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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,14 грн. 

1 € = 32,01 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Вдарило 
струмом
З Нового року вартість електроенергії в Україні зросте
стор. 5 »

Уперше за 18 років 

фахівці Міністерства 

охорони здоров’я 

переглянули норми 

харчування для 

українців
стор. 2 »

А кавуся — для 

матусі й пальчики 

— для зайчика, 

готує Марина 

Бережа-Суржок
стор. 11 »

Печиво для Миколая«Іду на світовий 
рекорд»

Про сучасні змагання розповідає 

88-річний ветеран-важкоатлет Петро 

Базюченко, 10-разовий чемпіон світу 

і 14-разовий чемпіон Європи
cтор. 14 »

Їсти треба менше 

Фото з сайта pravda.com. ❙
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«Зниження калорійності харчування для дітей цілком виправдано тим, що попередні норми харчування 
застаріли і були завищеними за споживанням вуглеводів, а це провокувало в дітей надмірну вагу та ожиріння. 
Сучасні діти менш активні та багато часу проводять в iнтернеті, тому їх харчування повинно бути більш легким».

Із рекомендацій представників Міністерства охорони здоров’я

УКРАЇНА МОЛОДА

СПІВПРАЦЯ

Гроші підземелля
На будівництво двох нових станцій 
метрополітену виділять кредит 
два європейські банки
Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Європейський банк реконструкції та розвитку і 
Європейський інвестиційний банк нададуть низь-
ковідсотковий кредит у розмірі 320 мільйонів євро 
для подовження лінії Харківського метрополітену. 
За ці гроші збудують дві нові станції підземки — «Де-
ржавінську» та «Одеську», зведуть додаткове депо і 
закуплять 85 вагонів рухомого складу. Фінансову 
участь у цьому проекті братиме і Харків, виділивши 
з місцевого бюджету 10 мільйонів євро. 
 Президент України Петро Порошенко, який був 
присутній під час підписання документів, зауважив, 
що нова ділянка метро прокладатиметься у напрямку 
місцевого міжнародного аеропорту. Це стане додатко-
вим поштовхом для розвитку авіаційного хаба Харкова. 
У свою чергу, голова Харківської облдержадміністрації 
Юлія Світлична підкреслила, що розширення метро-
політену дозволить розвантажити наземні артерії міста 
і значно скоротить час, який пасажири витрачають на 
дорогу. Підписану угоду вона назвала прозорою, взає-
мовигідною і опрацьованою до дрібних деталей. 
 Найближчим часом метрополітен та міська рада 
підпишуть угоди про співпрацю і розпочнеться реалі-
зація проекту. Робота триватиме чотири роки. ■

■

Ірина КИРПА

 Мешканцям нашої країни знизи-
ли калорійність їжі в середньому на 
15 відсотків. Дітям рекомендовано 
їсти менше солодкого, підлітки по-
винні налягати на білкову їжу, а от 
дорослі мають урізати свій раціон за 
рахунок вуглеводних продуктів.
 Фахівці розділили рекомендації 
не лише за віковою категорією, а й 
за специфікою діяльності людей. 
Так, представники інтелектуаль-
них професій (студенти, програміс-
ти, викладачі та працівники куль-
тури) мають найнижчий коефіцієнт 
активності, а отже, їх харчування 
повинно бути більш легким. 
 А ось люди, пов’язані з такою 
інтенсивною фізичною діяльністю, 
як сільське господарство, будівель-
ні роботи та важка промисловість, 
повинні отримувати вдвічі калорій-
ніше харчування, ніж попередня 
категорія їдців.

