йти з 
нами на діалог, то ми виставляємо 
ультиматум. У нашому місті ми не 
хочемо, щоб ви працювали і зароб-
ляли гроші. Ми знімаємо з себе від-
повідальність за будь-які дії неві-
домих нам патріотів, які після ва-
шої відмови йти на контакт можуть 
якось не витримати і проявити агре-
сивні дії щодо ваших працівників і 
вашої компанії». 
 У «Яндекс.Таксі» наразі ніяк не 
відреагували на цей інцидент. Не-
зважаючи на протести та ультима-
тум кількох громадських організа-
цій, таксі залишиться працювати у 
Львові. «Яндекс.Таксі» продовжить 
надавати сервіс у Львові, адже ми 
працюємо у повній відповідності із за-
конодавством України. Дивно вішати 
ярлик «російської компанії» тільки 
через те, де вона була заснована. «Ян-
декс» фактично є низкою інтернет-
сервісів, які не можуть мати політич-
них чи будь-яких інших поглядів», 
— ідеться в повідомленні прес-служ-
би «Яндекс.Таксі».
 Нагадаємо, що Львів став п’ятим 
містом України, де запрацював росій-
ський сервіс «Яндекс.Таксі». У ми-
нулому році він почав надавати пос-
луги в Києві, Харкові та Дніпрі, а на 
початку лютого цього року — в Одесі. 
Крім України, сервіс доступний ще 
в п’яти країнах: Вірменії, Білорусі, 
Грузії, Казахстані та Росії. ■

■

Світлана МИЧКО

 У зв’язку з часленними ви-
падками вандалізму та краді-
жок iз могил виконком Тер-
нопільської міської ради ще 
наприкінці минулого року 
ухвалив рішення про вста-
новлення на кладовищах (їх 
в обласному центрі  три) відео-
камер. Із бюджету на це було 
виділено 50 тис. гривень Нині 
вже встановлено п’ять таких 
камер. Працюють вони в ціло-
добовому режимі й під’єднані 
до мережі iнтернет, тож і всі 
бажаючі в будь-який час мо-
жуть подивитися, що відбу-

вається на цвинтарях, зай-
шовши на сайт webcam.te.ua. 
Крім того, міська влада вста-
новила додаткове освітлен-
ня на входах до місць вічного 
спочинку.
 Як стверджують праців-
ники спеціалізованого кому-
нального підприємства «Риту-

альна служба», після нововве-
дення і повідомлення про ньо-
го в місцевих ЗМІ крадіжки і 
випадки вандалізму на моги-
лах справді припинилися. 
 У міськраді готові й на-
далі обладнувати за бюджет-
ний кошт камерами спостере-
ження всі соціальні об’єкти, 

де в цьому є потреба. Тер-
нопіль упродовж кількох ос-
танніх років упевнено зали-
шається лідером серед облас-
них центрів України за кіль-
кістю відеокамер на вулицях 
i в громадських місцях. На 
сьогодні їх налічують уже по-
над 250. ■

БЕЗПЕКА

Вандали і привиди стурбовані
На тернопільських кладовищах встановили відеокамери

■

ТЕНДЕНЦІЯ

Третім будеш?
Третина споживачів послуг за тепло та електроенергію 
— боржники

■

ЗМАГАННЯ

Перемагали на фронті — 
переможуть і в спорті
Україна вперше візьме участь у міжнародних «Іграх 
нескорених», які є аналогом Паралімпіади для військових

■

На початку квітня стане відомо, хто ж з кандидатів потрапить 
до складу команди на «Ігри нескорених».

❙
❙
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Анатолий ОКТИСЮК, старший аналітик 
Міжнародного центру перспективних 
досліджень 
(сайт «Апостроф»)

Можливість проведення дострокових пар-
ламентських виборів у 2017 році є одним 
із найбільш обговорюваних питань в ук-
раїнських політичних колах. Геополітична 
невизначеність щодо України, наявність 
гострих соціально-політичних протиріч 
навколо конфлікту на Донбасі, корупція та 
погана економічна ситуація лише підігрі-
вають суспільні настрої щодо необхідності 
перезавантаження парламенту.

Розклад сил
 У разі оголошення дострокових ви борів 
політична архітектура не зміниться. Поря-
док денний будуть формувати три головні 
політичні сили: провладні сили («БПП» з 
партіями-сателітами та частина «НФ»), 
партія «Батьківщина» Юлії Тимошенко та 
«Опозиційний блок». З великою ймовірніс-
тю можна стверджувати, що за умови збе-
реження старих правил гри нові достро-
кові вибори не призведуть до кардинально-
го оновлення політичного класу, і лише ще 
більше законсервують існуючу систему.
 Відповідно до закритих соціологічних 
опитувань, які є в розпорядженні МЦПД, 
сумарно ці три політичні блоки можуть 
розраховувати на підтримку близько 
60% електорату. Решту 40% розділять 
між собою, в разі об’єднання, праві пар-
тії Ігоря Коломойського (УКРОП, «Сво-
бода»), РПЛ Олега Ляшка та ліберальні 
сили, які представляє «Самопоміч».
 Якщо змоделювати можливі майбутні 
коаліції в парламенті, то більше шансів 
сформувати новий уряд буде в Юлії Ти-
мошенко, ніж у провладної партії Пет-
ра Порошенка і його сателітів. «Батьків-
щина» може формувати коаліцію із лі-
беральними силами (Саакашвілі—Садо-
вий—Гриценко), умовною «українською 
правицею» Ігоря Коломойського («Сво-
бода» і УКРОП), або ж із «Опозиційним 
блоком» (Ахметов—Льовочкін), якщо 
до моменту виборів він не розпадеться на 
два окремих проекти. Петро Порошенко 
за існуючого балансу сил зможе опирати-
ся на частину «Опозиційного блоку», яка 
орієнтується на Ахметова, або ж віддава-
ти посаду Прем’єр-міністра Радикальній 
партії Ляшка чи Ігорю Коломойському.
 Політична дискредитація Андрія Са-
дового навколо проблеми сміття у Львові, 
некерованість процесами в партійній 
структурі та парламентській фракції вже 
призвели до суттєвого падіння рейтин-
гів «Самопомочі». Однак, незважаючи на 
кризу в партії Садового, ліберальна елек-
торальна ніша, як і соціалістична, є віль-
ною, а суспільний запит на нові обличчя 
ще залишається затребуваним. При ць-
ому середній клас та громадянське сус-
пільство очікують на появу нових лібе-
ральних партій, які виступатимуть за бо-
ротьбу з корупцією та системні реформи. 
Саме тому з наближенням дискусій щодо 
можливих дострокових парламентських 
виборів актуалізувалися переговори щодо 
створення коаліції ліберальних сил.
 4 лютого у Львові відбулася зустріч 
між головою «Руху нових сил» Михай-
лом Саакашвілі, лідером партії «Само-
поміч» Андрієм Садовим та співголовою 
партії «Демократичний альянс» Василем 
Гацьком. До переговорів щодо створення 
коаліції ліберальних сил долучені також 
партії «Громадянська позиція» Анатолія 
Гриценка, «Сила людей» (Олександр Со-
лонтай), антикорупційна ініціативна гру-
па «Хвиля» (Віктор Чумак, Віталій Кась-
ко), громадська платформа «Нова краї-
на» (Валерій Пекар) та інші представни-
ки громадянського суспільства. Сторони 
анонсували ініціювання політичного діа-

логу між усіма ліберально-демократич-
ними партіями з вимогою ухвалення но-
вого виборчого законодавства та прове-
дення дострокових парламентських ви-
борів у 2017 році.

Лідер об’єднання
 Щоб зрозуміти потенціал умовної «ко-
аліції ліберальних сил», варто визначити 
цілі та стратегічні пріоритети усіх заці-
кавлених сторін.
 Після активної піар-кампанії під гас-
лом «Рух за очищення» в регіонах Ук-
раїни, програшу парламентських виб-
орів у Грузії та гучної відставки з поста 
голови Одеської ОДА наприкінці 2016 
року Михайло Саакашвілі заявив про 
створення політичної партії «Рух нових 
сил». Незважаючи на низку політичних 
невдач та усунення з центральних теле-
каналів, Саакашвілі продовжує вплива-
ти на політичну конкуренцію в Україні 
за допомогою Національного антикоруп-
ційного бюро. Найближчий соратник Са-
акашвілі — перший заступник директо-
ра НАБУ Гізо Углава є сірим кардина-
лом у головній антикорупційній інсти-
туції України. Через політичний вплив 
Саакашвілі на НАБУ цей орган критику-
ють за вибірковість, політизацію та над-
мірний піар щодо оголошення підозр та 
відкритих справ, які без відповідної до-
казової бази зі сторони детективів НАБУ 
просто розвалюються у судах. У свою чер-
гу, керівництво НАБУ звинувачує САП у 
небажанні боротися з корупцією. Саме в 
цьому і полягає головна причина інсти-
туційного конфлікту між НАБУ та САП, 
яку очолює Назар Холодницький. Тому, 
здійснюючи безпосередній політичний 
вплив на НАБУ, Саакашвілі також ви-
мушений координувати вектор боротьби 
з корупцією з адміністрацією Президен-
та.
 Кістяком команди Саакашвілі стала 
«грузинська група» під керівництвом Да-
вида Сакварелідзе, а також ініціативна 

група «Хвиля», яку координують Віктор 
Чумак та Віталій Касько. Потенційними 
союзниками Саакашвілі можна також 
вважати групу депутатів-єврооптимістів, 
які долучилася до партії «Демократич-
ний альянс».
 У липні 2016 року соратники Василя 
Гацька провели партійний з’їзд, де за-
явили про оновлення керівництва партії 
і створення колегіального органу за учас-
тю депутатів Мустафи Найєма, Світла-
ни Заліщук, Сергія Лещенка та Вікторії 
Пташник. Проте в листопаді 2016 року, 
після корупційного скандалу навко-
ло елітної квартири Лещенка, Мустафа 
Найєм, Світлана Заліщук та сам Лещен-
ко вже не значилися співголовами партії 
«Демократичний альянс».
 У свою чергу, проект Анатолія Гри-
ценка «Громадянська позиція» пережи-
ває глибоку системну кризу, партія не 
має мережі, команди і спроможності для 
системного розвитку. Тому від інтегра-
ції в коаліцію ліберальних сил виграє ви-
нятково сам Гриценко, оскільки це доз-
волить йому повернутися в українську 
топ-політику.
 Можливості для політичних манев-
рів Михайла Саакашвілі суттєво обме-
жені чинним українським виборчим за-
конодавством, згідно з яким він не може 
займати виборну посаду Президента чи 
народного депутата. На даний момент 
для Саакашвілі важливо залишатися в 
публічній українській політиці, бути лі-
дером об’єднавчих процесів серед лібе-
ральних сил, протиставляти себе старим 
правлячим елітам і максимально вести 
комунікацію із Заходом.
 Лідерські амбіції, авторитаризм під 
час прийняття рішень і бонапартизм Са-
акашвілі не подобаються молодшим то-
варишам по антикорупційному цеху — 
Лещенку, Найєму, Чумаку, Гацьку та 
іншим. Проте жоден із вищезазначених 
політиків не володіє такою харизмою, 
політичним досвідом та рівнем нефор-

мальних зв’язків за кордоном, як Михай-
ло Саакашвілі. Тому представники «Де-
мальянсу» та інших дрібних партій i гро-
мадських утворень, які мають політич-
ні амбіції, змушені гуртуватися навколо 
Саакашвілі, який наразі виступає нефор-
мальним лідером коаліції.

Інтереси Садового
 Якщо Саакашвілі, Гриценко і група 
«антикорупціонерів» розглядають про-
цес об’єднання ліберальних сил винят-
ково як тактичний крок, який забезпе-
чить їхнє потрапляння в парламент, то 
мер Львова Андрій Садовий грає у дов-
гу гру. Ціль Садового — виграти вибори 
мера Львова в 2020 році, щоб потім уже з 
повною силою йти на президентські виб-
ори.
 Розпад депутатської фракції, відмо-
ва Андрія Садового від крісла Прем’єр-
міністра в квітні 2016 року, а також ре-
путаційний «сміттєвий скандал» суттє-
во похитнули політичні позиції лідера 
«Самопомочі». Мер Львова в найближ-
чі електоральні цикли не планує виходи-
ти з львівської зони комфорту на політич-
ний топ-рівень. Відсутність національних 
політичних амбіцій у Садового також не-
гативно впливає на політичні настрої все-
редині парламентської фракції «Самопо-
міч». На даний момент фракція «Самопо-
міч» розділена на два крила — «львівська 
група», яка орієнтується на лідера партії, 
та «група бізнесменів», яка потрапила до 
списку за квотою крупного бізнесу. Якщо 
«львівська група» на чолі з Олегом Бере-
зюком залишається лояльною до Садово-
го, то «бізнесмени» починають цікавити-
ся альтернативними політичними про-
ектами і все більше дистанціюватися від 
партійного бренду.
 Слабка керованість політичними про-
цесами всередині фракції призводить до 
того, що політичні рішення ухвалюють-
ся все складніше, а в деяких регіонах, 
наприклад у Чернівцях, міська фракція 
«Самопомочі» перебуває на грані само-
розпуску. Комплекс накопичених полі-
тичних проблем у взаємостосунках із По-
рошенком, постійні конфлікти всередині 
партії, фракції та навколо мера Львова 
змушують Садового шукати нових дов-
гострокових союзників.
 Водночас Садовому потрібно відволі-
кати увагу від сміттєвої проблеми і пере-
носити акценти на загальноукраїнський 
рівень. Саме тому йому потрібен сильний 
політик-популіст і демагог Саакашвілі та 
незаплямовані корупцією нові партії, такі 
як «Сила людей» і «Демократичний аль-
янс». У разі об’єднання нова ліберальна 
коаліція навряд чи зможе розраховувати 
на більш ніж 10-15% електорату. «Само-
поміч» як парламентська партія із певним 
рівнем регіонального представництва та її 
ліберальний електорат залишаться базою 
для «нового руху», якому з об’єктивних 
причин буде важко конкурувати за вибор-
ця «Батьківщини», РПЛ чи «Опозиційно-
го блоку».
 Таким чином, надмірні політичні ам-
біції, різні джерела фінансування, спе-
цифічні взаємостосунки з владою, а та-
кож латентні зв’язки з олігархами зава-
жають вищевказаним лідерам домови-
тися між собою щодо об’єднання у новий 
політичний проект. Проте головною при-
чиною, яка гальмує об’єднавчі процеси 
в ліберальних колах, є відсутність впев-
неності в тому, чи відбудуться дострокові 
вибори в 2017 році, чи ні. І як тільки буде 
оголошено про старт виборчої кампанії, 
сторони досягнуть консенсусу. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Коаліція ліберальних сил: 
в яку гру грають Саакашвілі, Гриценко і Садовий 
Об’єднавчі процеси в ліберальних колах гальмує відсутність упевненості в тому, 
чи відбудуться дострокові вибори в 2017 році

■

Гриценко, Саакашвілі й Садовий хочуть зміцнити свої позиції у великій політиці.
Фото УНІАН.

❙
❙

Першим заступником очільника 
Одещини стане екс-міліціонер 
Терещук
 Конкурс на заміщення посади заступника голо-
ви Одеської ОДА виграв екс-начальник міліції Києва 
Олександр Терещук. За даними атестаційної комісії, 
він набрав 19,9 бала і виявився найкращим у вирішен-
ні ситуаційних задач. У конкурсі взяли участь також 
Олександр Філатов і Олександр Кулешов. Щоправда, 
це рішення ще не остаточне — для того, щоб поїхати 
в Одесу, Терещуку потрібно пройти спецперевірку, яка 
може тривати до 25 днів.
 Водночас журналісти пригадали, що в часи Май-
дану Терещук очолював УМВС України у Волинсь-
кій області і в грудні 2013 року видав наказ про відря-
дження волинського підрозділу «Беркута» до столи-

ці. У 2014-му він потрапив під дію закону про люстра-
цію і 25 лютого під тиском громади написав рапорт про 
відставку. Але Президент Порошенко особистим ука-
зом звільнив Терещука від відповідальності, до кінця 
2015-го він очолював столичну міліцію.

Олександр Єфремов шукатиме правди 
в Європейському суді з прав людини
 Старобільський районний суд Луганської облас-
ті задовольнив клопотання прокуратури і продовжив 
екс-очільнику Луганщини і колишньому лідеру парла-
ментської фракції Партії регіонів Олександру Єфремо-
ву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 
28 квітня. Водночас він відхилив клопотання адвокатів 
Єфремова, які просили відпустити їхнього підзахисно-
го на свободу. 

 Як відомо, Єфремова затримали 30 липня 2016 
року в аеропорту Києва. Його звинувачують у держав-
ній зраді, вчиненні умисних дій з метою зміни меж те-
риторії та державного кордону України, організації за-
хоплення будівлі управління СБУ в Луганській області, 
організаційному сприянні створенню і діяльності терори-
стичної організації «Луганська народна республіка». 
 Після оголошення ухвали суду Олександр Єфре-
мов заявив, що планує подавати позов до Європейсь-
кого суду з прав людини. «Виходячи з того, що я по-
чув, і з консультацій з адвокатом, який перебуває в 
Європі, у нас є чудові перспективи для того, щоб цю 
справу виграти», — заявив він. Раніше адвокати екс-
депутата заявляли, що ЄСПЛ уже прийняв одну їхню 
скаргу щодо обрання до їхнього підзахисного запобіж-
ного заходу у вигляді тримання під вартою. ■

НОВИНИ ПЛЮС■
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Знову повертаємося до 
кнопкодавства
 У Барселоні з 27 лютого по 2 берез-
ня триватиме головна щорічна подія у 
світі стільникових телефонів та гаджетів 
— виставка мобільних технологій World 
Mobile Congress («Світовий мобільний 
конгрес»). Головні гравці ринку конста-
тують: продаж смартфонів у всьому світі 
падає. Поки що реальної альтернативи 
їм немає. Але вперше за багато років на 
подіум повертаються кнопкові телефо-
ни: фінська компанія HMD Global, яка 
викупила права на бренд Nokia, повер-
тає до життя класичну модель — Nokia 
3310, яку було знято з виробництва 2005 
року. Рімейк моделі початку 2000-х ма-
тиме 2-мегапіксельну камеру, MicroSD-
слот та MP3-плеєр, але, як і легендарна 
стара модель, зможе працювати 22 го-
дини в режимі розмови і до місяця часу 
в режимі очікування. Коштуватиме мо-
дернізована Nokia 3310 49 євро. Ком-
панія Sony продемонструвала флагман 
лінійки смартфонів Xperia XZ Premium. 
Він може записувати відео в 4 рази 
швидше за iPhone 7. Мобільний салон 
у Барселоні мають відвідати понад 100 
тисяч людей. 

Трамп збільшить витрати на 
оборону 
 У проекті бюджету на 2018 рік аме-
риканський президент пропонує знач-
но збільшити витрати на оборону — на 
54 млрд. доларів, або на 9%. У проек-
ті також ідеться про скорочення вит-
рат в інших сферах, на кшталт міжна-
родної допомоги та охорони довкілля. 
Але план Трампа не зачіпає такі програ-
ми соціального забезпечення, як Social 
Security і Medicare, попри заклики рес-
публіканців до реформ. Очікують, що 
президент оприлюднить свої остаточ-
ні пропозиції щодо бюджету в середині 
березня. За його словами, бюджет зосе-
редиться на «військовому, безпековому 
та економічному розвитку». США витра-
чає на оборону найбільше у світі: близь-
ко 600 млрд. доларів щороку.

У Каліфорнії на житлові 
будинки впав літак
 Щонайменше чотири людини заги-
нули під час аварії легкомоторного лі-
така, який впав на житлові будинки в 
американському штаті Каліфорнія. Ін-
цидент стався в місті Ріверсайд: літак 
вилетів у Сан-Хосе, а пізніше врізався у 
два житлових будинки, після чого поча-
лася сильна пожежа. За словами голо-
ви пожежного департаменту Ріверсай-
да Майкла Мура, на борту літака Cessna 
310 перебувала сім’я: чоловік, дружина 
і троє підлітків, які поверталися в Сан-
Хосе з конференції черлідерів у Дісней-
ленді. Дівчинку, яка була на борту, ви-
кинуло з літака під час удару. Вона от-
римала легкі поранення і змогла спілку-
ватися з рятувальниками по дорозі до 
лікарні, передає «Ассошiейтед Пресс». 
Ще один чоловік постраждав, він був в 
одному з будинків, його непритомного 
відвезли в лікарню.