 В окремій, особливій, групі опи-
нилися вагітні жінки, яким дода-
ють до звичайної норми ще 50 від-
сотків калорій, а також чоловіки ві-
ком понад 60, але молодші 75 років 
— вони також, на думку МОЗ, пот-
ребують такого харчування.
 Медики впевнені, що такий 
поділ гарантує більш збалансоване 
харчування всім категоріям насе-
лення України. Переглянули пред-
ставники МОЗ України ще й нор-
ми споживання вітамінів. Так, на 
перше місце за потребою вийшли 
фолієва кислота та вітамін D.
 Зниження калорійності харчу-
вання для дітей цілком виправда-
но тим, що попередні норми хар-
чування застаріли і були завище-
ними за споживанням вуглеводів, 
а це провокувало в дітей надмірну 
вагу та ожиріння, пояснюють свої 
рекомендації фахівці Міністерс-
тва охорони здоров’я. Сучасні діти 
менш активні та багато часу прово-

дять в iнтернеті, тому їх харчуван-
ня повинно бути більш легким.
 Якщо вірити даним ВООЗ, ко-
жен третій підліток Європи має над-
мірну вагу. В останні роки з тією ж 
ситуацією зіткнулися й мешканці 
країн Східної Європи. Статистика 
за минулий рік доводить, що в Ук-
раїні близько 70 тисяч дітей у віці 
14-16 років страждають ожирін-
ням.
 — Формально рекомендації 
фахівців Міністерства охорони 
здоров’я звучать дуже доречно та 
красиво, але дозволити собі повно-
цінне харчування, куди б входила 
достатня кількість фруктів, риби та 
м’яса, може далеко не кожна сім’я, 
— вважає лікар-терапевт Борис 
Скачко. — Нові норми харчування 
для мешканців України ще довгий 
час порушуватимуться через низь-
кі зарплати та відсутність можли-
вості контролювати раціон дітей і 
дорослих.
 На думку дієтологів, у раціоні 
пересічного українця є надлишок 
вуглеводів та явний брак овочів, 
фруктів і білкової їжі. Тобто за-
ради економії люди налягають на 
макарони, картоплю і хліб, відмо-
вляючи собі у м’ясі, сирах та рибі. 
Це й не дивно, якщо врахувати, 
що вартість молочної продукції 
та м’ясних виробів лише за остан-
ні два місяці зросла на 30-40 відсо-
тків.
 Купуючи винятково дешеві 
крупи, картоплю та овочі на рин-
ку, середньостатистичний украї-
нець примудряється з’їдати за рік 
на 15% більше, аніж пересічний 
мешканець Європи. 
 Як тут не згадати слова міністра 
соціальної політики Андрія Реви 
про те, що українці занадто бага-
то їдять. Дані МОЗ опосередковано 
підтверджують ці слова, та причина 
такого переїдання, на думку фахів-
ців, криється не в достатку, що рап-
тово обрушився на нашу країну, а 
у недоступності для більшості лю-
дей низькокалорійної та корисної 
їжі. Хоча аналітики обіцяють, що 
найближчим часом українці змо-
жуть удосталь наїстися апельсинів, 
мандаринів і бананів: вартість за-
морських фруктів цієї зими зни-
зиться через санкції проти Росії. ■

Іван БОЙКО

 Штаб АТО повідом-
ляє про 22 ворожi обстрі-
ли, здійсненi окупанта-
ми впродовж минулого 
понеділка. «Ситуація в 
районі проведення АТО 
характеризується змен-
шенням кількості об-
стрiлiв, проте на деяких 
ділянках лінії зіткнення 
— збільшенням інтенсив-
ності обстрілів зі зброї, за-
бороненої Мінськими до-
мовленостями, особливо 
у вечірній та нічний час», 
— йдеться у заяві штабу.
 Ворог демонстрував 
найбільшу активність 
на Світлодарській дузі в 
районі селища Лугансь-
ке, де в ніч на вівторок по 
оборонних укріпленнях 
українських захисників 
було випущено загалом 
майже сто мін. Також на 
луганському напрямку з 
мінометів противник об-
стрілював оборонців Ло-
зового, Кримського та 
Зайцевого.
 Тоді як на донецькому 
напрямку зі 120-мілімет-
рових мінометів загарб-
ники вели вогонь побли-
зу Водяного, з тієї ж зброї 