Легенда гімнастики Ольга 
Корбут продала нагороди 
 Легендарна радянська гімнастка 
Ольга Корбут продала п’ять своїх олім-
пійських медалей та інші нагороди за 
333,5 тисячi доларів на американсько-
му аукціоні, повідомляє «Радіо «Сво-
бода». Головним лотом онлайн-аукціо-
ну стала її командна золота медаль, 
яка принесла 66 тисяч доларів, пові-
домив 27 лютого аукціонний дім, що 
проводив торги. Також серед лотів був 
купальник, в якому виступала Корбут, її 
особиста нагорода за 1972 рік як «Лю-
дини року» у світі спорту за версією Бі-
Бі-Сі та різні медалі за перемоги у зма-
ганнях в СРСР. Пік кар’єри гімнастки з 
Білорусі припав на Олімпіаду в Мюн-
хені 1972 року. Яскраві виступи 17-
річної спортсменки підвищували інте-
рес до спортивної гімнастики у всьому 
світі. Після розпаду СРСР у 1991 році 
Ольга Корбут пере їхала до США. Нині 
спортивній легенді 61 рік, вона потра-
пила у скруту, не має чим оплачувати 
рахунки. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Ігор ВІТОВИЧ

 Американська приватна космічна ком-
панія SpaceX оголосила про плани органі-
зувати політ двох туристів до Місяця. При 
цьому, як заявив засновник і глава ком-
панії Ілон Маск, пасажирами космічного 

корабля стануть не професійні астронавти, 
а приватні особи. Вони, за словами Маска, 
вже зробили «значні фінансові інвестиції» 
та здійснять космічний політ як туристи.
 Водночас глава SpaceX відмовився на-
звати імена двох майбутніх космічних ту-
ристів. Водночас він зазначив, що зоряні 
мандрівники знайомі один з одним, про-
те «це не хтось із Голлівуду». Цього року 
вони пройдуть необхідні медичні обсте-
ження, після яких розпочнеться підготов-
ка до польоту. Ілон Маск визнав, що політ 
на Місяць — це ризикована справа, але за-
певнив, що майбутні туристи цілком усві-
домлюють, на що вони зважились.
  Перший політ пристосованого до та-
кої подорожі космічного корабля Dragon 
відбудеться вже цього року й буде 
непілотований. На орбіту його має вивести 
ракета-носій Falcon Heavy. Друге випробу-
вання з екіпажем на борту заплановане на 

2018 рік, повідомляє «Німецька хвиля». 
За задумом SpaceX, корабель iз туристами 
на борту облетить Місяць, але не сідатиме 
на нього. Запуск корабля Dragon iз двома 
туристами на борту буде здійснений iз кос-
модрому на мисі Канаверал (штат Флори-
да).
 Ілон Маск наголосив, що політ на Місяць 
стає можливим завдяки співпраці SpaceX з 
Національним аерокосмічним агент ством 
США (NASA). Востаннє люди літали до Мі-
сяця на початку 1970-х років, але потім 
NASA вирішило закрити свою Місячну 
програму «Аполлон» через її занадто вели-
ку вартість. «Ця програма — можливість 
для людства повернутися в далекий космос 
уперше за останні 45 років», — вважає пан 
Маск. Він розповів, що його компанія була 
готова забезпечити місце на кораблі астро-
навтам НАСА, якби агентство виявило ці-
кавість до такого польоту. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Москва відмовила Сеулу у 
видачі чотирьох підозрюваних 
у вбивстві Кім Чон Нама, бра-
та лідера комуністичної Пів-
нічної Кореї Кім Чен Ина, хоча 
відповідне прохання було надіс-
лане раніше, повідомила вчора 
газета «Чунан ільбо» (JoongAng 
Ilbo) із посиланням на диплома-
тичне джерело в Сеулі. За да-
ними поліції Малайзії, четверо 
підозрюваних у вбивстві, які є 
громадянами КНДР, відразу ж 
після скоєння злочину залиши-
ли країну. Вдалося встановити, 
що вони рейсами через Дубай i 
Джакарту дісталися Владивос-
тока, а пізніше, можливо, Мос-
кви. 
 За даними джерела, півден-
нокорейські спецслужби у тер-
міновому порядку надіслали 
російській стороні запит iз про-
ханням затримати підозрюва-
них. При цьому джерело зазна-
чило, що Сеул вперше звертався 

до Москви iз запитом подібного 
характеру. Проте російська сто-
рона не задовольнила це прохан-
ня і дозволила підозрюваним за-
лишити країну. Вже встановле-
но, що вбивство Кім Чон Нама 
було спланованою акцію розвід-
ки Північної Кореї. Його смерть 
настала через 15—20 хвилин 
після отруєння 14 лютого в аеро-
порту Куала-Лумпура хіміч-
ною субстанцією — фосфор-
органічною бойовою отруйною 
речовиною VX. А тепер випли-
ває, що до вбивства якимось чи-
ном причетна і Росія. 
 «Чунан ільбо» називає пріз-
вища агентів-вбивць, які втек-
ли до Росії: Лі Чжи Хен, Лі Чже 
Нам, Хон Чон Хак та О Чжон 
Гіль. Влада Малайзії також 
може видати ордер на арешт 
північнокорейського диплома-
та — 44-річного другого секре-
таря посольства КНДР у Куала-
Лумпурі Хен Кван Сонна, який, 
імовірно, був головним органі-
затором замаху. Оскільки він 

має дипломатичний імунітет, 
то глава поліції малайзійсько-
го штату Селангор наразі дав 
йому час самостійно з’явитися 
до правоохоронних органів та 
добровільно дати свідчення. 
 Майже відразу по гарячих 
слідах малайзійській поліції 
вдалось заарештувати двох 
молодих жінок, громадянку 
В’єтнаму Доан Тхі Хуонг, яка 
мала відбути на батьківщину 
бюджетним авіарейсом, та 25-
річну громадянку Індонезії Сіті 
Айсію, яка прибула до Малай-
зії у пошуках роботи. Саме вони 
стали виконавицями злочину, 
намастивши на обличчя жер-
тви отруту. На допиті Сіті Ай-
сія заявила, що її найняли взя-

ти участь у нібито розіграші для 
реаліті-шоу, отримала за це 90 
доларів. Подібні зізнання зро-
била і в’єтнамка. За їхніми свід-
ченнями, замовниками були 
особи японської чи корейської 
зовнішності, які пояснили цим 
жінкам, що їхнім завданням є 
лише підкрастися до вказано-
го чоловіка та намастити йому 
обличчя речовиною, схожою на 
косметичну олію. Відразу піс-
ля виконання завдання жінки 
пішли в туалет і вимили руки. 
Попри те, що жінки неусвідом-
лено брали участь у злочині, їм 
можуть бути висунуті звинува-
чення у співучасті у вбивстві, 
за що у Малайзії обом загрожує 
смертна кара. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Верхня палата Конгресу США затвер-
дила кандидатуру Уїлбура Росса на по-
саді 39-го міністра торгівлі США в адмініст-
рації Дональда Трампа. Сенатори-демокра-
ти не опиралися призначенню кандидата 
від президента Трампа: за пана Росса про-
голосували 72 iз них, проти — 27. Цей мі-
льярдер зробив свої статки на реструкту-
ризації проблемних бізнесів, тому отримав 
прізвисько «король банкрутств». Тепер уже 
немолодий новоспечений міністр (Россу 79 
років) має виконати передвиборну обіцян-
ку Трампа і повернути робочі місця у сфері 
промисловості назад до США, повідомила 
вчора агенція «Франс Пресс».
 Уїлбур Росс починав як фінансист у нью-
йоркському офісі N M Rothschild & Sons, де 
працював консультантом. Зі студентських 
років Уїлбур Росс був прихильником Де-
мократичної партії, входив до її керівниц-
тва, а за президента Білла Клінтона брав 
участь у роботі ради директорів американо-
російського фонду TUSRIF, який заснував 
уряд США для здійснення приватних інвес-
тицій у російську економіку. На початку 
1990-х він допоміг Дональду Трампу збере-
гти контроль над його трьома казино в Ат-
лантік-Сіті, коли частина інвесторів спро-

бувала витіснити майбутнього президента 
з цього бізнесу. З початку 2010-х років змі-
нилися й політичні симпатії Росса. Він став 
спонсорувати кандидатів і організації Рес-
публіканської партії, вступив у партію, під-
тримав Дональда Трампа на президентсь-
ких виборах, був його радником з економіч-
них питань. У листопаді 2016 року Трамп 
запропонував йому ввійти в новий кабінет 
міністрів.
 Раніше Росс також мав ділові стосунки з 
Росією. У 2014 році він став віце-президен-
том ради директорів найбільшого на Кіпрі 
банку — Bank of Cyprus, який за рік до цьо-

го був врятований від банкрут ства шляхом 
фінансової підтримки країн Єврозони та 
Міжнародного валютного фонду (МВФ). 
Bank of Cyprus є другим за розміром ак-
ціонером зареєстрованої у Панамі ком-
панії Lamesa Holding, що належить росій-
ському олігарху Віктору Вексельбергу, на-
гадує «Франс Пресс». Попередником Рос-
са на посаді віце-голови Bank of Cyprus був 
Володимир Стржалковський, у минулому 
співробітник КДБ, якого вважають близь-
ким до президента РФ Володимира Путіна. 
Раніше РБК писав, що до 2015 року Росс та 
Стржалковський разом працювали у кіпр-
ському банку, а також підтримували друж-
ні особисті стосунки.
 Журнал «Форбс» оцінює статки Уїлбу-
ра Росса  у 2,5 млрд. доларів. Пан Росс їх за-
робив, скуповуючи активи компаній-банк-
рутів, пізніше реструктуризовував, а потім 
продавав із великою для себе вигодою.
 Тижнів два тому група сенаторів-демок-
ратів звернулась до Росса з письмовим про-
ханням пояснити, чи має Bank of Cyprus 
якийсь стосунок до основної компанії До-
нальда Трампа Trump Organization, а також 
розповісти, чи контактував Росс iз ким-не-
будь iз російських офіційних осіб у період 
виборчої кампанії. Відповіді новопризначе-
ний міністр сенаторам поки що не надав. ■

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО

Мандри 
в космосі
Перші туристи вирушать 
на Місяць уже в 2018 році 

■

ТЕРОРИЗМ

І там рука Москви
Росія відмовилася видати Південній Кореї 
підозрюваних у вбивстві Кім Чон Нама

■

На місці отруєння Кім Чон Нама в аеропорту Куала-Лумпура. ❙

ВІДДІЛ КАДРІВ

«Король банкрутств» навчить торгувати
Мільярдер, який заробив статки на проблемному бізнесі, став міністром торгівлі США 

■

Пан Росс має виконати передвиборчу обіцянку 
Дональда Трампа. 

❙
❙
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«Ідея відродження моєї нації нічого не має спільного 
з національною романтикою». Микола Хвильовий

український прозаїк і публіцист 

УКРАЇНА МОЛОДА

За Тарасовим «Заповітом»
 Депутати Львівської облас-
ної ради 1-го демократичного 
скликання, зібравшись у сесій-
ній залі з нагоди виходу книж-
ки «Перша демократична», 25-
річчя початку виборчої кам-
панії та організації Львівського 
осередку Руху, звідки прийш-
ла, власне, більшість тодіш-
ніх депутатів, констатували: 
в Україні не шанують тради-
ції, слабо задіяна історична 
пам’ять, досі не виконали про-
хання Шевченкового «Запові-
ту»: «Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте…». Повста-
ли, але чи імперські пута (ідео-
логічні, духовно-інформацій-
ні, інтелектуальні, церковні) 
розірвали? 
 У цьому сенсі, як не згада-
ти настанови з доповіді «За-
повіт Шевченка», виголоше-
ної Дмитром Донцовим на 
Шевченківській академії в 
Торонто 9 березня 1950 року. 
«Тому якраз тепер такий акту-
альний його Заповіт. Бо знов 
на Україні розбійники, людої-
ди з варварської Півночі прав-
ду побороли. Знову чужа де-
спотія лютує на нашій, не своїй 
землі, вже не в білім, а в чер-
вонім плащі Сатани (в путінсь-
кому зеленому військовому ка-
муфляжі. — С.В.). І знов лакеї 
з червоною кокардою на лобі 
помагають «розпинати вдо-
ву сиротину» чужинцеві. Знов 
повно всюди «мерзенних ка-
ламарів», одописців тиранів. 
Знову обернений в рабство на-
род. Але нині з’явилися в Ук-
раїні ті, яких не було за Шев-
ченка і яких він iз тугою, iз су-
мом так пристрасно викликав 
до нас. Ті, що помсту й кару 
несуть новим катам… І тому, 
власне, щоби знищити, згань-
бити, оббрехати нову воюючу 
Україну, зломити її дух і пере-
лякати темних людей, — зли-
галися «розбійники людоїди» 
чужинецькі з «рідними» наши-
ми «донощиками і фарисеями» 
(п’ятиколонниками «Опози-
ційного блоку». — Авт.)». 
 Усі вони разом зі зрадни-
ком-утікачем Януковичем, що 
звернувся до Путіна ввести в 
Україну війська, зі злодіями, 
корупціонерами, колаборан-
тами, володарями «золотих 
батонів», розкішних палаців і 
страусячих вольєрів, принесли 
нині в Україну зло, яке спричи-
нило страшну війну — гібрид-

ну. В ній гине цвіт генофон-
ду нації. Сьогодні на сході від 
рук сепаратистів, терористів 
вмирають не тільки борці за 
національну Ідею, а й прості 
люди, жінки і діти. Герої жер-
твують життям не лише за Ук-
раїну, вони воюють за «нашу і 
вашу свободу». Усіх їх партій-
ні регіональні князьки хотіли, 
а дехто і нині хоче перетвори-
ти на «отих рабів німих», одо-
неччивши всю Україну, а від-
так — доросійщити. Тому далі 
актуальною є третя заповідь, 
що вимагає, відповідно до за-
конів України, знайти і пока-
рати винних: «І вражою злою 
кров’ю волю окропіте». Особ-
ливо тих, хто закликав вбивцю 
для вбивства своїх співвітчиз-
ників, хоча на Євангелії кляв-
ся їх захищати — криводушни-
ків не слухати, а карати треба.
 Нині ця Шевченкова за-
повідь набуває не лише ук-
раїнського звучання. Для її ви-
конання потрібні парламентсь-
ке і міжнародне усвідомлення 
української Ідеї та ефектив-
на допомога Заходу. Попри те, 
народні обранці не в стані про-
контролювати покарання вбив-
ць мирних захисників Євро-
майдану, навіть відмінити га-
небний акт ВР, прозваний у 

народі законом «Ка-Ка». На-
томість здатні заарендувати і 
дорого заплатити за щедро на-
криті столи на інавгураційній 
процедурі Президента США 
Трампа. І це видається як ніби-
то вчинок в ім’я України, а на-
справді заради хронічно-маніа-
кальної ідеї — сісти у найвище 
урядове крісло. Знову синдром 
випередити чинного Президен-
та чи то підписанням iз Путі-
ним провального газового дого-
вору, чи то хизуванням міжна-
родною зу стріччю з Трампом — 
працює! При цьому, ні ціна, ні 
втрата державної суб’єктності, 
ні національних інтересів, цін-
ностей — їх не хвилює. Егоїс-
тично марширується хоч через 

трупи до щастя у високих уря-
дових кабінетах! А марш попу-
ляризується нібито як задля 
щастя народу, біди якого тіль-
ки їм зрозумілі. Адже за де-
клараціями — вони теж май-
же бомжі. Чи не щодень ви-
магають підвищення зарпла-
ти хоча б у вигляді субсидій на 
прожиття та за «віддану» пра-
цю в ім’я кожної людини і на-
ції назагал. Водночас і безбід-

ним депутатам задекларовані 
багатства заважають, очевидь, 
зрозуміти сенс слів Івана Фран-
ка, що все, сказане «поза рама-
ми нації» — або фарисей ство, 
або намагання відокремити-
ся від нагальних потреб ук-
раїнської нації. Навіть більше, 
наблизитися до розуміння со-
ціогуманістичного захисту ду-
ховного відродження всіх уяр-
млених народів і народностей. 
Небезпек їх подальшого націо-
нального знеособлення імпер-
шовіністами, в тому числі й ни-
щення рідного слова українців 
як Логосу корінного (титуль-
ного) народу, що дав назву де-
ржаві в центрі Європи. Однак 
йому не дозволено ні стати со-

борною нацією, ні реалізува-
ти максиму, що не може бути 
вільною людина, допоки її на-
ція підневільна. Адже без доз-
волу кремлівського карлика, 
що уявив себе великоросом, їй 
заказано інтегруватися у віль-
ний світ. Далі підсилюється па-
нування «великих» за рахунок 
малих.

«Геть від Москви! Дайош 
Європу!»
 Отже, виборцям пора, наре-
шті, поглибити вимоги до май-
бутніх обранців. Настав час 
розглядати українця насампе-
ред як соборну особистість iз 
її всеукраїнськими почуван-
нями, болями і сподіваннями. 
У свою чергу, це вимагає роз-
глядати соборність України 
не лише в географічно-тери-
торіальній площині, а й з по-
зицій світоглядних, мораль-
но-правових, соціально-пси-
хологічних критеріїв соборної 
здатності тих, хто живе на ук-
раїнській землі, творить націо-
нальне середовище. Тобто со-
борність розглядаймо в контек-
сті синергійності дій нації і лю-
дини — їх знань, свідомості та 
низки інших духовно-інтелек-
туальних, культурних ціннос-
тей, а не лише реформи влади, 
бюджетної децентралізації, са-
моврядування тощо. 
 Сьогодні Росія анексувала 
та окупувала в України части-
ну її земель, але вона не змог-
ла зменшити великі почуття 
соборності та єдності українсь-
кого народу. На перший план 

вийшла українська людина 
— волонтер, надавач притул-
ку тимчасово переміщеним, 
капелан. Сьогодні, як ніколи, 
актуальне звернення Франка 
з відкритим листом до гали-
цької української молоді, що 
мусимо навчитися чути себе 
українцями — не галицьки-
ми, не буковинськими україн-
цями (від себе додам — не до-
нецькими чи харківськими), а 
українцями без офіційних (ре-
гіональних) кордонів. І це по-
чуття не має бути в нас голо-
сною фразою, а мусить вести за 
собою практичні консеквенції. 
«Ми повинні — всі без винят-
ку — поперед усього пізнати 
ту свою Україну, всю в її етно-
географічних межах, у її тепе-
рішнім культурнім стані, поз-
найомитися з її природними 
засобами та громадськими бо-
лячками і засвоїти собі те знан-
ня твердо, до тої міри, щоб ми 
боліли кожним її частковим, 
локальним болем і радувалися 
хоч як дрібним та частковим її 
успіхом, i головне, щоб ми ро-
зуміли всі прояви її життя, щоб 
почували себе справді практич-
но частиною його». Франко-
ва соборність людини — це не 
«жолудкові інтереси», не «ка-
оліції» чи опозиції, а відчут-
тя болю за вбитих і поранених 
в АТО, полеглих за українську 
Ідею.
 Минуло три роки, як оп-
ричники Януковича цинічно 
в Києві розпочали розстрілю-
вати українську Ідею, а відтак 
сам генеральний «регіонал» 

У ПОШУКАХ СТРАТЕГІЇ

Степан ВОВКАНИЧ,
доктор економічних наук, професор

В Україні — маса партій. Майже всі лідероцентричні, працюють як 
спілки бізнесу та політичні системи їх трансформації на виборах у 
парламентські при непрозорому фінансуванні. Але немає жодної 
ідеологічно пан-української, яку очолював би відомий подвижник 
української національної Ідеї (УНІ). Більше того — інтелектуал iз 
державотворення національної держави, лідер реалізації її інтере-
сів і відновлення соборності. Водночас гібридна війна, нав’язана 
Росією, турбулентний стан України і неналежна робота Верховної 
Ради конче вимагають підвищити якість та роль українських націо-
нальних еліт, їхніх ідей у творенні Української держави, зміцненні 
її суб’єктності й вічності. 
І не лише шляхом урахування досвіду країн старих світових де-
мократій при удосконаленні Конституції України, що злочинно 
затягнулося. І не одним примітивним піаром потреб дочасних 
виборів. Адже досі не прийнято новий, більш справедливий за-
кон; не змінено старий склад ЦВК, тривають бійки в парламенті, 
а буцімто достойники нації — недоторканні. Злочинно нехтують 
потребами воюючої народної армії, не поспішають навіть кон-
фіскувати накрадені Януковичем капітали. Винна й спільнота, що 
вибирає світоглядно далеких від розуміння насущних потреб на-
ції, використання для цього інтелектуального капіталу заповітів її 
славних предків. Чи можемо щось змінити, аби відповісти новим 
викликам національної безпеки, не зробивши низку вкрай пот-
рібних кроків?