82-го калібру — поряд iз 
Березовим. 
 При цьому в штабі 
АТО зазначають, що жо-
ден воїн ЗСУ не загинув. 
Утім штаб традиційно не 
враховує добровольців 
УДА. Тоді як завдяки во-
лонтерам відомо, що поб-
лизу Мар’їнки Донецької 
області після артобстрілу 
бойовиків загинув житель 
Миргорода, 27-річний 
вояк «Української добро-
вольчої армії» Олександр 
Зубченко, який записав-
ся на фронт добровольцем 
ще у квітні 2014 року.
 Захисник України за-
гинув у бою зі зброєю в 
руках. Утім офіційно на 
фронті добровольців ніби 
й немає... ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

По туристах — 
із гранатомета 
Як встановило слідство, польський 
автобус обстріляли з РПГ-26 
Петро ЛУКІЯНЧУК
Львівська область

 Днями під Львовом, у селі Сокільники, на стоянці біля комплек-
су «Панська гора», зловмисник поцілив iз РПГ-26 у багажний відсік 
туристичного автобуса марки MAN польської реєстрації.
 Згідно з інформацією поліції, невідомий чоловік вийшов із по-
зашляховика марки Toyota, здійснив постріл iз РПГ-26. Після чого 
повернувся в автомобіль і поїхав iз місця пригоди в невідомому на-
прямку. 
 Про деталі інциденту очевидці повідомили в Пустомитівський 
райвідділ НПУ лише вранці наступного дня. На місці вже працювала 
слідчо-оперативна група. Попередньо працівники поліції кваліфіку-
вали справу за ст. 258 Кримінального кодексу України (Терористич-
ний акт).
 Про першоджерело вибуху стало відомо лише після проведення 
низки експертиз, раніше повідомляли, що зовнішню обшивку і бічне 
скло автобуса пошкодили вибуховим пристроєм.
 Незважаючи на те, що цим автобусом подорожували 23 туристи (в 
тому числі і польські чиновники), які мали перебувати в Україні 8-11 
грудня, на щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. 
 На вибух миттєво відреагували представники МЗС України та 
Польщі, зокрема співробітники польського МЗС назвали подію «чер-
говим антипольським інцидентом» на території України, в свою чергу 
міністр закордонних справ України Павло Клімкін розкритикував про-
вокацію на своїй сторінці у «Твіттері». «Рішуче засуджую провокацію 
щодо польського автобуса, який стоїть на паркінгу неподалік Львова. 
Обійшлося без жертв! Хтось настирливо намагається розсварити нас 
із Польщею та зірвати візит президента А. Дуди. Зробимо все, щоб 
розслідувати цей інцидент. А провокаторам скажу — не вийде!» — 
йдеться в повідомленні.
 Нагадаємо, що на сьогодні у президента Польщі Анджея Дуди за-
планований візит в Україну. Приймати польську делегацію будуть у Хар-
кові, де обговорюватиметься питання щодо зняття заборони з розко-
пок польських поховань, розташованих на території Західної України.
 МЗС Польщі наголошує на тому, що українська влада докладає 
чимало зусиль, аби з’ясувати обставини цієї події, активно працюють 
також поліція й прокуратура.
 Активісти, аби сприяти проведенню слідчих дій, шукають у соціаль-
них мережах очевидців інциденту, які могли бачити зловмисника. Люди 
запевняють, що гучність пострілу не могла не привернути уваги.
 Водночас організатор поїздки вже забезпечив повернення групи 
туристів до Польщі. ■

■

ДО РЕЧІ

 Запитувані ватажками ОРДЛО заручники не бажають повер-
татися на непідконтрольні Києву території Донбасу. Як повідо-
мив представник України в Тристоронній контактній групі Ле-
онід Кучма, переговорний процес щодо обміну заручниками за 
формулою «306 на 74» зіткнувся з низкою проблем.
 «Я думаю, що і дата є, і списки затверджені — 74 і 306, 
але коли доходить справа до конкретних прізвищ, то почина-
ються проблеми. Будемо сподіватися, що вони будуть вирі-
шені», — заявив екс-президент.
 Кучма додав, що ця ситуація досить делікатна, щоб деталь-
но обговорювати її.
 «Сам Президент (Петро Порошенко. — Ред.) опікуєть-
ся цим питанням... Хотілося б усім, щоб до свят вони потрапи-
ли додому», — сказав Кучма. За його словами, основна проб-
лема полягає в тому, що багато людей зі списку запитуваних 
представниками ОРДЛО не бажають повертатися на окуповані 
території.
 Він також висловив переконання, що необхідно вирішити це 
питання навіть шляхом компромісів, але не таким, який би поз-
начився на кількості людей.

■

НА ФРОНТІ

Під прапором України, 
в лавах Добровольчої армії 
Поблизу Мар’їнки під час обстрілу загинув 
доброволець Олександр Зубченко з Миргорода

■

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Їсти треба менше 
Уперше за 18 років фахівці Міністерства 
охорони здоров’я переглянули норми 
харчування для українців

■

Дiтям радять зменшити вживання калорiй.
Фото з сайта royaldoors.net.
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Шукайте жінку
Знешкоджено чергову банду 
наркодилерів, до якої входила 
представниця прекрасної статі 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Тема наркотиків, мабуть, уже приїлася пе-
ресічному українцю, але реалії життя такі, 
що про наркоманів та постачальників дурма-
ну постійно доводиться говорити, бо вони се-
ред нас і щоразу калічать як свої, так і чужі 
долі... Цього разу правоохоронці Київщини 
затримали у Броварському районі озброєну 
організовану групу торговців наркотиками: 
четверо дилерів (серед яких молода жінка) 
продавали наркозалежним жителям Київсь-
кої області широкий асортимент спецтова-
ру: особливо небезпечний наркотичний засіб 
«метадон», психотропну речовину «амфета-
мін», а також наркозілля та насіння «мари-
хуани».
 Для викриття та документування цієї зло-
чинної групи оперативники обласного Уп-
равління протидії наркозлочинності прове-
ли близько 40 негласних слідчих дій. Під час 
обшуків у затриманих вилучили розфасовані, 
готові до продажу наркотики на понад пів-
мільйона гривень. Крім того, оперативники 
вилучили чималу грошову виручку від уже 
проданих наркотиків, а також знайшли не-
зареєстровані рушниці, пістолети, арбалет, 
холодну зброю та набої.
 Усі члени злочинного угруповання, яких 
підозрюють у протиправних діях, затримані у 
порядку ст. 208 КПК України та перебувають 
в ізоляторі тимчасового тримання. Досудове 
розслідування проводять слідчі Броварського 
відділу поліції під процесуальним керівниц-
твом прокуратури.
 У зв’язку з чисельними випадками зло-
чинів, напряму пов’язаних із наркотиками, 
до жителів регіону звернувся начальник Го-
ловного управління Національної поліції в 
Київській області полковник поліції Дмит-
ро Ценов: «Шановні громадяни! Вкотре на-
голошую та закликаю вас повідомляти нам 
про місця, де здійснюється незаконний про-
даж наркотиків, або осіб, які займаються їх 
виготовленням і збутом! Телефонуйте на гаря-
чу лінію за тел.: (063)801-90-80, або на спец-
лінію «102». Анонімність гарантуємо! Ви-
корінимо РАЗОМ це зло з нашого регіону!» ■

■

СУД ТА ДІЛО

Він таки 
сидітиме. 
За обіднім 
столом
Шоу навколо екс-президента 
Грузії завершилося хепі-ендом
Тарас ЗДОРОВИЛО