■

Україно — 
світе — 

Світ має розуміти: українці воюють за «нашу і вашу свободу».❙

Ми досі не виконали прохання Шевченкового 
«Заповіту»: «Поховайте та вставайте, кайдани 
порвіте». Повстали, але чи імперські пута 
(ідеологічні, духовні, інтелектуальні, церковні) 
розірвали? 

Заповіти геніїв нації — скарбниці державотворчих ідей



7УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 1 БЕРЕЗНЯ 2017БЕЗПЕКА НАЦІЇ
звернувся iз заявою до Путіна 
про військову допомогу. І за-
раз не так уже важливо: знав 
він чи ні, що задовго до його 
злочину минулі сторіччя гли-
боко закарбували в народній 
пам’яті українців факт нищен-
ня саме московитами їхньої на-
ціональної iдеї. Знову знехту-
вав застереженнями всесвітньо 
відомого вченого Юрія Шеве-
льова, наведені у статті «Мос-
ква, Маросєйка» в 1954 році з 
нагоди 300-річчя Переяславсь-
кої ради. Власне, в них на ос-
нові аналізу історії зазнача-
ються три найбільші для УНІ 
небезпеки: Москва, українсь-
кий провінціалізм і кочубейс-
тво. Тоді, на річці Маросєйці, 
що протікала серед московсь-
ких пралісів і боліт, після цієї 
ганебної «ради» (точніше, зра-
ди) зупинялися українці, яким 
царем було звелено приїха-
ти. Шкода, але перефарбовані 
«регіонали», що стали депута-
тами від Опозиційного блоку, 
далі не розуміють цього при-
низливого факту колоніально-
го стану України. Вони не хо-
чуть визнати знущання панів-
ного народу Російської імперії 
над колонізованим — українсь-
ким. Знову з тупою ненавистю 
до української мови — основної 
ознаки нації — ігнорують ґене-

зу історичного розвитку корін-
ного народу, сутності його де-
ржавницької iдеї як підґрунтя 
збереження ідентичності ук-
раїнства. 
 У цій ситуації знову, шко-
да, забуто не тільки про захис-
ну місію національної армії, а 
й стратегічні складові УНІ від 
Миколи Хвильового. А вони і 
сьогодні не втратили своєї ак-
туальності для захисту українс-
тва і рівнопартнерської євроін-
теграції України: «Дайош ін-

телігенцію! Геть від Москви! 
Дайош Європу!» На жаль, ко-
муністи весь час спотворено і 
тенденційно інформували сус-
пільний загал (як це сьогод-
ні вони чинять щодо НАТО) 
лише про один «огріх» тала-
новитого письменника, цьку-
ванням за який довели його до 
самогубства. Адже, «Геть від 
Москви!» — це складове гас-
ло УНІ більшовики вирвали із 
загального її контексту, брех-
ливо назвавши націоналістич-
ним. Старі імперські прийоми 
не канули в Лету. Навпаки, до-
далися новації гібридної вій-
ни, нові «дези», що чатують на 
УНІ, приміром, вступ України 
в НАТО — це загроза Росії, а не 
вигідна колективна безпека ук-
раїнців; на сході не російська 
війна проти України, а грома-
дянська; не російські найман-
ці винні в ескалації воєнних 
дій під Авдіївкою, а українці 
тощо. А народні депутати за-
мість державотворення, займа-
ються, як м’яко називає Ліна 
Костенко, «мискоборством».

Донести світові правду про 
сенс боротьби українців
 Біда України не тільки в 
тому, що, як зазначав Михай-
ло Грушевський, нею довго ке-
рували ті, кому вона не була 

потрібна як сильна самостійна 
держава. Річ у тім, що не тіль-
ки Янукович та його однопар-
тійці не розуміють головного: 
майданівці — сучасні Герої Ук-
раїни, — новітні подвижники і 
борці за її національну iдею як 
святу цінність народу. Захід, 
на жаль, також не розуміє, що 
боремося не лише за свою, а й 
його свободу. Хоча у 2017 році 
вселенський дар Вифлеємсько-
го вогню миру переривався для 
українців вибухами мін і сна-

рядів Світлодарської дуги, де-
сятки вбитих і поранених, од-
нак, вони сподіваються на кра-
щі часи, на прогрес у Мінських 
домовленостях і перехід до їх 
Женевського формату, на без-
візові поїздки в Європу, на під-
силення санкцій проти поруш-
ника світового порядку Росії. 
Шкода, що благополучний За-
хід, наляканий спровокованою 

Росією міграційною фобією, 
не спішить прийняти відповід-
не рішення. Вочевидь, він теж 
не в захваті від майбутніх ук-
раїнських туристів, середня за-
рплата яких не перевищує 60 
євро. 
 Закінчилися чергові виб-
ори 45-го президента США. І 
несподівано обраний респуб-
ліканець Дональд Трамп роз-
почав політичний сезон, від-
луння якого матиме світовий 
вимір, не мине й Київ. Хоча 

кредо інавгураційної промо-
ви — Америка понад все! — ук-
раїнцям історично відоме ще 
з гірких часів Другої світової. 
Саме по їхній землі танки краї-
ни, на бляхах ременів солдатiв 
якої були схожі лозунги, кри-
ваво зорали двічі. 
 Українці бажають новому 
президенту США домогтися 
припинення пустопорожніх ба-
лачок агресора якомога швид-
ше. «Тут і зараз!». Вони вірять 
його інавгураційним обіцян-

кам. Сподіваються, що Вашин-
гтон не затьмарить світову ве-
лич, традиційний гуманізм і 
соціальний магнетизм амери-
канської iдеї і, очевидно, не 
стоятиме осторонь кровопро-
лиття і трагічно небезпечних 
авантюр Путіна, що злочинно 
ведуться в Україні, Сирії чи ін-
шій точці світу. Очевидно, що 
нова команда Трампа добре ро-

зуміє: людство чекатимуть не 
кращі часи, коли сильні світу 
цього реалізовуватимуть свої 
мрії, вбиваючи слабших. Зви-
чайно, кожна нація передусім 
дбає про добробут і захист своїх 
громадян, але це легше зроби-
ти у співпраці з цивілізова-
ним людством. Територіаль-
ний ізоляціонізм навіть в ім’я 
побудови Великої Америки — 
слабкий месидж прийдешнім, 
щобільше, коли вони порівню-
ватимуть його зi словами ін-
ших президентів США — «не 
питайте, що Америка зроби-
ла для вас». Чи сказаними в 
блокадному комуністами Бер-
ліні: «Я — берлінець!», чи 
пов’язаними з визначенням 
СРСР «імперією зла», а іділо-
творчих держав, як світової 
«вісі тероризму».
 Аби новообрані західні 
керівники як лідери топових 
держав не виглядали неофіта-
ми, вони мають знати, що таке 
«радянська людина», «імперія 
зла», «вільні вибори» з одного 
кандидата під наглядом КДБ, 
механізми денаціоналізації 
поневолених народів. Зокре-
ма, зросійщення, як це відбу-
валося стосовно українців за 
допомогою ідеології насильно-
го творення цієї нової людини 
тією ж імперією. Тому не вар-
то протиставляти людиноцен-
тричні цінності націоцентрич-
ним. Адже це свідчитиме, що 
Захід забув аншлюс Австрії, 
не пам’ятає акт самоспален-
ня, що його вчинив чеський 
студент Ян Палах, протестую-
чи проти окупації Чехословач-
чини військами Варшавського 
договору. Щобільше, ні Захід, 
ні в Донецьку не знали і не зна-
ють, що львів’янин, воїн УПА 
— Василь Макух — перший в 
Європі таким же способом ще в 
листопаді 1968 року, засудив-
ши окупацію, підпалив себе 
на знак протесту проти зросій-
щення України. Із гаслом «Геть 
колонізаторів! Хай живе віль-
на Україна!» він біг у напрям-
ку нинішнього майдану Неза-
лежності, де в 2015-му поляг-
ла Небесна Сотня. 
 Отож, лише забувши про ці 
жертви, можна було дозволити 
новим фюрерам злочинно анек-
сувати Крим, повірити, що ук-
раїнці, кримські татари доб-
ровільно і при здоровому глуз-
ді кричать «Рассея» і хочуть 
жити в «русском мірє». Пові-
рити зарубіжним російським 
центрам, що шахтарі «гатять» 
з «градів» по «бандеровцам», 
збили малайзійський літак, 
вчинили Іловайський котел та 
інші злочини перед українсь-
кою людиною, нацією і людс-
твом. 
 На жаль, максима глобаль-
ної триєдності «людина—на-
ція—людство» прозвучала з 
вуст нового Президента США 

не дуже обнадійливо. Не знаю 
чим, але початок першої по-
ловини XXI сторіччя мені на-
гадав початок другої полови-
ни XX. Можливо, очікування-
ми змін, які тепер називають 
перезавантаженням. Можли-
во, біфуркаціями подій. Тоді 
славний американський по-
воєнний генерал Д. Ейзенха-
уер, звільнившись з посади ко-
мандувача військами США в 
Європі, повернувся перемож-
цем додому і висунув свою кан-
дидатуру від республіканців на 
пост президента. Прийшов і пе-
реміг. Ба, більше, як у Союзі не 
применшували роль «другого 
фронту» в перемозі над Гітле-
ром, водночас возвеличуючи 
геній генералісимуса Сталіна, 
на велике здивування інавгу-
раційну промову нового прези-
дента США чи не вперше в іс-
торії СРСР та ще в розпал хо-
лодної війни було надруковано 
в центральній газеті, здається, 
«Ізвєстіях». За період, коли ти 
учень восьмого класу середнь-
ої школи і до часу, коли тобі за 
80, можна багато забути. Але 
я досі пам’ятаю, як замучені 
брехливою більшовицькою 
пропагандою прості люди ма-
сово і з інтересом читали над-
руковане. Не тільки як черго-
ве сподівання: «Захід нам по-
може!». А, головно, як заклик 
промовця: пора зняти розп’яте 
людство з Хреста! Його сприй-
мали, як добрий знак на краще 
повоєнне майбутнє, на пану-
вання у світі правди і справед-
ливості. Сподівалися, як тепер 
кажуть, на перезавантажен-
ня. Але росіяни знову обдури-
ли світ, розвели всіх, як сліпих 
кошенят. 
 Чи не був надто наївним 
бойовий генерал, що вітав-
ся специфічним жестом скла-
дення рук долонями до себе. 
Чи не шкода, що не кулаком 
грізного Трампліна?! Вітан-
ня, притаманне Ейзенхауе-
ру, запам’яталося землянам, 
адже відтак певною мірою ста-
ло властиве Папі Римському 
Івану Павлу ІІ. Але, як свід-
чить історія, справа не в пов-
торенні добрих вітань, а в не-
допущенні повтору недобрих 
вчинків. Очевидно, генерал не 
знав, що напередодні нового 
року радянські кадебісти «до-
поможуть» Фіделю Кастро під 
носом США перетворити Кубу 
на острів «свободи». Світ не 
знав, що в них велика практи-
ка зi створення цілого «Архіпе-
лагу ГУЛАГ». Але чому зараз 
так безвідповідально все забу-
то, що переодягнені Росією за-
гарбники під кубинських «ре-
волюціонерів» змогли стати в 
ХХІ сторіччі передвісниками 
кримських «зелених чоловіч-
ків». Мало хто з львів’ян і нині 
знає, що сім’ї вбитих під час 
перевороту на Кубі совіцьких 
офіцерів отримували у Львові 
квартири. І хто знає, що не-
вдовзі на Кубу з Одеси «моря-
ки-аграрники», «інженери ма-
шинно-тракторних станцій» у 
трюмах везтимуть ракети, при-
сипані пшеницею? І мало хто 
знатиме, що нині родини за-
гиблих в Україні, Сирії чи де-
інде, аби «захистити» нових 
диктаторів — прихильників 
«русского міра», Росія знову 
«ощасливлює» житлом родичів 
виконавців «інтернаціонально-
го долга», але вже з анексова-
них і мілітаризованих фондів 
кримськотатарського народу. 
Легко забуто цілий імперсько-
загарбницький традиційний 
алгоритм держави-терориста, 
яка далі руйнує сьогоднішній 
світоустрій!

пильнуй,
не дрімай

«Геть від Москви! Дайош Європу». Ця заповідь Миколи Хвильового актуальна й досі. ❙

Після Другої світової замучені брехливою 
більшовицькою пропагандою прості люди 
сподівалися, як нині кажуть, на перезавантаження. 
Але росіяни знову обдурили світ, розвели всіх, як 
сліпих кошенят. 
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Коли сильні світу почують 
і припинять волання 
розіп’ятих?
 Отож кілька запитань. Чи є 
щось нове під Сонцем в авантю-
рах російського імпершовініз-
му, окрім зміни місця на Зем-
лі, де далі, на жаль, реалізу-
ються злочинні агресивні схе-
ми держав-терористів та їхнiх, 
зі схибленою психікою вож-
дів? Скільки ще потрібно люд-
ських жертв в Україні, Грузії, 
Сирії, аби світ переконався, що 
за умов глобалізації гібридної 
війни на ілюзію перетворюють-
ся навіть добрі обіцянки зняти 
людство з Хреста, якщо не при-
пиняються злочини агресивних 
світу цього розпинати «неугод-
них» за їхні ідеї національного 
відродження? За таких обста-
вин чи не єдиний ноосферний 
шлях зняти розіп’ятих із Хрес-
та — це якомога дружніше до-
помогти живим його нести, і не 
на Голгофу. Не можна вдоско-
налити систему, не вийшовши 
з неї. Лишень із розповідок лі-
тературного барона Мюнхгаузе-
на відомо, що він сам себе за во-
лосся витягнув з болота. Єдина 
гарантія не впасти на Хресній 
дорозі до нового якісного пере-
родження — перестати копати 
ями для інших; особливо тих, 
що тільки спинаються на влас-
ні ноги. Єдиний спосіб втілити 
в життя аксіологію своєї ідеї — 
це не розстрілювати чужу, гід-
ну людини, нації й цивілізова-
ного світу. Визнайте це, люди 
і народи, та допоможіть донес-
ти світові сенси зовсім не грома-
дянської боротьби українців на 
Донбасі! Це усуне сумніви щодо 
потреб економічних (і не лише) 
санкцій світового співтоварист-
ва проти агресора.
 Коли сильні світу почують і 
припинять волання розіп’ятих: 
де ті духовно-інтелектуальні 
еліти, де ця країна та її лідери, 
в якій вони при владі та готові 
перервати традиційно-злочин-
ні російські схеми, захищені 
потужним атомним арсеналом? 
Чому не тільки злочинці, що за-
таїлися в Ростові, а й благопо-
лучний світ, обдурений російсь-
кими «дезами», насолоджуєть-
ся затишком диванів, рівнем 
життя, ніяк не може усвідоми-
ти, що на Майданах, в АТО ук-
раїнці йшли і йдуть на смерть 
«за нашу і вашу свободу»? Чи 
не тяжко грішить «золотий мі-
льярд», облаштовуючи свій доб-
робут і залишивши українців на 
Хресній дорозі до свободи самих 
без належної допомоги, вимага-
ючи від них разом iз Росією до-
рожньої карти щодо реалізації 
Мінських домовленостей? 
 Зрозуміймо: ми всі пливемо 
в хиткому човнику до небуття. 
Соціогуманізм має бути захи-
щеним євроатлантичною війсь-
ковою потугою і справедливим 
правосуддям за вчинені злочи-
ни, поширення неправди і всіх 
видів людиноненависницької 
ідеології — нацистської і ко-
муністично-більшовицької. Ні-
кому не вдасться «вмити руки» і 
за глобалізацію гібридної війни, 
якщо її, не дай Боже, розпалять 
ті, що зачислили себе не тільки 
до сильних світу цього, а ще в 
період холодної війни по-фари-
сейськи призначили себе борця-
ми за «мир во всём мире». І тут, 
якщо байдуже споглядати, вичі-
куючи, можна спізнитися. 

Стратегізувати складові 
національної Ідеї України
 Четвертий рік iде кривава 
війна — справді вітчизняна, на-
родна, визвольна. У ЗМІ засві-
тилися візії закінчення війни 
на Донбасі, запропоновані Кіс-
сінжером, Мотелем, Пінчуком, 
Марчуком, але не чутно планів 
українського уряду. Чи не тому 
недипломатично заговорив ні-
мецький посол в Україні, адже 
досі не оприлюднено ні страте-
гії розбудови національної де-
ржави, ні деокупації та відбу-
дови тимчасово загарбаних те-
риторій. Очевидно, що насам-
перед не обійтися без стратегії 
розвитку України, без визна-
чення пріоритетів національ-
ної ідеї, її безпеки, серйозного 
духовного очищення та сумлін-
ної якісної праці кожного. 
 Ми прагнемо в Європу, але не 
адаптовані до дефініцій: інсти-
тут меценатства, інститут влас-
ності, довіри, медіації, трансак-
цій, ощадності тощо. У нас ще 
донедавна не було інституту во-
лонтерства, досі нема стратегем 
(плану дій) соціально-економіч-
ного розвитку. Яку Україну, 
власне, ми хочемо побудувати, 
чим зшити націю, нема ідеоло-
гічних засад державотворення, 
як їх стратегізувати, задіяти ме-
ханізми тяглості розвитку, його 
сталості. Чи досягнемо ефекту 
синергійності в розбудові націо-
нальної держави, децентралізу-
ючи відродження культури або 
соборності України без ураху-
вання споконвічних складових 
її національної iдеї? 
 Деокупація, реінтеграція 
Донбасу — це довгострокове 
впровадження рекультрегіо-
налізації як процесу інтеграль-
ної українізації духовно-інте-
лектуального середовища, ре-
культивації території, а головно 
— потолоченої нації, євроінтег-
рації її вільної людини у віль-
ний світ. На потребу рекультре-
гіоналізації ми звертали увагу 
давно, неодноразово і до окупа-
ції. Однак наші очільники, сві-
домо чи несвідомо, дозволили 
антиукраїнським відцентро-
вим силам звести нанівець ос-
нови ідеологічного забезпечен-

ня державотворчих процесів, 
які б ґрунтувалися на духовно-
інтелектуальних засадах і за-
гальноукраїнських інтересах, 
що гармонійно акумулюють 
такі стратегічні пріоритети на-
ціональної Ідеї — Україна: со-
борна, українська, гідна люди-
ни, нації та цивілізованого люд-
ства. 
 Ці пріоритети комплексно 
охоплюють як видимі (просто-
рово-територіально ідентифі-
ковані) величини, так і неви-
димі (духовно-інформаційні, 
соціально-психологічні, світог-
лядні) компоненти соборності, 
українськості; як національні, 
так і загальнолюдські цивілізо-
вані вартості. Саме таку демок-
ратичну державу українці бу-
дують, шануючи загиблих і жи-
вих героїв, що віддають у наші 
дні життя за гідність і свободу 
України. Тобто за українську 

Україну, ексклюзивно — само-
достатню, свідому своєї націо-
нальної ідентичності, як й ук-
раїнців — соборних, увімкне-
них в загальнолюдські цінності 
та адекватних викликам націо-
нального самовизначення.

Відкриймо очі зазомбованим 
споконвічним «братерством»
 Нинішній світовий тренд 
державного управління такий, 
що систему чи то глобальних, 
чи локальних процесів щораз 
уважніше пропускають через 
якісні фільтри. Навіть новооб-
раний президент США Трамп 
влаштував публічне обгово-
рення кваліфікацій майбутніх 
міністрів. Потужний винахід 
минулого сторіччя в гумані-
тарних (соціальних) науках — 
системний підхід — дав еконо-
мічній науці, окрім структур-
но-функціонального підходу 
до досліджень суспільних про-
цесів, іще важливий імператив, 
який не завжди в Україні адек-
ватно і своєчасно використовує-
мо. Йдеться про потребу звер-
нути більшу увагу на якісне 
вдосконалення третьої складо-
вої будь-якої системи — її емер-
джентності — як відповідності 
структур покладеним на них 
функціям. Ми маємо залучити 
емерджентність як канал якіс-
ного поліпшення соціальних 

систем та імператив їх приве-
дення до належного рівня ефек-
тивного виконання своїх функ-
цій. Нинішній механізм його 
реалізації вимагає якісного зсу-
ву функцій Української держа-
ви до потреб нації не через бажа-
не Москві розмиття її ідентич-
ності, денаціоналізації, зросій-
щення, нищення структур УНІ, 
для якої Кремль — ворог №1. А 
шляхом якісного вдосконален-
ня саме цієї тре тьої складової 
на будь-якому рівні соціальної 
системи України, патріотич-
но пам’ятаючи, що її удоскона-
лення — невід’ємні від світово-
го контексту.
 І життя жорстко і жорстоко 
підтверджує цей імператив, по-
чинаючи від безпекової діяль-
ності ООН, де Рада Безпеки не 
може гарантувати світовий по-
рядок, коли Росія, як постій-
ний її член, стає агресором про-

ти іншого члена ООН. Тоді стане 
можливим припинити подаль-
шу недопустиму бездіяльність 
ООН, що може спричинити гло-
бальну гібридизацію як незві-
дано-своєрідну нову реальність 
Третьої світової війни, апокаліп-
тично-трагічні наслідки якої 
передбачити не важко, а проба-
чити — неможливо, бо нікому 
буде це робити. Та це не оправ-
довує внутрішні дії поліції в Ук-
раїні, система якої, приміром, 
не може захистити людину, чи 
систему судів, структури яких 
чомусь виправдовують злочин-
ців. І так далі, аж до управлін-
ня промисловими об’єктами, 
коли інтелект особи-управлін-
ця працює не на розвиток діяль-
ності підприємств нафтогазово-
го комплексу чи вугільної про-
мисловості. Адже в його голові 
— офшори, а не інтереси країни. 
І деякі українські міста російсь-
комовні не тому, що в них не жи-
вуть українці, їх нація не єди-
на, а тому, що їх імперія встиг-
ла криваво денаціоналізувати, 
порушивши код нації. 
 Аби далі не спекулювати на 
наслідках шовіністичних зло-
чинів, їх треба припинити, най-
перше, вивівши з України за-
гарбницькі війська. І для того 
так званої проукраїнської уря-
дової політики замало. Потріб-
ні українська політика уряду, 
санкції проти Росії і ефективна 
допомога Україні. А відтак — 
належне духовне і національне 
відродження. Лише усунувши 
ідейний камуфляж і пропаган-
дистські російські «дези», вий-
мемо ніж з тіла не тільки Ук-
раїни, а й інших країн, де дво-
головий мутант і в третьому ти-
сячолітті щодень точить кров, 
довбе ребра і серце розбиває. 
 В Україні консолідувати со-
ціум мають не окремі нещасні 
випадки, а стале всенародне ус-
відомлення того, що в унітар-
ній Українській державі фун-
кціонує духовно-інтелектуаль-
на, культурологічна основа на-
ціональної Ідеї, відповідний її 
інформаційно-правовий суп-
ровід. Для живих і ненародже-
них діють аксіоми: державні 
символи (Герб, Прапор, Гімн) 
України — це древні знаки со-
борного народу, Україна — єди-
на, неподільна; її питома мова 
— українська і державна. Її на-
ціональна Церква — одна, неза-
лежна ні від політичних внут-
рішніх чвар, ні від провока-
цій агресивних сусідів. Лише 
тоді зрозуміємо: якщо церков-
ні лаври належать служителям, 
які не встають при вшануванні 
у ВР полеглих захисників на-

ції, то з емерджентністю сус-
пільства як системою недопра-
цьовуємо. Тоді, нарешті, гідно 
ідеологічно укріпимо позитивні 
моменти тяжкої долі українсь-
кого державотворення, зросій-
щення і зрозуміємо потреби де-
русифікації нації, декомуніза-
ції країни і рекультрегіоналіза-
ції Донбасу. 
 Відкриємо очі багатьом, іще 
зазомбованим фарисейством 
споконвічного «братерства», 
оманливо пролонгованого Єль-
циним Великим договором. Піс-
ля його зради Путіним справж-
ня інтелігенція Росії (якщо така 
залишилася), може, візьме час-
тину провин за зраду й на себе. 
Це допомогло б інтелектуалам 
світу активніше реагувати на 
брязкіт зброєю неофюрера, що 
провокаційно навіює страх вій-
ни, яка може трансформувати-
ся у Третю світову. 

Аби не наступити на граблі 
глобального самознищення
 З іншого боку, й еліти та уряд 
України для себе, Росії і решти 
світу мають очистити заяложене 
слово «гуманний», допомігши 
зрозуміти парадигмальний мас-
штаб поняття «соціогуманістич-
ний» як наш новотвір, що має не 
лише український вимір і сенс. 
Український фронт гібридної 
війни вимагає розвести смисли 
секондхендівської допомоги, 
тобто т.зв. «гуманітарки» для 
бідних, гуманітарної політики 
держави (освіта, наука, меди-
цина, культура тощо) і піар гу-
манітарних конвоїв агресора, 
його нібито гуманітарних кори-
дорів для терористів-найманців. 
Урешті, нових соціогуманістич-
них засад парадигми бінарного 
(двовалентного) захисту та роз-
витку і людини, і нації (націй), 
їхнього буття на своїй, але за-
гарбаній землі; відтак вільного 
майбуття у вільному розмаїто-
му колі народів, в якому шекс-
пірівське «бути» нині для Украї-
ни — не награне, а архіважливе і 
доленосне, яке вдень і вночі вип-
робовується кров’ю. 
 Отже, на часі є комплексні 
дослідження теоретико-мето-
дологічних засад формування 
в Україні нової політики, яка 
б ґрунтувалася на соціогумані-
стичній парадигмі паритетного 
захисту прав людини і нації; на 
колективній євроатлантичній 
оборонній системі вільного сві-
ту. Водночас не виносила б на 
маргінес ні історію, ні подвиж-
ників української iдеї як спо-
конвічної мрії корінного на-
роду, що дав назву національ-
ній державі. У центрі Європи 
українцям не так потрібен єв-
ровіз, як натовська захисна па-
расоля. Зрозуміло, що допоки 
ми в полум’ї війни, нас цура-
ються, але й без нас під парасо-
лю — ризики. Без них не обій-
тися по сусідству з осатанілим 
агресором. Однак за цих умов 
НАТО, вочевидь, даремно лег-
коважить оборонним потенціа-
лом країн Балто-Чорноморської 
дуги, а ЄС — східноєвропейсь-
ким сегментом своєї політики. 
Лише консолідовано, при від-
повідній політичній волі уря-
ду, залучивши громадський 
сегмент спільноти, зможемо 
донести світові насущну пот-
ребу спільної боротьби та наше 
бачення стратегії й тактики її 
переможного закінчення. Світ 
мусить дослухатися до поперед-
жувальних сигналів українців 
про загрози анексій та ідеоло-
гем «русского міра» — новітніх 
імпершовіні стичних кайданів 
рашизму ХХІ сторіччя, — аби 
не наступити на граблі глобаль-
ного самознищення. ■

У ПОШУКАХ СТРАТЕГІЇ

Україно — пильнуй, світе — не дрімай

■

Лише усунувши ідейний камуфляж і пропагандистські 
російські «дези», виймемо ніж iз тіла не тільки України, а й 
інших країн, де двоголовий мутант і в третьому тисячолітті 
щодень точить кров, довбе ребра й серце розбиває. 

Де ті духовно-інтелектуальні еліти, де ця країна та її лідери, 
які зупинять злочини Росії? 

❙
❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

В Україні триває неоголошена війна з 
російським агресором i його посіпаками, 
яка несе великі людські втрати й біль: 
тисячі поранених, скалічених мирних 
людей i військових — справжніх героїв, 
які проходять через важкі випробування 
долі, шпиталі, лікарні та сміливо сприй-
мають вирок долі й говорять: «Життя не 
закінчується, а стає дещо іншим».
Саме про таких героїв книга Валентини 
Розуменко «Нескорені», у якій 16 роз-
повідей-інтерв’ю з бійцями, які пройшли 
крізь пекло Іловайська, Дебальцевого, 
Донецького аеропорту та інших «гаря-
чих» точок. Хтось отримав велику пси-
хологічну травму, дехто зазнав важких 
поранень — втратив ноги, руки. Усі вони 
пройшли важкі щаблі реабілітації, до-
кладаючи надлюдські зусилля. У кожно-
му інтерв’ю достовірно й документально 
відтворюють ті події, забувати про які 
ніхто не має права. 

Усі герої стали рідними
 «УМ» зустрілася з автором книги Ва-
лентиною Розуменко, яка постійно на-
магається бути на вістрі подій. Після 
поїздки до Непалу з групою відомих ук-
раїнських альпіністів подорожні нариси 
переросли в першу її книгу «Непал, або 
Подорож в Гімалаї». Наступну — «Май-
дан... Хто, якщо не я?!» — було напи-
сано під час буремних подій Революції 
гідності 2013-14 років; у ній зібрано 60 
інтерв’ю з безпосередніми учасниками 
тих історичних перипетій. У грудні 2016 
року побачила світ її чергова книга «Не-
скорені», яку відразу ж було презентова-
но в кулуарах Верховної Ради. 
 ■ Пані Валентино, як з’явився за-
дум написати цю книжку про бійців 
«АТО»?
 — Коли працювала над своєю попе-
редньою книгою «Майдан... Хто, якщо 
не я?!», ніколи не думала, що через 
два роки доведеться писати про жахіт-
тя війни у своїй країні та ще й із сусід-
ньою «братньою» державою. Проте під-
свідомо збиралася писати продовження 
про героїв Революції гідності, які з май-
данівських наметів поїхали доброволь-
цями на війну.
 А тут iще випадок долі — на річни-
цю Майдану, 20 лютого 2016 року, в при-
міщенні КМДА чоловік у камуфляжі, 
побачивши мою книгу про Майдан, 
попросив подивитися, погортав, щось 
прочитав і тут же несподівано запропо-
нував: «Напишіть книжку про наших 
нинішніх героїв цієї війни, які віддали 
здоров’я за незалежність своєї країни!» 
Ним виявився Сергій Тріскач — голова 
«Української асоціації інвалідів АТО». І 
почалися численні зустрічі, розмови та 
морально важка робота над текстами...
 Розповіді героїв пропустила через 
серце i, вболіваючи за їхні долі, намага-
лася передати реальні історії тих подій, 
які вони пережили, та розкрити високі 
зразки їхньої мужності, сили духу, са-
мопожертви та героїзму. Як це в мене 
вийшло — судити читачеві.
 ■ Морально важко, тому що жін-
ка...?
 — Тому, що війну я «бачила» очи-
ма своїх героїв, слухала обурення щодо 
чиновників, які їх не чують... Із болем 
у душі дивилася на зволожені очі цих 
мужніх чоловіків, коли вони у розмовах 
згадували про побратимів, які відійшли 
у вічність. Не могла збагнути, як, прой-
шовши пекло війни, вони усміхають-
ся, радіють життю i намагаються знай-
ти себе в мирному житті, дякуючи всім 
людям, які їм допомагають. Важко усві-
домлювала, як може людина-ампутант 
перенести такий страшний вирок долі 
й не зламатися, не збожеволіти, та ще й 
залишитися патріотом. Адже писала, в 
основному, про людей з обмеженими фі-
зичними можливостями. Тому й було 

чимало безсонних ночей i переживань 
через почуте від хлопців... 
 ■ Ваші герої з різних куточків Украї-
ни. Як довелося долати відстані й чи всі 
відразу йшли на відверті розмови?
 — Спілкувалися завдяки сучасним 
технологіям: Skype через iнтернет, із ки-
мось «вживу» в Києві, а до Романа Воз-
ного, свого земляка, їздила на Черкащи-
ну. 
 Щодо розмови, думаю, що не лише в 
моїх героїв загострене вiдчуття справед-
ливості, а й в усіх чоловіків і хлопців, 
хто пройшов цю кляту війну. Тому роз-
мови були відвертими, i вони дуже при-
скіпливо вичитували свої тексти, коли 
я повертала їх для узгодження. Про-
те хочу зауважити, що молоде поколін-
ня відвертiше та сміливiше у висловлю-
ваннях, це я помітила, коли писала про 
Майдан. І це тішить, адже вони не вихо-
вані в комуністичних «рамках»... 
 Усі мої герої стали мені рідними, їхня 
подальша доля для мене не байдужа. На-
передодні 2017 року два мої наймолод-
ші герої — десантники Роман Панченко 
та Сергій Калитюк, які зараз на інвалід-
них візках, — отримали у Львові квар-
тири. Я раділа за них, як за своїх дітей! 
А донеччанин Вова Білик — герой кни-
ги про Майдан, який нині на передовій 
в «Айдарі», не пропустить жодного свя-
та, щоб мене не привітати.
 ■ Можете виділити когось, хто з ге-
роїв книги «давався» найважче?
 — Усі історії важкі в моральному 
плані. Звісно, найважче було писати про 
десантників Романа Панченка та Сергія 
Калитюка, яким було по 18-19 років, 
коли отримали кулі в хребет. Сергій роз-
повідав: «Куля потрапила в лоб, над лі-
вим оком... Кров залила мені все облич-
чя. І в ту ж секунду мене прошили ще чо-
тири — в спину!» Роман ділився вражен-
ням: «Не можу забути, коли мене несли 
— відчував на собі кожен їхнiй крок, це 
нестерпно... Сам собі говорив: «Тримай-
ся!». Навіть коли вантажили, перевози-
ли, знімали, клали — не боляче, тіль-
ки дуже важко... і неможливо дихати. 
Я задихався, адже були прострелені ле-
гені». 
 Якщо відверто, не могла стримува-
ти сліз, коли писала цi історії — вони ще 
такі юні, все життя попереду. І той вис-
лів Сергія: «Мамо, вибач, що так вийш-
ло...» я й донині не можу з легкістю при-

гадувати. Тішить, що хлопці великі мо-
лодці — оптимісти, не падають духом. 
Усі герої моїх розповідей своїм незлам-
ним духом і великою вдачею мають ста-
ти взірцем для тих, хто втратив сенс 
життя. 
 Пропонуємо уривки з розповідей ге-
роїв книги.

Помста за полон
 Роман Возний (34 роки, 72-га мех-
бригада): «Потрапив у полон 21 жовтня 
2014 року, а звільнився 26 грудня, коли 
відбувся найбільший за весь час бойових 
дій обмін військовополоненими: 144 на-
ших на 222 сепарів. 
 Полон — це пекло! Ти ніколи не 
знаєш, що «їм» стукне в голову, — мо-
жуть тебе вивести і розстріляти, ви бачте, 
як собаку! Можуть познущатися (вирва-
ти нігті, прострелити коліно) або ж на-
лякати, імітуючи розстріл, щоб психо-
логічно знищити, бо «їм» так захотіло-
ся!
 І ставлення таке, як до скотини: не 
зважають на те, чи ти побитий, чи при 
смерті. Якщо при смерті — беруть, ку-
дись вивозять — і все, немає людини — 
немає проблеми.
 Тому постійно пролітали думки, 
ймовірно, не в мене одного, щодо подаль-
шої там долі — залишишся в полоні й об-
міняють, чи вже забули на рідній землі. 
 Водночас не полишало неймовірне 
бажання, щоб хоч на дві хвилини поба-
чити своїх дітей, а їх у мене четверо...
 Потрапив у полон важко поранений. 
Там ламали руки, ноги та били, били... 
— це не давало надії на подальшу перс-
пективу життя. Проте вижив! Повернув-
ся додому, та бути там не зміг. Відчут-
тя помсти не давало жити. Повернувся 
на передову самотужки. ...05.03.2015 — 
це той день, коли отримав своє останнє, 
третє, поранення.
 Почався шквальний бій. Проросійсь-
ких бандитів було близько 150, а нас — 
40, проте ми не збиралися здавати свої 
позиції. Як результат — сепарів покла-
ли майже всіх. 
 Я ж кулеметник РПК і знаю, що пок-
витався з сепарами повністю. Щоправ-
да, снайпер попрацював по моєму бро-
нежилету, а в ногу потрапив осколок від 
міни, який зайшов біля нирки, а застряг 
у стегновій кістці. Той осколок нині в 
мене дома зберігається...»

«Похоронна команда»
 Володимир Сакун (45 років, коман-
дир 3-го взводу штурмової Афганської 
роти в «Айдарі»): «5 вересня 2014 року 
неподалік Щастя головорізи з «Бетма-
на» та «Русичів» спалили заживо 39 на-
ших військових, які потрапили у їхню 
засідку... Троє діб iшли перемовини, 
щоб забрати ті тіла.
 Я служив в Афгані й пройшов велику 
школу. Надивився багато чого, але тако-
го жахіття ще не бачив. Навіть уяви ти 
у важкому сні не міг би. Проте молоді 
хлопці, які були зі мною (Андрію 27 
років і Боді приблизно стільки ж), від 
побаченого не могли втриматися.
 ...Ми зносили трупи. Сепари стежи-
ли за кожним нашим кроком і спочатку 
з великою злобою ставилися до нас. Хо-
дили, як привиди, й ще підштовхували, 
щоб справніше робили зачистку.
 Чотири години ми зносили тіла по-
звірячому розстріляних і понівечених 
побратимів, а точніше те, що важко на-
звати тілами. Частини згорілих тіл, 
руки, ноги окремо, а один боєць був роз-
плющений танком. Трупи розкидано по 
полю та лiсосмугах. А ще й було видно, 
що російські найманці перевертали їх: 
кишені повивертали, все забрали.
 ...Сепари зав’язали нам очі, посади-
ли в «Газель», клацнули затворами ав-
томатів біля скронь для остраху, і маши-
на рушила. За кермо нашого «КамАЗу», 
де були тіла бійців, посадили свого. Він 
доїхав до блокпоста i, заглушивши ван-
тажівку, вийшов.
 Приїхали й ми. Нас витягли з маши-
ни, поставили спиною до «КамАЗу», і я 
подумав: «Усе, розстріляють!» Бандити 
попередили, щоб п’ять хвилин стояли. 
Уявіть напругу! 
 Коли приїхали до своїх, то в прямому 
сенсі нас витягали з кабіни. Андрій був у 
такому стані, що його ледь відiрвали від 
керма. Після цієї «поїздки» він більше 
не воював: отримав такий стрес, що зла-
мався.
 Згодом із 38 тіл загиблих упізнали 
лише шістьох. У невпізнаних тіл узяли 
клітини для ДНК-аналiзу й поховали на 
Старобільському цвинтарі».