 У понеділок увечері багатогодинна судова 
епопея у справі Міхеїла Саакашвілі таки за-
вершилася — радісний екс-президент Грузії 
вийшов на волю, а ось прокурори були засму-
чені (згодом очільник Генпрокуратури Юрій 
Луценко заявив, що його відомство подавати-
ме апеляцію, бо рішення судді є обурливим).
 Провівши невеличкий імпровізований мі-
тинг разом зі своїми прихильниками просто 
перед Печерським судом, Саакашвілі вирушив 
додому Хрещатиком (для цього навіть рух авто 
по головній вулиці на деякий час перекрили).
 Нагадаємо, що колишній керівник  Оде-
щини  із 8 грудня  перебував під вартою в ізо-
ляторі тимчасового тримання СБУ. А ось із 
залу суду рішенням судді Печерського суду 
Лариси Цокол Саакашвілі відпустили на 
волю без жодних умов. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 У Золотоноші, на відомому не лише 
на Черкащині державному підприємс-
тві «Златодар», днями відкрили уні-
кальну сонячну електростанцію.
 Про це «Україна молода» дізна-
лася у Державному агентстві з енер-
гоефективності та енергозбереження 
України.
 Як розповідають організатори за-
ходу, панелі сонячної електростан-
ції, потужністю 75 кВт, встановили на 
даху золотоніського підприємства.
 Сонячну електростанцію змон-
тували буквально за 10 днів. Загаль-
на сума інвестицій становить понад 2 
млн. гривень. У рік планується вироб-
ляти 89 тис. кВт «чистої» енергії для 
власних потреб. У грошовому еквіва-
ленті економія — понад 200 тис. грн. 
за рік,  розповідають у Державно-
му агентстві з енергоефективності та 
енергозбереження України.
 Під час відкриття сонячної елект-
ростанції виступив Вадим Мосійчук, 
голова Держрезерву, до якого і вхо-
дить «Златодар». Він  наголосив на 
необхідності впровадження проектів 
відновлюваної енергетики не лише 
для генерації електрики, а й для за-
міщення газу, який використовують 
підприємства, зокрема, для сушіння 
зерна.
 «Запуск чергового зеленого про-
екту на державному підприємстві ще 
раз доводить зацікавленість бізнесу та 
влади у співпраці в цій галузі. За ос-
танні кілька років прийнято ключові 
законодавчі зміни, які сприяють роз-
витку галузі відновлюваної енергети-
ки», — зазначає Юрій Шафаренко, 
директор Департаменту відновлюва-
них джерел енергії Держенергоефек-
тивності. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Лідер РПЛ не зміг бути 
присутнім на цьому істо-
ричному заході через стан 
здоров’я, проте передав сло-
ва привітання і підтримки 
через свого заступника на-
родного депутата Андрія 
Лозового.
 «Молодіжне крило Ра-
дикальної партії — це но-
вий паросток міцного дере-
ва нашої політсили, яке я з 
однодумцями висадив лише 
6 років тому. За цей час де-
рево хворіло, деякі гілки 
довелось обрізати, але це 
лише зміцнило саджанець і 
дозволило йому рости далі. 
В той час, як нинішня влада 
залучає до керівництва ко-
решів-варягів, які розвалю-
ють країну зсередини, — я 
забираю найкращу молодь 
і веду до влади. Бо лише 
українці повинні керува-
ти Україною. Саме тому ми 
відстоюємо політику еконо-
мічного націоналізму, яка 
дозволить відродити ви-
робництво, промисловість, 
створити робочі місця, в 
тому числі на селі, дати ук-
раїнцям роботу і зарплату. 
Наш законопроект «Купуй 
українське, плати україн-
цям» — це фундамент цієї 
політики, яку ми розпоча-
ли, а ви маєте продовжи-
ти», — звернувся до учас-
ників з’їзду Андрій Лозо-

вий від імені Олега Ляшка.
 Інший нардеп від РПЛ 
Дмитро Лінько, який відпові-
дає за молодіжний напрямок 
у партії, висловив сподіван-
ня, що молодіжне крило Ра-
дикальної партії буде гідною 
альтернативою старій пост-
радянській еліті при владі.
 «Сьогодні багато викли-
ків перед Україною — і еко-
номічних, і соціальних, і 
воєнних. Порятунок мож-
ливий лише за рахунок ра-
дикальних дій. З одного 
боку, влада веде у прірву. 
З іншого боку — манкурти. 
Ми пропонуємо альтерна-

тиву — сформували еконо-
мічну програму, пакет ре-
форм, який може відроди-
ти економіку. Запропону-
вали соціальний ліфт для 
молоді, яка хоче бути при 
владі... Ми не партія олігар-
хів — ми партія народу», — 
підкреслив Лінько.
 Свої настанови молодіж-
ному крилу РПЛ дали їхні 
старші колеги — народні де-
путати Ігор Мосійчук і Ва-
силь Амельченко. Очолив 
Молодіжне крило член Ра-
дикальної партії Ігор Бєлов.
 «Зараз із чистою совістю 
я можу сказати, що Ради-

кальна партія Олега Ляшка 
має найсильніше молодіж-
не крило в Україні. За пле-
чима нашої команди органі-
зація спортивних заходів та 
тренінгів. Ми першими по-
чали допомагати постраж-
далим після вибуху у Він-
ницькій області. Ми домог-
лися звільнення головних 
корупціонерів у Хмельни-
цькі області. Сьогодні в нас 
перший з’їзд. Через рік, під 
час другого з’їзду, ми буде-
мо вдвічі сильнішими та 
втричі ефективнішими», — 
пообіцяв перед учасниками 
заходу Бєлов. ■

АЛЬТЕРНАТИВА

І світить, і гріє
На «Златодарі» встановили сонячну 
електростанцію за 2 мільйони гривень

■

Сонце на даху.
Фотоз сайта rezerv.gov.ua.

❙
❙

НА КРИЛО!

Партія Ляшка обростає молоддю
Днями в Києві відбувся перший Всеукраїнський з’їзд Молодіжного крила 
Радикальної партії, на який зібралося понад шість сотень юних соратників 
Олега Ляшка з усіх областей України

■

Підтримати молодіжне крило РПЛ приїхали народні депутати Лозовий, Лінько, Мосійчук, Амельченко.❙

ДО РЕЧІ 

 Державне підприємство «Златодар» — одне з найпотужніших у системі Державного агентства 
резерву України. Територія комбінату — 27 га, зернова місткість — 97,4 тис. тонн, в т.ч. елеватор 
— 33,1 тис. тонн. Загальна потужність зерносушарок — 226 планових тонн за годину.

■
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НАША МАРКА

Плач 
Ярославни,
або чому Нефьодов 
не правий
Павло ВЕРНІВСЬКИЙ, 
Fixed Income Sales, Capital Times

 Після прийняття в першому читанні 
закону про держзакупівлі наш заступник  
міністра написав емоційний пост, які по-
гані депутати прийняли закон. Що, мо-
вляв, це корупція і порушення всіх угод. 
Він, очевидно, дуже хвилюється за свою 
систему Prozorro. Мабуть, забув, що його 
першочерговим завданням, та й завданням 
самої системи держзакупівель, є розвиток 
економіки країни.
 Я спробую перелічити фактори, про які 
Нефьодов, ймовірно, забув із курсу еконо-
міки, і які пояснюють, чому закон важли-
вий.
 Перше. Відповідно до класичної форму-
ли розрахунку ВВП за витратами, держав-
ні витрати або держзакупівлі — це скла-
дова частина для розрахунку цього ВВП. 
У цій же формулі імпорт потрібно вичис-
лити з витрат. І виходить, що збільшення 
ВВП за рахунок держзакупівель повністю 
усувається зростанням імпорту. І за фак-
том, виходить — 0. Зростання ВВП немає.
 Друге. Держзакупівлі — це класичний 
інструмент розвитку держави. Ще Джон 
Мейнард Кейнс говорив: якщо держава пе-
реживає кризу, то через це падає внутріш-
ній попит. Люди менше витрачають. Через 
це бізнес отримує менше доходів і теж почи-
нає менше витрачати. З падінням доходів 
починаються звільнення працівників або 
знижуються заробітні плати, що теж нега-
тивно позначається на попиті звичайних 
громадян. І щоб економіка не постражда-
ла — держава повинна стимулювати попит 
за допомогою закупівель. Вона дає замов-
лення бізнесу. Бізнес отримує доходи. Не 
скорочує людей і зарплати. Попит не падає. 
Але знову ж дивіться перший пункт: якщо 
витрати держави йдуть на імпорт, то таким 
чином ми допомагаємо чужим економікам, 
а не своїй. Тому в розвинених країнах част-
ка імпорту в держзакупівлі дуже низька!
 Багато хто говорить, що від кейнсіансь-
кого стимулювання на Заході відмовили-
ся ще у 70-ті. Це не так. Даний інструмент 
працює і зараз. І саме методи Кейнса були 
використані Заходом для виходу з кризи 
2008.
 Третє. Програма держзакупівель — це 
потужний стимул залучення інвесторів. 
Для цього використовують цінові префе-
ренції і мінімальний розмір локалізації. 
Ось на днях був анонсований прихід «Дже-
нерал Електрик». Ця компанія планує від-
крити тут завод зі стратегічною метою по-
новлення локомотивів УЗ (Укрзалізниці. 
— Ред.). Вона зайшла лише тому, що хоче 
отримати замовлення від УЗ. Якщо їм не 
дати преференцій і, не дай Боже, на за-
купівлях їх обійде «Сіменс» — ми втрати-
мо і «Дженерал», і інших бажаючих сюди 
прийти! Без наявності вимоги про локалі-
зацію і без преференцій інвестори не будуть 
бачити переваг у відкритті провадження 
тут.
 Четверте. Держзакупівлі — це не ай-
фони і автомобілі. Це трамваї, автобуси, 
поїзди, літаки, обладнання. Ніхто з вас не 
постраждає. Ніхто цього не відчує. Тим 
більше, майже все це ми виробляємо самі 
і наша продукція нічим не гірша за захід-
ні аналоги. Чим гірше «Тарпан» від «Хюн-
дая»? Чим гірше «Електрон» від «Песи»? 
Чим гірше Ан від «Боїнга»? І загалом, всім 
потрібно усвідомити одну річ. Бізнес — це 
не тільки надприбутки купки людей. Це 
робочі місця. Це доходи у вигляді зарплат 
простих людей. І навіть якщо це вас не сто-
сується, то все одно ці доходи в підсумку 
формують багатство всієї країни. Чим біль-
ше буде людей працювати і чим вище у них 
будуть зарплати, тим краще буде для всіх 
нас. А якщо не підтримаємо нашого вироб-
ника, то доведеться багатьом із нас шукати 
роботу за кордоном. ■

■ Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Наприкінці минулого тижня тихо, спокій-
но, буденно і навіть трохи неочікувано 
Верховна Рада України ухвалила Держав-
ний бюджет 2018 року. І цей факт можна 
назвати найголовнішим плюсом голо-
вного фінансового документа держави: 
бюджет є і він з’явився вчасно. Що і стало 
найбільшим успіхом Кабміну Володими-
ра Гройсмана: міністри не затягували роз-
гляд до останнього, не голосували «під 
ялинку» чи навіть уже після новорічних 
свят, як вже бувало, і не тримали у напру-
женні фінансовий сектор цілої країни. 
Що ж стосується якості самого докумен-
та, то тут питань традиційно більше. Втім, 
як і щороку...

Гладкі цифри на білому папері
 Зовсім без форс-мажору, щоправда, не обійш-
лося. Головний кошторис України ухвалили близько 
опівночі. «За» проголосували 273 народні депутати. 
Тобто, Кабмін для цього голосування мав достатній 
запас міцності, що може свідчити про вмілу роботу 
державних чиновників із депутатським корпусом. 
 Обійшлося цього разу і без тривалого публічно-
го перекроювання витратних статей, що зазвичай від-
бувається доволі гучно, зі взаємними звинувачення-
ми та підозрами. Нинішньої зими витратні статті нар-
депи підтримали з майже непомітним пручанням, що 
знову ж таки свідчить про уміння команди Володи-
мира Гройсмана знаходити компроміси. 
 У результаті вмілої та злагодженої роботи ми 
отримали кошторис, у якому передбачено доходи у 
розмірі 913,3 млрд. гривень, видатки — 988,6 млрд. 
гривень. Таким чином, дефіцит бюджету становить 
81,8 млрд. гривень, або 2,4% до ВВП держави. Що 
цілком вписується у так звані маячки меморандуму 
з Міжнародним валютним фондом. 
 Державний борг у 2018 році сягне 1999,3 млрд. 
гривень. Це 60% до нашого ВВП. І цей показник є тро-
хи кращим за минулорічний, коли наш держборг ста-
новив 63% до ВВП України.  
 Зростання реального ВВП у наступному році пла-
нується на рівні 3%. У грошах ця цифра, тобто, номі-
нальний ВВП становитиме 3 332,3 млрд. гривень. Ін-
декс споживчих цін, як прогнозує уряд, сягне 109%. 
Індекс цін виробників — 110,3%. Рівень безробіття 
— 9,1%. 