Під ворожим танком
 Олександр Зозуляк (39 років, ко-
мандир взводу 120-мм мінометної ба-
тареї, 128-ї бригади): «Десь по обіді по-
чули ревіння ворожих машин. Усі за-
лізли в траншеї, глибина яких із на-
шого боку була по коліна, а в глибших 
місцях — по пояс. Зауважу, що пози-
ція була на скелястій місцевості, тож 
вирити глибші траншеї було фактично 
неможливо.
 Я встиг доповісти командуванню по 
рації щодо ситуації: «П’ять танків і БТР 
розвернулися на захід і йдуть на повно-
му ходу в наш бік». Усе відбувалося мит-
тєво — у момент наступу ворожі танки 
«долетіли» до нашої висоти за кілька 
хвилин — за такий час неможливо щось 
спланувати й навести нашу артилерію. 
Хіба що викликати вогонь на себе. По-
чався запеклий бій.
 ...Мене контузило. Спочатку почув, 
як реве, а потім оглянувся й побачив, що 
третій ворожий танк їде просто на мене 
неглибокою траншеєю. 
 Танк уже був за вісім метрів iз наці-
леними в мій бік гарматою і кулеметом, 
проте не стріляв. Хоча вистачило б од-
нієї черги! Це був величезний Т-72Б1. Я 
зрозумів: він не збирається мене розстрі-
лювати, а намірився розчавити!
 Попереду, за два метри від себе, по-
мітив неглибоку яму в траншеї. Стриб-
нув перед самим танком, прокрутився в 
повітрі й упав на спину трохи поверну-
тий уліво.
 За інерцією моя права рука, на ремені 
якої висів кулемет, потрапила стволом у 
рухому гусеницю. Кулемет прокрутився 
й ременем зiдрав усю шкіру на цій руці, 
затиснув її i зламав. За кілька секунд 
той монстр наїхав на мене знову, проте 
вже задом і повільніше...
 Коли він нарешті зупинився, я був 
здивований і не розумів, чому ще досі 
живий? Лежав під правою гусеницею 
танка, яка накривала ліву частину 
тіла повністю. Лівим вухом упирався 
в колесо ворожої потвори, яка ще реві-
ла...» ■

ГЕРОЇ СЕРЕД НАС

Плече друга в пеклi вiйни
Історiї учасникiв АТО зiбрали у книгу «Нескоренi»

■

Письменниця Валентина Розуменко та Софія Розуменко (обкладинка і верстка книжки) 
з героями  «Нескорених» Олександром Зозуляком, десантниками Сергієм Калитюком 
і Романом Панченком у кулуарах ВРУ в День захисника Вітчизни.
Фото Назара ЗДОРОВИЛА.

❙
❙
❙
❙
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Ніна РОМАНЮК 
Волинь

 Чорна звістка знову прилинула 
з буремного сходу до Луцька: 19 лю-
того під Авдіївкою куля снайпера 
обірвала життя  командира зенітно-
ракетного взводу 1-го механізованого 
батальйону 72 омбр Максима Гринчи-
шина. Він став 31-м лучанином, який 
загинув на цій неоголошеній війні   за 
свободу і незалежність України. 
 Місто прощалося зі своїм Героєм 
два дні: 21-22 лютого Максима від-
співували  у кафедральному Свято-
Троїцькому соборі, а прово джали в 
останню дорогу пішою ходою від Те-
атрального до Київського Майдану 
по центральній вулиці міста — про-
спекту Волі, за яку віддали свої жит-
тя 37-річний  Максим  та тисячі  ук-
раїнських воїнів. Так захотіли друзі 
Максима, волонтерські й громадські 
організації, бо раніше після  грома-
дянської панахиди  на площі  траур-
на процесія від’їжджала  до міського 
кладовища і вулиць не перекривали.  
«Владо м. Луцька, ми не носитиме-
мо папірці, ми не збиратимемо під-
писи. Тримай заяву тут. Говорю про 
те, щоб у м. Луцьку з почестями, як 
того вимагають норми моралі, хоро-
нили наших загиблих Солдатiв на 
війні. А саме: Луцьк повинен відчу-
ти і почути, що хоронять Героя. Ви-
магаю не лише оголошення трауру, 
а й повного перекриття руху по пр. 
Волі та вул. Рівненській, доки з Хра-
му до виїзду з міста слідуватиме по-
хоронна процесія з відкритими бор-
тами траурного автомобіля з труною 
Захисника. Загиблих потрібно про-
воджати в останню путь за старою 
доброю традицією — пішки і мовч-
ки. А не палкими промовами пред-
ставників від влади у стилі «Слава 
Україні».
 Якщо належного вшанування не 
забезпечить міська адміністрація, то 
ми, ГО міста, залишаємо право роби-
ти це своїми силами.
 Луцьк потрібно трясонути, бо 
для багатьох похорони воїнів уже 
стали буденністю: що до гастроному 
сходити, що до нічного клубу. Похо-
рони проходять повз них. Війна — то 
не їхнє», — звернулася до містян во-
лонтерка й активістка Тетяна Долж-
ко. 
 Максим був на війні з 14 серпня 
2014 року. Демобі лізував шись, зно-
ву повернувся до війська, підписав-
ши контракт. «Справжній солдат — 
це про нього. Він ніколи не був бай-
дужим до своєї важкої чоловічої ро-
боти — захищати рідну землю. Макс 
завжди горів тим, що робив. Тю-
нинг, постійне вдосконалення, дове-
дення заліза до ладу — оце все була 
його тема. Він був крутий армійський 
спец. А ще Макс — був цікавий спів-
розмовник, очевидно начитаний, еру-
дований, інколи несподіваний у вис-
новках...Макс-був! Пам’ятайте про 
Макса...» — написав у соцмережах  
Олександр Висоцький, випусковий 
редактор програми «Вікна-новини» 
каналу «СТБ». 
 «Він був моїм зведеним братом... 
Моя мати давала йому захисну молит-
ву та молилася за нього.... Ще декіль-
ка днів тому вітав мене з днем народ-
ження. Я бажала йому у відповідь... 
Останній його веселий смайлик вия-
вився прощальним... 
 Я не можу повірити. Не хочу. Від-
чуття — наче це якась паралельна ре-
альність, наче я сплю і бачу жахли-

вий сон, де на своїй землі гине мій 
брат, мої  друзі  дитинства, мої зем-
ляки... У Максима залишилась мати, 
біль якої страшно уявити, сестра, ро-
дина, близькі  друзі... Слова співчут-
тя не зможуть, на  жаль, зменши-
ти біль втрати... Хочеться кричати. 
Хай біль кожного трансформується в 
силу... Силу зупинити смерть цілого 
покоління наших чоловіків, сліз ма-
терів, батьків, жінок, дітей... Хай ця 
сила подолає вкінець ворога, і в пер-
шу чергу внутрішнього...
 ...Лети до світла... Дякую, що 
був... ...» — не стримує розпачу  від 
непоправної втрати   Надія  Навро-
цька, колишня дружина футболіста 
Анатолія Тимощука. 
 Кричить від болю і душа коха-
ної дівчини: «Снайпер, клятий снай-
пер... Як же так, коханий, як же так? 
Ти ж стільки всього пройшов, був та-
кий сильний і витривалий... Ти був 
найкращий, бо був самим собою... Бо 
був Прометеєм, Воїном і Людиною... 
Тобі можна було вірити... просто так 
без сумніву... На тебе можна було 
покластись і знати, що не підведеш, 
підтримаєш, зрозумієш... У тебе за-
вжди було все по МАКСИМуму...Ти 
робив або добре, або ніяк... Ти не вмів 
інакше.
 Ти не лукавив... ніколи... Ти за-
вжди про все говорив так, як воно є... 
Ти був Справжній...завжди прагнув 
до кращого сам і хотів навколо все і 
всіх зробити кращим...
 Пам’ятаю нашу останню зустріч, 
коли декілька місяців тому ти виру-
шав на цю трикляту війну... Автобус 
уже мав відправлятись, і ти хотів ви-
курити цигарку, а я не дозволила ... 
Мені були такі дорогі ці декілька хви-
лин, що я повисла в тебе на шиї і лед-
ве стримувала сльози...Зараз не стри-
мую.
 Ти завжди казав: «До зустрічі!»... 
Ти відписувався щоразу, коли на 
сході ставало гаряче: «Живий-здоро-
вий і в балаклаві...» ...Щоразу, але не 
зараз.

Війна нас познайомила, війна нас і 
розлучила...
Не плакати... не плакати... не пла-
кати не можу...
Дай Боже сили всім нам...
Дякую, мій Герою... Назавжди в моє-
му серці...»
Ідуть від нас  красені, справж-
ні  чоловіки, справжні  Герої! Вічна 
пам’ять  і слава  Вам, хлопці... ■

Любов ЗАГОРОВСЬКА

 Привернути увагу до ді-
тей, понад 100 тисяч яких 
в Україні проживає у бу-
динках-інтернатах, такою 
є мета виставки фотопор-
третів дітей з особливими 
потребами під назвою «100 
тисяч надій», яку відкрили 
у фортечній галереї «Бас-
тіон» міста Івано-Фран-
ківськ.
 «У світі діють дві основ-
ні моделі інвалідності: ме-
дична і соціальна. У тоталі-
тарному радянському ми-
нулому домінувала медич-
на модель, яка передбачала 
те, що людей з інвалідніс-
тю ізольовували у закриті 
установи, якомога далі від 
умовно здорових людей,  — 
розповідає керівник бла-
годійної організації «Ук-
раїнська благодійницька 
мережа» Василь Футерко. 
— Ця модель не передбача-
ла для таких людей можли-
вості розвивати свої талан-
ти, виражати себе, мати 
свою конкретну роль в сус-
пільстві, ставати повноцін-
ними його членами. Вважа-
лося, що люди з інвалідніс-
тю потребують лише догля-
ду і є лише споживачами 
тих чи інших послуг. Вони 
не можуть віддавати щось 
самі.
 На противагу цьому в 
цивілізованому світі існує 
соціальна модель інвалід-
ності, яка передбачає, що ці 
люди мають такі самі права, 
як і інші. Так, у них є пев-
ні обмеження фізичного або 
розумового характеру, але 
вони можуть себе реалізо-
вувати в суспільстві. Зараз 
в Україні триває період пе-
реходу від медичної моделі 
інвалідності до соціальної,  

констатує   керівник благо-
дійної організації.  
 На портретах — діти із 
Залучанського будинку-ін-
тернату.  Фотограф Сергій 
Горічок зізнається, що не 
планував цей проект, усе 
сталося само собою. Ми-
тець довідався про діток із 
Залуччя через соцмережі, 
дві суботи поспіль він 
відвідував інтернат і фото-
графував там вихованців 
закладу. 
 «Раніше я ніколи не 
стикався з такими дітками, 
це невідомий світ для ба-
гатьох людей, — ділиться 
враженнями  Сергій Горі-
чок. — Хочеться порушу-
вати це питання, щоб біль-

ше людей задумалося над 
тим, що є такі діти і варто 
з ними знайомитися і при-
діляти їм час, дарувати їм 
свою увагу, адже вони дуже 
потребують цього, навіть 
більше, аніж якихось ма-
теріальних благ».
 На виставці представле-
но 38 фотопортретів, є та-
кож малюнки вихованців 
інтернатів. Організатори 
виставки кажуть: важливо 
привертати увагу людей до 
вихованців не тільки Залу-
чанського дитячого будин-
ку-інтернату, а взагалі до 
людей з особливими пот-
ребами; показувати, що їх 
сприймає суспільство таки-
ми, як вони є. ■

Мільйони на медзабезпечення
 Міністерство оборони України виділило 327 млн. 
грн. на медичне забезпечення в 2017 році. Про це роз-
повіла речниця відомства  Оксана Гаврилюк. За її сло-
вами, це на 80 млн. грн. більше, ніж у минулому році.
 «Більш ніж 205 млн. грн. буде витрачено на закупів-
лю медикаментів», — констатувала  речниця.
 Нагадаємо, що Міноборони планує витратити 250 
млн. грн. на відновлення навчальних центрів Збройних 
сил України.

Реабілітують у Польщі
 Шістдесят українських військовослужбовців, які за-
знали поранень у зоні проведення АТО, у лютому-берез-
ні проходять реабілітацію на курорті в Нижній Сілезії в 
Польщі. Про це інформує «Радіо Польща».
 На курорт Льондек-Длугополе в південно-західній 
Польщі уже прибула перша група українських військо-
вих, які захищають східний кордон України. Термін їх 
реабілітації — два тижні. 

Стоматолог — коновал
 У Київській області стоматолог,  видаляючи зуба 
пацієнтові, зламала йому щелепу. Прокуратура повідо-
мила лікарку про підозру в неналежному виконанні про-
фесійних обов’язків, інформує прес-служба прокурату-
ри області.
 Як розповіли у відомстві, до стоматолога-хірурга 
звернувся громадянин зі скаргами на зубний біль. Піс-
ля огляду пацієнта і встановлення діагнозу лікарка ви-
далила йому зуб. «Однак після рентгенівського знім-
ка черепа в постраждалого виявлено перелом нижньої 
щелепи, який, згідно з висновком експерта, відповідає 
тілесним ушкодженням середнього ступеня тяжкості і 
перебуває в причинному зв’язку з неналежним надан-
ням медичної допомоги», — повідомляють у прокура-
турі.
 Лікарці загрожують виправні роботи, обмеження 
або позбавлення волі на строк до двох років. Також її 
можуть позбавити права займатися лікарською діяль-
ністю на термін до п’яти років. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Максим Гринчишин.❙

ВІДЛУННЯ

Прощання з Прометеєм
Емоції, з якими 
Луцьк проводжав 
в останню путь 
Максима Гринчишина

■ ВЕРНІСАЖ

Інтернат — 
не вирок
В Івано-Франківську 
нагадують 
про рівноправні 
можливості 
усіх дітей

■

Діти з інтернатів — зі складною долею, 
але повноправні серед інших.
Фото Любові ЗАГОРОВСЬКОЇ. 

❙
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Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область 

 У древній Умані планують побудува-
ти міжнародний аеропорт. Це приємна но-
вина не лише для туристів, котрі люблять 
відвідувати національний дендропарк «Со-
фіївка», а й для тих 30 тисяч брацлавських 
хасидів з усього світу, котрі кожної осені 
зустрічають Новий рік у пантеоні цадика 
Нахмана.
 Про майбутнє будівництво стало відомо 
після зустрічі міністра економіки України 
Степана Кубіва з американскими бізнес-
менами єврейського походження. У ході 
переговорів й було досягнуто домовленості 
про готовність іноземців інвестуваті кош-
ти в будівництво такого летовища. 
 У будівництво міжнародного аеропор-
ту, а його планують звести на базі умансь-
кого військового аеродрому, інвестують 

140 мільйонів доларів. 
 «Можливість побудови в Умані аеро-
порту — великий позитив для міста. Голо-
вна перевага — це розвиток інфраструк-
тури, додаткові робочі місця і нові надхо-
дження до міської казни. А ще — додатко-
ве транспортне сполучення, яке спростить 
подорож туристів та прочан, а отже, на-
дасть ще один, дуже важливий, імпульс 
для розвитку туризму і надходжень до 
міського бюджету», — розказав «Україні 
молодій» міський голова Умані Олександр 
Цебрій.
 Проте, наголосив пан Олександр, наразі 
до нього, як до міського голови, офіційної 
інформації щодо побудови в Умані міжна-
родного аеропорту не надходило. Розмо-
ви ведуться на рівні Києва. Тому, уточнює 
він, говорити про подальші конкретні кро-
ки в реалізації такого проекту поки що за-
рано. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 До черкаської патрульної поліції 
по допомогу звернувся 65-річний 
черкащанин. Він розповів, що на 
його домашній телефон подзвонив 
невідомий, назвався сином Ігорем. 
І повідомив, мовляв, тату, я  вночі 
збив на дорозі людину. А родичі пос-
траждалого у ДТП вимагають 1000 
доларів. Інакше — тюрма. 
  «У пенсіонера було 300 доларів 
заощаджень. Шахраї згодилися й 
на таку суму. Й назвали номер те-
лефону, за яким слід чекати дзвінка 
про подальші дії.  Згодом пенсіоне-
ру подзвонили, а за кілька хвилин 
на автомобілі Renault приїхав чо-
ловік, аби забрати ті гроші», — роз-
повідають «УМ» у прес-службі чер-
каської патрульної поліції.

 Правоохоронці кажуть: завдя-
ки злагодженим діям екіпажу пат-
рульних поліцейських та небайду-
жості й сміливості чоловіка, у яко-
го шахраї вимагали гроші, водія за-
тримали на місці.  
 Як пояснив правоохоронцям 
42-річний водій, йому подзвонив 
знайомий й попросив забрати у лю-
дей борг. Зараз цей чоловік дає пояс-
нення слідчим. Вони й мають вста-
новити, яким боком він причетний 
до шахраїв, які в останні дні просто 
тероризують черкащан телефонни-
ми дзвінками.
 До речі, днями добре спрацюва-
ли й співробітники обласного уп-
равління СБУ. Вони затримали у 
Черкасах телефонного терориста, 
який  «замінував» кілька міських 
вулиць. ■ 

Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

Медиків Дніпропетровської обласної 
клінічної лікарні імені Мечникова, які з 
початку бойових дій на Донбасі днями 
і ночами щоденно рятують життя по-
ранених українських воїнів, здавалося 
б, не здивуєш нічим. Але коли 4 люто-
го до них потрапив 45-річний пацієнт, 
вони буквально схопилися за голови. 
Чоловіка у буквальному розумінні про-
низав металевий квадратний профіль 
розміром 2х2, що заходив у ногу ниж-
че коліна і виходив через живіт у спину. 
Як подібне могло статися? І як чоловік 
вижив після такої неймовірної пригоди? 
Автор цих рядків став першим журналіс-
том, з яким унікальний пацієнт Сергій 
Пшеничний поділився пережитим після 
небаченого потрясіння і не менш диво-
вижного порятунку.

«Спершу кричав, а потім і кричати сил 
не стало»
 Житель Нікополя Сергій Пшеничний 
того фатального для нього вечора разом 
із напарником двома автомобілями ДАФ 
везли з Решетилівки Полтавської облас-
ті до Дніпра вантаж — плавлені сирки. 
Біди ніщо не віщувало. Сергій уже май-
же 15 років — за кермом. Та дорога — 
річ непередбачувана.
 «По селу Могилів уже на території 
Дніпропетровської області я саме робив 
плавний поворот направо, коли зі мною 
порівнялася зустрічна машина, — роз-
повів мені Сергій Пшеничний. — Я на неї 
навіть особливої уваги не звернув. Коли 
раптом відчув сильний удар, яким мене 
буквально пронизало. Не можу навіть 
поворухнутися... Ледве знайшов сили 
з’їхати на узбіччя і зупинитися, увімкну-
ти аварійку. Дотепер не можу збагнути, 
що зміг у такому стані набрати по рації 
напарника і повідомити йому: «Зі мною 
щось сталося...» Сам же відчуваю, що 
весь прикутий до свого авто. Увімкнув 
світло — вжахнувся. Починаючи від 
коліна, у мене увіткнулася немовби мета-
лева труба, яка з мого тіла виходила десь 
у спині. Потім люди з’явилися, рятуваль-
ники, машина «швидкої»... І стали ту ме-
талеву штуку відпилювати за допомогою 
звичайної «болгарки» — під коліном і за 
спиною. Та ж її частина, що пронизала 
мене, у тілі продовжувала залишатися. 
Як потім пояснять медики, таким чином 
вони мене убезпечили від надмірної кро-
вотечі в польових умовах. І хоч мені вко-
лоли знеболюючі препарати, крапельни-
цю поставили, дотепер не можу збагнути, 
як цей жах зміг пережити. Адже весь час 
перебував у свідомості. Спершу дико кри-
чав, а потім і кричати сил не стало — тіль-
ки став швидко дихати, буквально запи-
наючись від болю».
 Вжахнулися від побаченого і ряту-
вальники, які прибули на місце надз-

вичайної події. Металевий квадратний 
профіль, до якого кріпився брезент на 
тому самому зустрічному авто-зерно-
возі, незбагненним чином відірвався і 
на величезній швидкості полетів пря-
місінько на кабіну зустрічного ДАФа та 
пронизав його водія. Профіль зайшов у 
Сергія Пшеничного, який сидів за кер-
мом, у ногу під коліном, пройшов че-
рез усе стегно і, вийшовши через живіт і 
спину, пробив ще й спинку сидіння. 

«Йому просто пощастило»
 Коли Сергія доставили до Царичансь-
кої центральної районної лікарні, міс-
цеві медики з огляду на складність от-
риманої чоловіком травми ризикувати 
не стали й відразу перенаправили потер-
пілого до обласної лікарні.
 «Сам по собі цей факт дуже незви-
чайний, — розповів мені завідуючий 
відділенням гнійно-септичної хірургії 
Дніпропетровської обласної клінічної 
лікарні імені Мечникова Сергій Косуль-
ников. — І те, що хворий залишився жи-

вим ще на місці отримання такої трав-
ми, вже є дивовижним з огляду на вели-
чину тілесних ушкоджень. Після такої 
неминуче виникають тяжкі інфекційні 
ускладнення. Адже по зоні проходжен-
ня чужорідного тіла тканини розрива-
ються, пошкоджуються, мертвіють. 
Тільки у нашому відділенні цей хворий 
переніс уже чотири операції, не рахую-
чи операції при його госпіталізації. На 
сьогодні можна стверджувати, що ін-

фекційні процеси не перевищують до-
пустиме у таких випадках. На щастя, 
з важкого шоку він вийшов. Про дов-
гострокові ж прогнози, звичайно, гово-
рити зарано. Але можу ствер джувати, 
що допоміг упоратися з такою травмою 
і професіоналізм наших медиків, адже 
з фронту до нас люди потрапляють не 
лише з вогнепальними пораненнями. 
Насамперед нам удалося зберегти жит-
тя пацієнту в першу добу, яка була най-
важчою, а потім стабільно підтримува-
ти його життєдіяльність. Повний цикл 

лікування ран у такій ситуації трива-
тиме не менше місяця. А от лікування 
пошкодженої кістки ноги і гомілки зай-
ме не менше року. Ушкодження є ней-
мовірно тяжкими. Нашому пацієнту 
просто пощастило. При таких масштаб-
них ушкодженнях ні нерви, ні судини 
стегна, ні нирки, ні кишечник не пост-
раждали. Це справді дивовижно».
 Сергій Вікторович зізнався, що піс-
ля того, як це сталося, він ще жодної 
ночі не спав. Особливо допікають болі 
у нозі. Навіть знеболювальні препарати 
не завжди допомагають. Дружина Оле-
ся прибула до лікарні у той же день, як 
він сюди потрапив, і залишається поруч 
із ним дотепер. 22-річний син служить у 
лавах української армії.
 Для подружжя, яке мешкає у Ніко-
полі в гуртожитку, така біда стала ще й 
непомірним фінансовим тягарем. Адже 
до виплати страховки невідомо коли 
справа дійде. До того ж і слідчі ще жод-
ного разу до нього не навідувалися. На-
віть невідомо, чи знає водій того зло-
щасного зерновоза про те, що металевий 
квадрат, вочевидь недбало закріплений, 
з його авто ледь не вбив людину... 
 P.S. Усі, хто бажає надати ма-
теріальну допомогу Сергієві Пшенично-
му, можуть зателефонувати за номе-
ром: (066)942-18-39. ■

ШАХРАЙСТВО

Син не того батька
Довірливих літніх людей продовжують 
«розводити» на гроші

■ ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

До цадика — на крилах
140 мільйонів доларів готові інвестувати американці 
в будівництво уманського аеропорту

■

«При таких масштабних ушкодженнях ні нерви, ні судини стегна, 
ні нирки, ні кишечник пацієнта не постраждали. Це справді 
дивовижно».

На цих знімках видно, наскільки важкою була травма. ❙

НАРОДЖЕНИЙ У СОРОЧЦІ

«Дотепер не збагну, як зміг повідомити 
напарнику: «Зі мною щось сталося...»
45-річний Сергій Пшеничний дивом вижив після того, як його наскрізь пронизав 
металевий профіль, що відірвався на швидкості від зустрічного авто

■

Сергій Пшеничний дотепер не піднімається з лікарняного ліжка.❙
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ПРОКАТНИЙ СТАН

Дієва 
соціальна 
реклама
«Лев», який точно 
зробив щасливішою одну 
справжню дитину
Інна УСТИЛОВСЬКА

 Поки дивишся австралійську пригод-
ницьку мелодраму «Лев», кілька разів про-
скакує думка: якби ж такими були соціаль-
ні реклами про знедолених дітей та людську 
байдужість! У фільмі йдеться про маленько-
го індійського хлопчика Сару, ім’я якого оз-
начає «Лев», який випадково сів на потяг і 
загубив свою маму. Коли дізнаєшся, що ре-
жисер Гарт Девіс — номінант премії Гільдії 
режисерів як кращий режисер реклами, а 
його остання реклама завоювала «Золотого  
лева»  на  Каннському  фестивалі та золото 
Лондонської міжнародної премії, все стає 
на свої місця. «Лев» — яскравий приклад 
того, яка неймовірна картина може вийти, 
якщо зніматиме її  фахівець із реклами.
 За сюжетом Сару, який не розуміє чужої 
мови та не пам’ятає, як називається його 
рідне місто, спершу звертається до людей, 
намагається просити про допомогу, потім 
починає жебракувати. Проходить багато 
днів до того, коли до п’ятирічної дитини, 
яка сама гуляє вулицями, озивається пер-
ша людина. Врешті Сару потрапляє до при-
тулку, звідки його усиновлює подружжя з 
Австралії. Вирісши, герой починає шука-
ти свій рідний дім та близьких, використо-
вуючи сучасну програму геолокацій Google 
Earth. 
 Стрічка вийшла настільки яскравою і 
соковитою,  що її можна було б розрізати 
на невеличкі частини, які стали би чудови-
ми роликами, адже мають власне значення 
та художню форму. Так, неграмотна мати 
Сару, робота якої — носити каміння — зріз 
повсякденного життя безлічі жінок Індії. 
Як і нестримне бажання хлопчика працю-
вати, яке змушує його підіймати велоси-
пед, щоб лише переконати старшого бра-
та взяти його з собою на нічну роботу, свід-
чить про реалії багатьох індійських дітей.
 Одну справжню дитину цей фільм точ-
но зробив щасливішою. Маленького Сару 
грає вихованець школи у Мумбаї для дітей 
з особливими потребами. Це перша робота 
в кіно Санні Павара, після якої його запро-
сили в картину Love Sonia з Демі Мур. 
 Дорослого Сару грає Дев Патель, відо-
мий за стрічкою Денні Бойла «Мільйонер 
iз нетрiв». До речі, ці два фільми схожі не 
лише Індією, а й загальним колоритом і 
важливістю реального соціального контек-
сту. Дівчину дорослого Сару в фільмі грає 
акторка зi жвавим талантом — Руні Мара, 
яка грала у стрічці «Дівчина з татуюванням 
дракона». В житті вона — засновниця не-
комерційної організації, котра опікується 
медичною допомогою сиротам, які живуть 
у нетрях Кенії. Нових батьків Сару грають 
Ніколь Кідман та Девід Уенем, який зіграв 
у трилогії «Володар перснів».
 Цікаво, що фільм заснований на реаль-
ній історії Сару Брієрлі, описаній у його ав-
тобіографії «Довга дорога додому». Ком-
панії, які спродюсували фільм «Лев», за-
снували благодійний фонд #LionHeart, 
який разом із The Charity Network допо-
магатиме бездомним дітям, які мешкають 
в Індії. Здається, відчуття схожості не під-
вело — пригодницька мелодрама таки ста-
не хорошою соціальною рекламою.
 Фільм «Лев» претендував на премію 
«Оскар» у шести номінаціях — за найкра-
щий фільм, адаптований сценарій, робо-
ту оператора, саундтрек, актора і актрису 
другого плану. На рахунку картини також 
премії BAFTA за найкращого актора друго-
го плану і адаптований сценарій. Завдяки 
компанії «Артхаус Трафік» український 
глядач зможе побачити фільм в українсь-
кому перекладі або iз субтитрами вже з 2 
березня. ■

■ Валентина ГРИГОРЕНКО

 У Києві майже місяць 
діятиме тимчасовий Музей 
новин — показуватимуть 
масштабний культурно-ос-
вітній проект, основою яко-
го є 20-річне існування у те-
лепросторі ТСН — інфор-
маційної служби одного з 
топ-мовників. По-особли-
вому облаштовані 10 залів 
«Мистецького арсеналу» від 
2 березня розповідатимуть 
кожному охочому про те, як 
створюються новини, роз-
криватимуть таємниці рей-
тингів та внутрішню кухню 
виробництва інформаційно-
го продукту. Відвідувачам 
представлять  100 головних 
новин України за роки неза-
лежності.
 «Такої спроби проаналі-
зувати історію України крізь 
призму головних новин ще 
не було, — каже журналіст, 
а нині гендиректор медіа-
групи Олександр Ткаченко. 
—  Вперше глядачі зможуть 
дізнатися, як створюються 
новини, спробувати себе у 
ролі ведучого і репортера, на-
решті, пережити ще раз клю-
чові події у нашій історії».
 Творці проекту назива-
ють щонайменше 10 причин, 
які мають спонукати завіта-
ти до Музею новин. Найпер-
ше —  щоб на власні очі  по-
бачити головний 8-метро-
вий прапор України, який 
В’ячеслав Чорновіл вносив 
до Верховної Ради після про-
голошення незалежності 24 
серпня 1991 року. З того дня 
і донині, переконують,  най-
вiдомiший синьо-жовтий 
стяг жодного разу не зали-
шав стін парламенту.
 В одному з залів буде ве-
личезне зображення першого 
Президента України Леоні-
да Кравчука. Поряд  — Пе-
ресопницьке Євангеліє. Ця 
унікальна рукописна книга 
— один із перших перекладів 
староукраїнською мовою — 
зберігається в Національній 
бібліотеці імені Вернадсько-
го. Її  використовують  раз на 
5 років для проведення цере-
монії інавгурації Президента 
у Верховній Раді.
 У Музеї новин вперше 
зберуть свідоцтва українсь-

ких перемог:  статуетки Рус-
лани і Джамали з «Євроба-
чення», технічні «Оскари» 
Анатолія Кокуша, олімпій-
ські медалі Лілії Подкопає-
вої і головний чемпіонський 
пояс за версією WBC Віталія 
Кличка. 
 Відвідувачі музею поба-
чать «серце» літака-рекорд-
смена Ан-225 «Мрія» — еле-
мент одного з двигунів вагою 
понад 6 тонн і висотою 3,5 
метра. Знаковий експонат 
передає масштаб найбільшо-
го вантажного літака у світі, 
на рахунку якого 240 світо-

вих рекордів.
 Але найголовніше — 
можливість зануритися 
у процес виробництва те-
леновин.  Двадцять років 
тому для створення теле-
новин викори стовували 
масивну касетну відео-
камеру. Сьогодні жур-

наліст може зняти відео, 
змонтувати його і написа-
ти матеріал за допомогою 
звичайного смартфону. Ек-
спозиція Музею новин роз-
повість, як еволюціонував 
процес виробництва новин, 
які етапи новина проходить 
до виходу у прямий ефір, що 
таке рейтинги,  як вони до-
помагають каналам розумі-
ти смаки своїх глядачів і як 
це — врешті-решт — впливає 
на те, що ми бачимо у «телея-
щику».
 Один із залів — відтворе-
на студія «Телевізійної служ-
би новин». Відвідувачі у ньо-

му зможуть спробувати себе 
у ролі ведучого або репорте-
ра, прочитати випуск новин 
із суфлера або записати про-
гноз погоди. За допомогою 
окулярів віртуальної реаль-
ності можна буде потрапити 
на трибуну Верховної Ради, 
на фронт, у зону відчуження 
навколо Чорнобиля або до 
студії ТСН під час вечірньо-
го випуску новин із Лідією 
Таран.
 Унікальним експона-
том музею є 3D-зображен-
ня Алли Мазур. Ведуча, яка 
має сім персональних стату-
еток «Телетріумфу»,  кілька 
годин поспіль брала участь 
у спеціальній зйомці, щоб із 
2-го по 26 березня її гологра-
ма щодня могла розповіда-
ти відвідувачам найцікавіші 
факти про телевиробництво. 
Така віртуальна ростова про-
екція не має аналогів в Ук-
раїні.■

ТЕЛЕПРОСТІР

Стати репортером
У Музеї новин відвідувачів зустрічатиме тривимірне 
зображення Алли Мазур

■

Музейна студія  ТСН.
Фото надане організаторами.

❙
❙

Любов ЗАГОРОВСЬКА 

 В Івано-Франківську представни-
ки ініціативи «ФранківськЯкийТре-
баБерегти» провели акцію «Герої забу-
тих будинків». Її мета — привернення 
уваги до будинків-пам’яток архітекту-
ри, які перебувають в аварійному стані 
й потребують ремонтно-реставраційних 
робіт. Першою будівлею для проведен-
ня акції стала резиденція засновників 
міста — палац Потоцьких.
 «Виникла ідея в такий незвичний 
спосіб привернути увагу до пам’яток 
архітектури. А щоб акція мала пізна-
вально-освітній характер, ми зобрази-
ли у вікнах цих будинків портрети ві-
домих людей, які колись жили, гостю-
вали чи бували тут, —  каже ініціатор 
акції Марія Козакевич. — Плануємо 
провести акцію в кількох таких аварій-
них будинках. На жаль, у нашому місті 
їх є немало. Зникають будинки, зникає 
історія. Старі будівлі руйнуються, на їх-

ньому місці виникають багатоповерхові 
новобудови. Хочеться все ж таки, щоб 
ми зберегли історію, зберегли нашу ар-
хітектуру, щоб нам було що передати ді-
тям».
 До палацу Потоцьких запросили 
школярів 4-го класу. Для них зробили 
невеликий екскурс в історію, розповіли 
про людей, які зображені на портретах і 
про сам палац.
 Для акції «Герої забутих будинків» 
обрали портрети засновника міста Ан-
дрія Потоцького, його сина Станіслава, 
на честь якого було названо місто, та Ка-
терини Косаковської — єдиної жінки, 
яка управляла містом близько 30 років. 
Ці люди безпосередньо жили у палаці. 
Також представлено портрети Ференца 
II Ракоці, угорського героя, та польсь-
кого короля Яна Собеського, який кіль-
ка разів бував у місті і товаришував iз 
Потоцьким.
 За словами Марії Козакевич, у па-
лаці Потоцьких близько 25 років про-

живала Анна Орлик — дружина Пи-
липа Орлика, гетьмана України, який 
був автором першої у світі демократич-
ної Конституції. Є певні дані, що Анна 
Орлик не тільки тут жила, а й була по-
хована. На жаль, її портрет не зберiгся 
до нашого часу.
   «Хочеться привернути увагу до того, 
що ці будинки в аварійному стані, — 
каже ініціатор акції. — Не треба чекати, 
коли вони остаточно впадуть. Варто вже 
сьогодні братися за їх рекон струкцію, 
реставрацію, щоб ми зберегли історич-
не обличчя нашого міста». ■

АКЦІЯ

Герої забутих будинків
На старих будівлях Івано-Франківська з’являються 
портрети діячів, які жили в місті

■

Катерина Косаковська — єдина жінка, 
яка управляла містом майже 30 років.
Фото Любовi ЗАГОРОВСЬКОЇ.

❙
❙
❙

Алла Мазур.❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

7 грудня «Україна молода» опубліку-
вала статтю Костянтина Диканя під на-
звою «Якість гуманітарних месиджів», 
де оглянуто політологічні новинки, 
включно з монографією Василя Тка-
ченка «Росія: ідентичність агресора» 
(К.: Академія, 2016). Автор згаданої 
книжки різко не погодився з оцінками 
колеги-політолога й надіслав до ре-
дакції нашої газети протеста.

 Обурення науковця викликав оцей 
уступ: «Зрештою, пріоритетна увага 
до України (у книжці про Росію) була 
би прийнятною, коли б автор не пос-
луговувався зашкарублими толочкіз-
мами: «Сьогоднішня російська держав-
ність має дніпровське коріння, як ми 
говоримо, у нас спільна дніпровська 
купіль. Київська Русь почалася як ос-
нова майбутньої російської держави. 
У нас спільна традиція, спільна мен-
тальність, спільна історія, спільна 
культура. У нас дуже близькі мови. 
У цьому сенсі, я ще раз хочу повтори-
ти, ми один народ». Браво! Коментарі 
зайві».
 «Усе правда, — пише в листі до ре-
дакції п.Ткаченко, — такі слова в 
книзі присутні. Однак наш експерт 
чомусь ці слова, які Путін проголо-
сив на засіданні Валдайського клубу 
у вересні 2013 року, приписує Ткачен-
ку. Більше того — піднімає їх до рівня 
«червоної нитки» моєї книги… І це при 
тому, що слова ці виділені «лапками» 
і супроводжуються посиланням на пер-
шоджерело». Ми повідомили п.Диканя 
про інцидент, і він визнав свою помил-
ку, хоч і пояснив це надміром негатив-
них читацьких емоцій. Разом із авто-
ром статті я, як редактор рубрики, під 
якою сталася прикра помилка, пере-
прошую у п.Ткаченка.
 Протестний лист писано на чо-
тирьох сторінках, але стосується він 
не суті критики, а є критикою крити-
ка: мовляв, яке має право спеціаліст 
зі ступенем іншої наукової дисциплі-
ни судити у несанкціонованій ВАКом 
царині? За цією маніпулятивною ло-
гікою годиться відмовити, приміром, 
Іванові Дзюбі міркувати про пись-
менство — адже він колись так і не за-
хистив кандидатської дисертації в Ін-
ституті літератури. 
 Форма «дискусії», коли на посутнє 
запитання відповідають «А ти хто та-
кий?», — улюблена риторична прак-
тика будь-якої не суспільної влади. В 
тому числі, і путінської, і порошен-
ківської. «Найпотужніший інстру-
мент влади, — писав французький 
інтелектуал Ален Безансон, — вироб-
лення нової мови, де слова набувають 
значень, відмінних від загальноприй-
нятих» (Лихо століття: Про комунізм, 
нацизм та унікальність голокосту. — 
К.: Пульсари, 2007). Тож у виголоше-
ному такими політиками слід шукати 
насамперед не інформації, а маніпуля-
ції. Хоч як дивно, В.Ткаченко не до-
бачає цього ні в одного, ні у другого, 
рясно обох цитуючи. Більше за те — 
залюбки використовує формулу авто-
ритарних владців. Точнісінько, як про 
те пише інший відомий француз Анре 
Ґлюксман: «Путін не намагається від-
ділити правду від брехні, а завжди іде 
в наступ: «А хто за цим стоїть? Для 
чого про це питають?» Це суто полі-
цейська, чекістська концепція діалогу 
з журналістами» (Олена Боннер, Ан-
дре Ґлюксман. На захисті свободи. — 
К.: Дух і Літера, 2013).
 Попри не позбавлені стилістичної 
грації екзерсиси з теми «Сам дурак!», 
у листі п.Ткаченка міститься лише ще 
одна конкретна незгода зі статтею опо-
нента, а саме: «Цитується автор кни-
ги: «Намагаючись продовжити жит-
тя системі російської влади, але не 
маючи змоги відповісти на виклик 
часу (слабка економіка, корупція і де-
градація освіти), Кремль переводить 
увагу суспільства на зовнішні загрози 

за рахунок підміни викликів і відволі-
кання уваги». Здавалось би — що мож-
на сказати проти? Контраргумента-
ція «експерта» відверто екзотична: 
«Чверть століття тому таке писа-
ли в націоналістичних газетках, нині 
— в академічній монографії».
 У тому й річ, що тут немає жодної 
екзотики — сама банальність. Ніяк 
навіть уявити академічну книжку про 
агресивну ідентичність Росії у перші 
роки Незалежності — натомість націо-
налістичні газети справді тоді писали 
про це чимало. З часом науковці, які 
«довго займалися гімнастикою — били 
поклони» (Станіслав Єжи Лец. Незаче-
сані думки. — К.: Дух і Літера, 2006), 
нарешті осміліли, але політологічні 
роботи прикрасили ринок більше кіль-
кісно, ніж якісно. Зазвичай під цими 
обкладинками бачимо наукоподібне 
складування фактажу без жодної ев-
ристики.
 І тут виходить монографія «Росія: 
ідентичність агресора» й манить чита-
ча перспективою дістати науково зва-
жені відповіді. Але очікування марні 
— це книжка запитань, а не відпові-
дей. «Невже в Росії повністю відсут-
ній тверезий аналіз всього, що відбу-
вається?»  — ставить автор у глухий 
кут читача, який саме сподівався тлу-
мачення. «Чи проглядається з боку 
наших противників у Росії якийсь оп-
тимістичний вихід із цієї ситуації?», 
— знову інтригує і кидає ні з чим. Що 
далі в ліс тексту — товстіші запитан-
ня-партизани, аж до такого: «Усе, що 
відбувається в Росії, мимоволі виво-
дить на питання: а можливо, не всі 
народи здатні розвинутися до рівня 
сучасної держави?». Утім, такий не-
сподіваний дискурс не новий і містить 
купу авторських тлумачень, як-от від 
литовського філософа Леонідаса Донс-
кіса: «Росія — варварська країна, яка 
ніколи не знатиме демократії та про-
цвітання» (Влада та уява. Студії з пи-
тань політики та літератури. — К.: 
Спадщина, 2012). Але власної інтер-
претації В.Ткаченком цього цивіліза-
ційного казусу — немає.
 Завдання науковця — видобувати 
нове знання. Але ж не таке: «У внут-
рішній політиці немає жодного чин-
ника, який міг би стримати Путіна 
від подальших необачних кроків щодо 
України»?! По-перше, категоричність 
присуду вельми сумнівна; по-друге, а 
що таке «необачні кроки» з точки зору 
Кремля? Та й взагалі — навіщо дві з по-
ловиною сотні сторінок тексту, коли 
наперед ясно, що в темній кімнаті чор-
ного кота немає?
 Ну так, книжка не про Путінсь-
ку тактику-стратегію, а про «іден-
тичність агресора». Але ж осягнення 
теоретичних засад мало би вести до 
прогнозів щодо подальшого перебігу 
подій, чи не так? Натомість наприкін-
ці книжки маємо главу «Замість вис-
новків» — таке собі монографічне ха-
ракірі.
 Василь Ткаченко знехтував попе-
редженням Андре Моруа: не жартуйте 
із жанрами — вони помстяться. Окрім 
титульної позначки «Рекомендовано до 
друку Вченою радою…», його книжка 
не має питомих ознак монографії. Це 
— коментований дайджест. Або, як об-
тічно-штамповано зауважує журналіст 
газети «День» І.Сюндюков, «узагаль-
нююча праця» (показово, що на свій 
захист — у листі до редакції — док-
тор В.Ткаченко залучає не колег-ака-
деміків, а журналіста).
 Якби не помилка жанровизначення 

— ота червона шмата «монографія» — 
не виникало би й читацького роздрату-
вання: чекаєш на Аріаднину нитку, а 
дістаєш бухгалтерський звіт. Утім де-
бет-кредит — теж цікаве читво, якщо 
не прикидається детективом або ме-
лодрамою.
 Зазвичай коментований дайджест 
належить не так науці, як науково-по-
пулярній публіцистиці. І як популяри-
затор В.Ткаченко — доволі вправний 
автор. Читати його зовсім не нудно (хіба 
що тоді, як береться переказувати пар-
ламентські постанови або нестримно 
цитує українського Президента). Пе-
реконливо жонглює відносно новими 
політологічними визначеннями на кш-
талт «держава-цивілізація» або «пос-
традянський фундаменталізм»; а де-
які, здається, вдало винайшов сам 
(«квазімістичний шовінізм»). У фор-
маті памфлета можна дозволити собі 
ефектні, але бездоказові твердження 
(«країна опинилася без національної 
еліти» — це про нас). І виставити го-
стро-дискусійну проблему таким собі 
брязкальцем для дилетантів («давня 
пісня про якийсь «цивілізаційний роз-
кол» України»). Можна навіть зро-
бити вигляд, що панівний погляд на 
чеченську агресію Росії — це «приду-
шення терористів», оскільки «Чечня 
загрожувала перетворитися на оплот 
міжнародної терористичної діяль-
ності ісламських фундаменталістів». 
І вдавати, що ніхто не читав того ж 
таки А.Ґлюксмана: «Дикий похід на 
Чечню був не просто колоніальною або 
расистською війною… Так виявлявся 
ще й метод виховання, гігантська пе-
дагогічна вистава з бомбами і трупа-
ми для російського народу. А нумо, звер-
ніть увагу на непокірних!»
 Публіцистика, на відміну від на-
укового дослідження, дозволяє май-
же все. Замість аналітики — рито-
ричні запитання та замилування 
шок-інформацією. Наш автор повною 
мірою користає з цієї свободи. При-
міром, наводить дані соціологічних 
опитувань авторитетного московсько-
го «Левада-Центру»: «Ставлення до 
Майдану — різко негативне. Причо-
му найбільш негативне серед освіче-
них москвичів». Збагнути, чому так 
— значною мірою розібратися у про-
блемі, винесеній в заголовок книжки. 
Але п.Ткаченко елегантно увертається 
від аналізу. 
 До речі, про назву. «Росія: ідентич-

ність агресора» — це майже те саме, 
що «Шевченко: великий український 
поет». Агресивний «менталітет» цієї 
«спадкоємниці орди» (А.Безансон) 
описаний різнобічно й давно. Путін 
— лише ситуативний варіант соціо-
логічно значущої ідентичності. Тому 
адекватно зрозуміти його випадок 
ніяк без урахування досліджень рані-
ших російських періодів. Тож, згадай-
мо бодай деякі знакові книжки, що 
з’явилися на українському ринку за-
довго до того, як п.Ткаченко передав 
рукопис до друку, а проте не зазначив 
їх у бібліографії.
 Московський науковий авторитет 
Алєксєй Міллєр у збірці «Украинский 
вопрос в Российской империи» (К.: 
Laurus, 2013) блискуче препарував 
царську схему інтелектуальної агресії 
— превентивної інформаційної війни, 
як сказали би нині. Звідси дізнаємося, 
зокрема, звідки ноги ростуть в тої кон-
фліктної цитати, з якої розпочато цей 
матеріал. А.Міллєр розглядає весь ре-
пертуар «братньої» риторики саме як 
маніпулятивні, а не інформаційні ме-
сиджі.
 Київський науковий авторитет 
Станіслав Кульчицький у тритомово-
му дослідженні «Червоний виклик. Іс-
торія комунізму в Україні від його на-
родження до загибелі» (К.: Темпора, 
2013) переконливо доводить, що без 
прямої агресії лєнінської Росії «ра-
дянізація» України не мала шансів. 
Тоді, між іншим, та українська жер-
тва врятувала Європу, бо ж шифров-
ка Лєніна Сталіну від 23 липня 1920 р. 
про необхідність радянізувати Італію 
(!) була цілком діловою: «Моя особис-
та думка, що для цього треба спочат-
ку радянізувати Угорщину, а можливо 
також Чехію і Румунію. Треба подума-
ти уважно».
 Про те, що собі «думають уважно» 
у сьогоднішньому Кремлі — книжка 
Єльського наукового авторитету Тімоті 
Снайдера «Українська історія, росій-
ська політика, європейське майбутнє» 
(К.: Дух і Літера, 2014).
 І в усіх цих — та багатьох не на-
званих — працях ідеться про безпе-
рервну, упродовж століть, тяглість 
агресивної самоідентифікації росій-
ської влади. Путін — тільки ниніш-
ня фішка на цій дорозі. Він навіть не 
конструктор модифікованої ідентич-
ності агресора — ідентичності держав-
ного тероризму. Як значить у вже зга-
дуваній книжці «На захисті свободи» 
Олена Боннер, «біля витоків сьогод-
нішньої ситуації стоїть сталінсь-
кий похід проти західної цивілізації». 
Та визрівання тероризму, як нового 
ґлобального феномену, спричинила 
Афганська авантюра Росії: «Наслід-
ком стало екстремістське соціаль-
не тіло, що його уособив талібівський 
режим», — висновкує філософ Сер-
гій Пролеєв та покладає провокацій-
ну відповідальність за нью-йоркський 
теракт 11 вересня 2001 року на Росію 
(Є.К.Бистрицький, С.В.Пролеєв, 
Р.В.Кобець, Р.В.Зимовець. Ідея куль-
тури: виклики сучасної цивілізації. — 
К.: Альтерпрес, 2003). До подібного ж 
висновку доходить і політолог Микола 
Рябчук (Каміння й Сізіф. — Х.: Акта, 
2016).
 Якщо прочитати усю рецензію 
І.Сюндюкова (День, 10.03.2016), знай-
демо промовисту фразу про книжку 
В.Ткаченка: «Одна з перших (якщо не 
перша) спроб у вітчизняній гуманіта-
ристиці розкрити агресивну сутність 
«путінізму», його соціальні та ідейні 
витоки, простежити еволюцію Крем-
ля». Це найвища оцінка в усій статті. 
До честі ображеного доктора, він не 
взяв її до свого протесту — кому-кому, 
а дипломованому спеціалістові відо-
мий заповіт латинян: Ignorantia non 
est argumentum. ■

БУМЕРАНГ

Помста жанру,
або Монографія-харакірі

■
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Уже не раз серед порад, які 
пропонують модні нині коучі-
порадники, надибую один iз 
кількох обов’язкових пунктів 
гарного самопочуття і стрункої 
фігури: полюбіть супи. Ну мені, 
приміром, цього і радити не пот-
рібно, бо люблю їх ще з дитин-
ства. Мама називала їх юшками 
і, чергуючи з обов’язковим і 
улюбленим усіма борщем, готу-
вала свіженьку на обід: тарілка 
запашної юшечки з кольорови-
ми інгредієнтами — зеленню, 
морквою, червоним і пома-
ранчевим шматочками перцю 
— миттю зігрівала, насичувала 
і створювала барвистий весня-
ний настрій. 
Якщо ви ще не фан першої стра-
ви, це — лише справа часу, бо 
ви поки що вчитеся готувати. А 
навіть пісна юшка, яка просить-
ся на наші столи у Великий піст, 
може бути не просто смачною, а 
дуже смачною. 

Із буряком і грибами
 Бурякову юшку з грибами дех-
то називає легким борщиком і 
правильно робить. Якщо замі-
нити сметану на нежирний йо-
гурт або виключити її на час 
посту в компанії з яйцем, буде-
те готувати її часто і натхнен-
но, варто лише раз скуштува-
ти. 
 Треба буде 4 картоплини, 
буряк, морквина, цибулина, 
помідор (чи столова ложка то-
матної пасти), 300 г печериць, 
зелень, яйце, сметана, сіль за 
смаком. 
 Почищену картоплю порі-
зати невеликими кубиками. 
Помідор обдати окропом, зня-
ти шкірку, порізати невелики-
ми шматочками. Моркву і чер-
воний буряк почистити і натер-
ти на крупній тертці, печериці 
порізати пластинками.
 У каструлю налити води і 
поставити на вогонь, довести до 
кипіння і покласти картоплю. 
Варити 5 хвилин, після чого до-
дати червоний буряк і моркву, 
варити 10 хвилин (якщо відра-
зу з буряком додати чайну лож-
ку яблучного оцту чи лимонно-
го соку, тоді буряк не втратить 
свій колір). Наприкінці в каст-
рулю покласти печериці, пере-
мішати і варити ще 5 хвилин, 
посолити і поперчити. Юшечці 
треба настоюватися з півгоди-
ни. 
 Зварити яйце і перед пода-
чею порізати в тарілку (після 
посту), додати сметану (також 
після посту) і посипати поріза-
ною зеленню.

 Такий же весняний настрій 
створить кольоровий суп з брюс-
сельської капусти і перцю.
 Потрібно 2 літри овочевого 
(коли нема посту — м’ясного) 
бульйону чи води, півкілогра-
ма картоплі, морквина, цибу-
лина, 200 г брюссельської ка-
пусти, 4 зубчики часнику, стру-
чок болгарського перцю (чер-
воний), кріп, лавровий листок, 
сіль, перець, олія для смажен-
ня, сметана (замінити йогуртом 
чи без неї).
 Брюссельську капусту про-
мити, покласти в киплячу 
воду на 2 хвилини і відкинути 
на друшляк, картоплю наріза-
ти кубиками, перець — солом-
кою. 
 У киплячий бульйон пок-
ласти картоплю, перець, брюс-
сельську капусту. Довести до 
кипіння, посолити і варити 
15 хвилин. Цибулю подрібни-
ти на кубики, моркву натерти 
на крупній тертці, обсмажити 
їх на олії до зарум’янення. До-
дати цю засмажку в каструлю. 
Проварити ще 10 хвилин. Ви-
чавити часник, додати лавро-
вий лист, відставити з вогню, 
накрити кришкою і дати насто-
ятися кілька хвилин. Подавати 
з подрібненою зеленню і, якщо 
бажаєте, зі сметаною. 
 А ця юшка — із сочевицею 
— чудове джерело білків і віта-
мінів у пору початку весни.  Ін-
гредієнти: дві третини склянки 
сочевиці, цибулина, 2 моркви-
ни, стручок перцю (жовтий), 
третина кореня селери (серед-
нього), половина кореня пет-
рушки (також середнього), 4 
столові ложки олії (будь-якої), 
2 морквини, маленький корінь 
пастернаку, 3 картоплини, 2 
зубчики часнику, дрібка меле-
ного коріандру, зелень, сіль і 
перець за смаком. 
 Подрібнити овочі й злегка 
обсмажити на олії. Сочевицю 
і картоплю поставити варити-
ся на овочевому бульйоні до го-
товності картоплі. Додати сма-
жені овочі, проварити 2 хвили-
ни і додати зелень та часник. 
Смакуватиме з житніми грін-
ками. 

Капуста з грибами
 Переконувати когось 
приготувати капусняк з гри-
бами нема сенсу, бо мало 
хто його не любить. Для 
приготування потрібно 
півлітра квашеної ка-
пусти, морквина, корінь 
петрушки, 20 г сушених 
грибів, кмин, 2 столові 
ложки олії, цибулина, сіль, 
перець.Сушені гриби добре по-
мити й замочити на годину-дві 
(воду, в якій гриби мокли, не 
виливати). В окріп покласти 
нарізані гриби, додати воду з 
грибів і варити їх до готовності. 
Потім додати нарізані моркву й 
петрушку (за бажання, можна їх 
перед тим потушкувати на олії).
Квашену капусту, якщо занад-
то кисла, промити холодною во-
дою, посікти й додати до овочів. 
Заправити підсмаженою на олії 
цибулькою, посолити, поперчи-
ти, додати чверть чайної ложеч-
ки кмину.
 Так само не потребує ко-
ментарів і вражень карпатська 
юшка, як, утім, узагалі надзви-
чайно смачна карпатська кух-
ня. Також треба буде 30 г суше-
них грибів, морквина, чверть 
невеликої селери, корінь пет-
рушки, цибулина, олія, сіль, 
перець, зелень петрушки.Су-
шені гриби добре промити й 
замочити на 1-2 години. У цій 
же воді їх потім варити. Зва-
рені гриби відцідити (юшку не 
виливати!), нарізати соломкою 

й підсмажити з цибулькою на 
олії. В окріп покласти нарізані 
моркву, петрушку, селеру й ва-
рити до готовності. Додати під-
смажені гриби, юшку, в якій 
вони варилися. Посолити, по-
перчити. Також із грінками — 
не відірвеш за вуха. 
 Тема грибів і супу буде не 
зовсім розкрита без перлово-
го з грибами. Багато хто саме 
з цим супом полюбив усе, що 
готується з перлової крупи. 
Потрібно: 100 г сушених гри-
бів, половина склянки перло-
вої крупи, 4 картоплини, ци-
булина, морквина, спеції, зе-
лень і олія для смаження. 
 Промийте перлову кру-
пу  проточною водою.  Краще 
цю процедуру проробити кіль-
ка разів, для більшої ефектив-
ності. Доведіть до кипіння будь-
який  овочевий бульйон або воду 
разом із порізаною на кубики 
картоплею. Додайте перловку, 

зменшіть  вогонь до мінімуму  і 
варіть 40 хвилин.  Пильнуйте, 
щоб перловка не вийшла недо-
вареною або навпаки — перева-
реною.
 Розігрійте олію на серед-
ньому вогні у великій сково-
роді. Додайте відмочені і про-
миті гриби. Готуйте близь-
ко восьми хвилин, поки вони 
не стануть золотистими, піс-
ля чого вийміть їх з пательні. 
В олії, що залишилася від гри-
бів, обсмажте  моркву і цибулю 
на  середньому вогні. Накрий-
те кришкою і готуйте ще близь-
ко трьох хвилин, іноді помі-
шуючи.  З’єднайте засмажку з 
моркви і цибулі та гриби з пер-
ловкою та картоплею. Додайте 
лавровий лист і  трохи посоліть. 
Зменшіть  вогонь, накрийте 
каструлю кришкою і варіть на 
повільному вогні суп  протягом 
двадцяти хвилин або поки мор-
ква не стане ніжною,  при цьо-
му періодично помішуючи. По-
давайте із зеленню. 

 Суп з гарбузовими кубиками подо-
бається дітям, принаймні 

мої племінниці не ліну-
ються старанно кри-

шити гарбуз і друж-
но дмухають на 
суп, ще гарячий, 
щоб швидше по-
чати упліта-
ти. Інгредієнти: 
4 картоплини, 
по 300 г гарбу-

за і пече риць, по-
мідор або столова 

ложка томатної пас-
ти, корінь петрушки, 

цибулина, 4 столові лож-
ки олії, 2 літри води, сіль, пе-

рець за смаком, зелень. 
 Гриби та цибулю нарізаємо 
невеликими шматочками, под-
рібнюємо корінь петрушки, пе-
ремішуємо та пасеруємо суміш 
на олії. Картоплю та гарбуз, 
порізані на брусочки, заливає-
мо гарячою водою та варимо 10 
хвилин.
 Додаємо овочі, порізані по-
мідори (якщо замість помідорів 
брати томатну пасту, її також 
треба пасерувати разом iз гри-
бами, цибулею та петрушкою), 
сіль, перець, варимо до готов-
ності.
 І навіть якщо не маєте влас-
ного городу, якщо ви — міський 
житель, виростіть на підвікон-
нику зелень для приправи. Це 
робиться нескладно, зате перша 
весняна зелень, вирощена влас-
норуч, подарує приємний весня-
ний настрій вам і рідним, навіть 
коли за вікном усе-таки ще зим-
но і засніжено. Смакуйте по-вес-
няному! ■

РЕЦЕПТИ

Завжди перші
Пісні страви — 
насолода всім

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Це у нас так: жіноча части-
на родини полюбляє (причо-
му дуже) солодку випічку, а 
чоловіча — солону. Хоча час-
тенько було так, що чоловіки 
ще швидше могли впоратися з 
добрим полумиском духмяних 
яблучних пиріжків з корицею 
і, позичивши в Сірка очі, вип-
равдовуватися, що не вгледі-
ли, як «воно з’їлося». Жінки, 
якщо щиро, також, бувало, пи-
ріг із капустою і грибами — на 
все деко — споживали ще га-
рячим і «до дна», при цьому і 
«до» і «після» уголос прощаю-
чись з талією. Тому поділ пиро-
гів на чоловічі й жіночі — дуже 
умовний, але оскільки жін-
ки простіше сприймають піст, 
потрібно подбати про чоловіків, 
тобто пекти пісні пиріжки з так 
само пісною солоною начин-
кою. 
 Є дуже хороший рецепт піс-
ного дріжджового тіста, без 

яєць, але дуже ніжного і пух-
кого. Пиріжки з ним розміта-
ються за «класичною схемою», 
тобто як гарячі пиріжки. Вони 
кілька днів не черствіють, зали-
шаються пишними і м’якими. 
Потрібно: 4 склянки борош-
на, половина склянки тепло-
го молока, 8 г сухих дріжджів 
(або 25 г свіжих), 150 г пісного 
майонезу або олії, 3 чайні лож-
ки цукру, дрібка солі, половина 
склянки води.
 Для початку приготувати 
опару. Змішати в мисці теп-
ле молоко і теплу воду, дода-
ти дріжджі, цукор і 4 столові 
ложки борошна, перемішати 
до повного розчинення дріжд-

жів. Накрити 
плівкою і за-
лишити в теп-
лому місці на 
30 хвилин для 
підняття «ша-
почки». Потiм зня-
ти плівку, опара по-
винна збільшитися 
в кілька разів. Додати майонез 
чи олію і частинами — просіяне 
борошно. Замісити м’яке елас-
тичне тісто, накрити плівкою і 
прибрати в тепло не менш ніж 
на 5 годин. Зрештою викласти 
його на стіл, добре обім’яти, ви-
пустивши все повітря. І присту-
пати до ліплення пирогів. 
 Яка начинка — вирішувати 

вам: тушкована капуста з гриба-
ми, товчена картопля зі смаже-
ною цибулею, гриби з гречкою, 
рис iз кропом і зеленою цибулею, 
горохове пюре з часником, відва-
рена квасоля з тушкованими по-
мідором і перцем —навіть у піст 
треба давати волю фантазії. 
 Якщо вирішили спекти чи-
малий апетитний пиріг з капус-
тою і картоплею,треба відварити 

картоплю, перемолоти її, капус-
ту також відварити, потовкти або 
дрібно посікти. Капусту трошки 
підсмажити на пательні, щоб 
вийшла волога, додати смажену 
цибулю, перемішати. Усе додати 
до картоплі, посолити, поперчи-
ти й добре вимішати.
 Тісто розділити на дві або 
чотири частини — залежно 
від того, скільки пирогів хоче-
те пекти. Розкачати одну час-
тину тіста, викласти в змаще-
не деко так, щоб були прикриті 
бічні стінки, викласти начин-
ку. Зверху прикрити розкача-
ною другою частиною тіста. За-
лишити на 10-15 хвилин у теп-
лому місці. Потім зверху помас-
тити заваркою з чорного чаю і 
посипати кмином. Випікати в 
гарячій духовці 30 хвилин, щоб 
шкірка зверху зарум’янилася. 
Готовий пиріг витягнути й на-
крити рушником.
 Залишається найприємні-
ше: різати на шматочки і при-
гощати рідних і друзів.■

ВИПІЧКА

Чоловічі пироги
Борошняні вироби не завжди солодкі

■

Суп наситить і зігріє.❙

Пиріг із капустою — і смачно, і корисно.❙



Григорій ХАТА

 Долі великих спортсменів не завжди 
виглядають так само яскраво, як виграні 
ними медалі найпрестижніших планетар-
них турнірів. Далеко не всім — по суті, оди-
ницям — вдається піднятися на найвищі 
керівні посади у світовому спорті. І причи-
на тому — не тільки висока конкуренцію 
за «теплі місця». 
 Слід визнати, що пережити здобутий 
у молодості грандіозний успіх — завдан-
ня не з легких. Залишаючись один на один 
зі славою у звичайному, позаспортивному, 
житті, не всі зірки спорту зберігають такі   
жвавість та енергійність, які вони демонс-
трували під час великих змагань. Зреш-
тою, це сьогодні чемпіони світу та олімпій-
ських ігор за свої спортивні здобутки мо-
жуть отримати непоганий капітал, рані-
ше ж про багатотисячні гонорари в доларах 
США можна було лише мріяти.
 Приміром, ветерани українського спор-
ту, зірковий час яких прийшовся на роки 
існування Радянського Союзу, — персони 
більш ніж скромні. Сьогодні про них згаду-
ють зазвичай раз у рік, коли в столиці На-
ціональний олімпійський комітет славить 
«Героїв спортивного року». У простенько-
му вбранні тихою неквапливою ходою вони 
піднімаються на урочисту сцену, аби з рук 
чиновників, як лауреат номінації «Спор-
тивна слава України», отримати призначе-
ний для них спонсорами «презент». 
 До слова, є в Україні Музей спортив-
ної слави, де можна познайомитися з іс-
торію великого спортивного минулого, 
написаною нашими співвітчизниками за 
часів СРСР. Ініціатива його створення на-
лежить Раді Міністрів УРСР, в розпоря-
дженні котрої (від 1965 року) йшлося: «з 
метою пропаганди серед широких верств 
населення фізичної культури та спорту».
 Цікаво, які ж преференції отримува-
ли в СРСР ті, на кого повинен був рівняти-
ся багатомільйонний люд? Ну, приміром, 
про чотириразову олімпійську чемпіон-

ку зі спортивної гімнастики Ольгу Корбут 
на піку її слави зняли художній фільм, ор-
ганізували в 1973 році демонстраційне тур-
не-гастролі Сполученими Штатами Амери-
ки. Проте в 1990 році вона — уродженка 
білоруського Гродна — вирішила взагалі 
попрощатися зі своєю великою Батьківщи-
ною, й разом зі своїм знаним чоловіком — 
солістом гурту «Пісняри» Леонідом Борт-
кевичем — перебралася до США.
 Минуло трохи більше чверті століття й 
Ользі Валентинівні довелося виставити на 
аукціон свої олімпійські медалі, які вона 
здобула на Іграх у Мюнхені-1972 та Монре-
алі-1976. Також Корбут виставила на про-
даж і свій гімнастичний купальник, у яко-
му були здобуті великі перемоги. Загалом 
на продаж було виставлено 32 лоти, шість 
з яких знайшли своїх нових господарів.
 Як повідомляє Бі-Бі-Сі, найбільш цін-
ною виявилася командне «золото» Мюн-
хена, що «потягнуло» на 66 тисяч доларів. 
У цілому ж Ольга Корбут змогла виручити 
183,3 тисячі доларів США, змусивши весь 
журналістський світ шукати відповідь на 
запитання: «Навіщо потрібно було це ро-
бити?».
 Леонід Борткевич, з яким Корбут про-
живши 22 роки, розлучилася в 2000 році, 
каже, що взагалі не розуміє причин ажіо-
тажу, що здійнявся навколо вчинку ус-

лавленої гімнастки. «А що їм без діла ле-
жати?», — апелює «пісняр», водночас за-
перечуючи, що прощатися зі спортивною 
цінністю його екс-дружині довелося че-
рез скрутну фінансову ситуацію чи якісь 
борги. Утім, як-то кажуть, диму без вогню 
не буває. Власне у житті Корбут уже були 
скрутні часи — у 90-ті минулого століття, 
щойно перебравшись до США, її спіймали 
на крадіжці їжі на 19 доларів... ■
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«Я людина організована й відповідальна. Не можу ось так просто взяти 
й підвести людину — й себе зокрема».

Ніна Бочарова
перша українська олімпійська чемпіонка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Учора найкраща вітчизняна 
шахістка, третій номер жіно-
чого рейтингу ФІДЕ Ганна Му-
зичук святкувала своє 27-річчя 
й паралельно з цим грала другу 
партію фіналу чемпіонату сві-
ту, котрий приймає Тегеран. 
На відміну від попередніх раун-
дів турніру, котрий, зазначимо, 
проходить за нокаут-системою, 
класична фаза вирішального 
протистояння складатиметь-
ся не з двох, а чоти рьох партій. 
Можливо, саме тому українка 
вирішила й не форсувати події 
у стартовому поєдинку фіналь-
ної дуелі й, граючи білими, роз-
писала з китаянкою Тань Джу-
ньї мирову.
 Багато хто з експертів 
подібний розвиток подій на-
звав втраченою для Музичук 
вигодою. Утім навіть у випад-
ку несприятливого для себе 
завершення другої партії, у 
львів’янки ще буде нагода вип-
равити ситуацію. І якщо піс-
ля стартової нічиєї чорними 
на боці Джуньї «кольорова» 
перевага, то на користь Ганни 
говорять її вищий рейтинг та 
досвід нещодавніх перемог на 
чемпіонатах світу з рапіду та 
бліцу.
 Після того як у півфіналі 
Музичук дуже легко, двічі 
змусивши капітулювати су-
перницю, пройшла екс-чем-
піонку світу Олександру Кос-
тенюк, окремі шахові комен-
татори поспішили провести 
дострокову коронацію нашої 
шахістки. Мовляв, у вирі-
шальному протистоянні за ша-
хову корону їй протистоятиме 
значно скромніша за рейтин-
гом — 14-та гросмейстер сві-

ту Джуньї. Однак уже перша 
партія фіналу показала перед-
часність таких заяв — легко-
го життя у його рейтинг-фаво-
рита не буде. Цілком імовірно, 
що в боротьбі за головний приз 

(а це 60 тисяч доларів) Ганні 
вперше на турнірі доведеться 
зіграти тай-брейк.
 Як свідчить офіційний сайт 
Федерації шахів України, на 
шляху до фінального двобою 

ЧС Ганна Музичук встановила 
унікальне досягнення, прой-
шовши всі попередні етапи в 
основний так би мовити час. 
Натомість Джуньї, перш ніж 
дістатися головного поєдин-

ку турніру, тричі грала тай-
брейк. При цьому двічі справа 
доходила до армагеддону, суть 
якого в тому, що володар білих 
фігур зобов’язаний (за певний 
час) поставити опонентові мат, 
в іншому випадку перемож-
цем партії оголошується про-
тилежна сторона.
 Примітно, що в першо-
му такому нокаут-тесті, який 
Джуньї пройшла в другому ра-
унді, вона здолала 14-ту чем-
піонку світу, харків’янку 
Анну Ушеніну. До речі, виби-
ла з розіграшу Тань Джуньї 
й головного рейтинг-фавори-
та ЧС-2017, свою співвітчиз-
ницю, другу шахістку плане-
ти Цзюй Веньцзюнь. Що ціка-
во, відбулося це в чвертьфіналі 
за «пришвидшеною» процеду-
рою — 1,5:0,5.
 Наскільки прогнозованим 
буде фінал, сказати неймовір-
но тяжко. Жіночі шахові ба-
талії навіть на найвищому рів-
ні постійно супроводжують-
ся несподіваними промахами 
та нервовими зривами. При-
міром, у півфіналі через свою 
неуважність росіянка Косте-
нюк програла Ганні Музичук 
за всіма ознаками виграшну 
партію.
 Вочевидь для тріумфу в те-
геранському чемпіонаті світу, 
де, нагадаємо, шахісткам до-
водиться змагатися в не над-
то звичних для себе умовах — 
з покритою хусткою головою, 
претенденткам на шахову ко-
рону, окрім високої майстер-
ності, потрібно продемонстру-
вати ще й високу психологічну 
стійкість. Думається, що воло-
дарка цих компонентів і має 
стати 16-ю чемпіонкою світу з 
шахів. ■

ШАХИ

Сила мозку та нервів
Фінальне протистояння жіночого чемпіонату світу між 
українською та китайською шахістками розпочалося з мирової

■

Ганна Музичук (ліворуч) та Тань Джуньї ведуть у Тегерані боротьбу за титул чемпіонки світу.
Фото з сайта tehran2017.fide.com

❙
❙

Волейбол
 Кубок ЄКВ. 1/8 фіналу. Візура (Сербія) — 
«Хімік» (Україна) — 3:2 (25:14, 23:25, 23:25, 25:20, 
15:8). 
 Доля цього єврокубкового протистояння, на від-
міну від інших пар, визначалася в одному матчі, який 
відбувся на нейтральному полі — в Боснії, за порож-
ніх трибун. ■

ХРОНІКА■

ЗІРКОВА ІСТОРІЯ

Слава — на продаж
Уславлена радянська 
гімнастка продала на 
аукціоні кілька олімпійських 
золотих нагород

■

Спортивна слава України — олімпійський чемпіон Сеула-1988 з легкої атлетики Сергій Бубка
та дворазова володарка гімнастичного «золота» Ігор у Гельсінкі-1952 Ніна Бочарова.
Фото УНІАН.

❙
❙
❙
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Обережно, субсидія!
Як львівська пані холодними зимовими днями шукала допомоги в бюрократів
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«Україна молода» розповсюджується 
в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Комуналка. Молода жінка ку-
пається під душем, а сусід під-
глядає за нею через скляний верх 
дверей. Жінка помітила його і кри-
чить:
 — Борю, ви що, не бачили голу 
жінку?
 — Я вас благаю. Покладіть на 
місце моє мило і мочалку, а я піду 
спокійно доїдати свій борщ!

* * *
 — І де ти познайомився з такою 
дівчиною?
 — На вулиці під ліхтарем!
 — І що, ліхтар тоді не працю-
вав?

* * *

 — Ви б бачили, що було на нью-
йоркській біржі, коли впав долар!
 — Ви б бачили, що було на 
одеському «Привозі», коли у Борі 
впало два долари!

* * *
 — Абраме, ти чого такий задо-
волений?
 — Та відправив тещу на тепло-
ході «Чапаєв». Це, звичайно, не «Ти-
танік», але шанси є.

* * *
 — Мойшо, ваша фірма цілий 
місяць не вивозила сміття з будмай-
данчика.
 — А що ви хочете? Я тільки вчо-
ра зміг його продати.

По горизонталі:
 1. Короткий меч із широким 
двосічним клинком на хрестоподіб-
ному держакові, яким рубали та ко-
лоли. 5. Команда собаці принести 
кинуту річ чи дичину. 8. Компот із 
сушених яблук чи груш. 9. Російсь-
кий художник і філософ, якого дуже 
поважали в Індії. 10. Кінець по-ан-
глійськи. 11. Окремий листок папе-
ру. 12. Напад на державні устано-
ви з метою заволодіння коштами. 
14. Ім’я героя драми Тараса Шев-
ченка. 17. Краков’як, танго, сальса, 
вальс. 19. Алкогольний напій із екс-
тракту гіркого полину. 20. Малюнок 
на склі або візерунок з ко льорового 
скла. 22. Летюча миша. 25. Кри-
латий кінь. 28. Ім’я американсько-
го письменника, «батька» детек-
тивного жанру. 29. «Я есть ..., яко-
го правди сила ніким звойована ще 
не була». (Павло Тичина). 31. Твари-
ни, які прославили Віктора Бронюка 
і гурт «ТІК». 32. Одноклітинний ор-
ганізм, видимий лише під мікроско-
пом; бактерія. 33. Великий художній 
прозовий твір. 34. Раптовий стрім-
кий напад.
По вертикалі:
 1. В Стародавній Греції — осо-
ба, яка насильницьким шляхом за-
хопила владу. 2. Штучний камінь, 
що нагадує справжні коштовності. 
3. Професія Карлика Носа з казки 
Вільгельма Гауфа. 4. Батько чолові-
ка.  5. Взяття під варту. 6. Військова 

та державна нагорода. 7. Звуки, що 
лунають під час льодоходу. 13. Хлів 
для овечок. 15. Воскоподібна речо-
вина сірого кольору, яку виділяють 
кашалоти; застосовується в парфу-
мерії. 16. Шахрайство з метою на-
живи. 18. Комічна сценка, розігра-
на клоунами. 21. Головний герой 
камедії Бомарше «Севільський ци-
рульник». 22. Творче псевдо Леоні-
да Глібова. 23. Те, що добре загрі-
бати чужими руками. 24. Українська 
актриса і радіоведуча, автор програ-
ми «Вечірній клуб актриси Лари-
си». 25. Тавро на зливках благород-
ного металу або на виробах з нього, 
яке вказує на якість сплаву та його 
склад. 26. Легендарна шведська кі-
ноактриса Гарбо. 27. Засіб для ос-
вітлення з воску із гнотом всередині. 
30. Один з альбомів Ірини Білик.
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 Обрання Дональда Трампа 
президентом США стало для 
багатьох американців справж-
нім шоком. Оговтавшись від 
несподіванки, багато хто взяв-
ся регулярно висміювати главу 

держави в інтернеті, або, кажу-
чи сучасною мовою, тролити.
 Одним із таких «тролінгів» 
стало масове поширення в соц-
мережах рецепту так звано-
го «Трамп-сендвіча», який, до 
того ж, складався з булочки бі-
лого хліба, болонської ковбас-

ки і «маленького огірочка під 
російським соусом». Заклик 
до поширення цього рецепту 
за короткий час набрав 1200 
лайків і 600 перепостів.
 Продовжив «тролінг» і 
житель американського шта-
ту Вісконсін Чак Вільямс, 
який виставив на їхню мережу 
«Спільнокошт» дитячу ляль-
ку-троля в образі Дональда 
Трампа. Чак кілька років зай-
мався створенням образів-ля-
льок для студії Волта Діснея, 
а Трампа-троля назвав «бать-
ком усіх ляльок». У троля над-
мірно короткі руки та ноги, 
зате величезна голова з «фір-
мовою» зачіскою президента-

мільйонера і великими синяка-
ми під очима. На довершення 
всього автор вирішив лишити 
своє творіння без одягу. Для 
запуску виробництва Вільямс 
розраховував зібрати 38 тис. 
доларів, однак за кілька днів 
проект зібрав більше 361 ти-
сячі доларів.
 Узялися за Трампа й окуль-
тисти, які в різних штатах про-
вели одночасний сеанс магії 
— спалювали фото глави де-
ржави, читали заклинання. За 
їхніми словами, вони готові 
проводити свої ритуали, доки 
Трамп не залишить президент-
ську посаду. Або не станеться 
чогось іншого. ■

БУВАЄ

Вигнання Трампа
В Америці президента порівнюють 
з нечистою силою

■

Аліса КВАЧ

 Вручення премії «Оскар» тра-
диційно стає не лише парадом до-
сягнень американського і світово-
го кіномистецтва, а й рекламним 
подіумом для багатьох дизайнерів 
та світових будинків моди. Остан-
ні навперебій змагаються за увагу 
зірок і навіть готові безплатно шити 
церемоніальні туалети. Бо вбрання 
учасників церемонії стає предметом 
не менш палких дискусій, ніж їхні 
ролі та стрічки.
 А де вирують пристрасті — че-
кай скандалу. Один із них роз-
горівся між «оскароносною» Меріл 
Стріп та головним кутюр’є модно-
го дому Chanel Карлом Лагерфель-
дом. Останній звинуватив актрису 
в дріб’язковості й повідав, що зірка 
мала прийти на церемонію в сукні 
з останньої їхньої колекції. «Я зро-
бив ескіз, ми почали шити сукню. А 
наступного дня зателефонував мене-
джер актриси і повідомив, що вона 
буде замовляти сукню в іншого брен-
ду, який погодився їй заплатити ве-
ликі гроші за це», — розповів жур-
налістам Лагерфельд.
 Ця заява обурила зірку, яка не 

полізла за словом у кишеню. «Карл 
Лагерфельд, відомий кутюр’є, об-
мовив мене, мого стиліста і прослав-
леного дизайнера, чиє плаття я виб-
рала, щоб надіти на церемонію «Ос-
кар». Його слова були опубліковані з 
метою дискредитувати мене. Згодом 
ця історія була підхоплена світовими 
ЗМІ й продовжує з’являтися у видан-
нях для того, щоб я не з’являлася на 
«Оскарі», на який я була номінована 
20 разів; і щоб принизити мене в очах 
преси, колег і глядачів. Вибачень від 
Карла Лагерфельда я все ще не отри-
мала, адже він збрехав, а журналісти 
надрукували цю брехню. Я все ще че-
каю», — заявила вона.
 За кілька годин після заяви Ла-
герфельд забрав свої слова назад, од-
нак вибачатися не став. Тож питан-
ня про подальшу співпрацю дому 
Chanel з актрисою, яку на «Оскарі» 
назвали легендою світового кіно, ли-
шається під великим питанням. До 
речі, на церемонію Меріл Стріп при-
йшла у вбранні від бренду Elie Saab. 
Оскароносна акторка з’явилася 
на червоній доріжці в комплекті 
зі штанів і сукні кольору морської 
хвилі, розшитому паєтками і бісе-
ром. ■

СКАНДАЛ

Думай, що кажеш
Меріл Стріп вимагає від Карла Лагерфельда 
публічних вибачень

■

Меріл Стріп.❙

2 березня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ. Вiтер пiвденний, 
5-10 м/с. Температура вночi +2...+4, удень +7...+9.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. 
Славське: вночi +1...+3, удень +6...+8. Яремче: вночi +1...+3, 
удень +9...+11. Мiжгiр’я: вночi 0...+2, удень +9...+11. Рахiв: 
уночi +1...+3, удень +8...+10.

28 лютого висота снігового покриву становила: 
Славське — 1 см, Плай — 33 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв 
— немає, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, 
Пожежевська — 53 см.
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