Вправність рук — і рекордний 
дефіцит бюджету
 У порівнянні з минулим роком кошторис доходів 
зріс на 142 млрд. гривень, а витрат — на 147 млрд. 
грн. Реальна ситуація в економіці держави змусила 
експертів засумніватися у реальності цих цифр чи 
принаймні у тому, що їх можна буде досягнути порів-
няно малою кров’ю. 
 «Доходи Державного бюджету у наступному 
році мають зрости на 20%. У мене питання: завдяки 
чому це має відбутися? Адже зростання економіки, 
як планує уряд, становитиме 3%, ще 10% — інфля-
ція. То звідки ж візьметься 20%?!» — сказав в ефірі 
одного з телеканалів відомий український економіст 
Віктор Пинзеник. 
 Відповідей на це питання може бути декілька і 
всі вони виглядають однаково погано. З одного боку, 
уряд може сподіватися на зовнішні запозичення, що  
матиме напрочуд згубний вплив на ситуацію з де-
ржавними фінансами; з іншого боку, справжній рі-
вень інфляції може бути значно вищим за вказаний 
тут, десятивідсотковий. Що може мати ще гірші на-
слідки для українців. Сподіватися, що нас нагодують 
акцизи, воєнний податок та напівміфічна приватиза-
ція, було би доволі наївно. Адже цьогоріч доходи від 
приватизації сягнули 17 частини (!) від заплановано-
го: замість 17 запланованих млрд. гривень вдалося 
отримати трохи більше одного мільярда. 
 Схожою ситуація залишатиметься і у наступно-
му році. Вочевидь, Кабмін Володимира Гройсмана ви-
рішив знову наступити на ті ж самі граблі і зробити це 
якомога болючіше. Або ж створити прихований дефі-
цит бюджету, роздувши його до критичної позначки. 
 Так, доходи від приватизації у 2018 році мають 
становити 22,5 млрд. гривень. Що є на порядок біль-
ше за нереалізований показник 2017 року. Схоже, що 
завищений показник надходжень від роздержавлен-
ня — це вже тренд постреволюційної України. «У 2016 
році заклали 10 млрд. гривень, отримали заледве 200 
млн... Я не уявляю, що треба буде продати у наступ-
ному році, аби отримати 22 млрд., — каже керівник 
Комітету економістів України Андрій Новак. — Най-
імовірніше, ця сума також залишиться невиконаною, і 
її можна сміливо додавати до дефіциту бюджету. Який 
реально становитиме 100 млрд. гривень». 

Або девальвувати, або ніяк 
 Ще одна доволі сумнівна цифра — показник ін-
фляції. У наступному році, на думку урядовців, вона 
становитиме 9%. У нинішньому році вона має бути не 
більшою за 7,1%, як було написано в основних мак-
роекономічних показниках Держбюджету 2017 року. 

Фактично ця сума буде більшою дуже суттєво. Вже 
сьогодні річна інфляція становить 15%, і навіть якщо 
вона злегка зменшиться до кінця року, то все одно 
вимірюватиметься двозначним числом. 
 «Якщо в бюджеті закладено девальвацію грив-
ні до 30,1 грн. за долар, то це від курсу, коли фор-
мувався бюджет, девальвація становить 15%. І якщо 
гривню девальвують на 15%, то інфляція ніяк не впи-
шеться у рамки 9% — і буде виражена двозначним 
числом», — продовжує Андрій Новак. 
 Додатковий ризик для рівня інфляції — пла-
ни Президента Петра Порошенка у передвибор-
чий рік підвищити заробітну плату до 4100 гривень. 
«Написати можна будь-яку цифру: чотири тисячі, 
п’ять, десять тисяч. Щось схоже ми вже проходили у 
90-х роках, коли українці були мільйонерами, але за 
ці мільйони могли купити все менше і менше товарів 
та послуг, — пояснює Новак. — Гроші, які не під-
кріплені товарним виробництвом, призводять тільки 
до одного: знецінення. Як до девальвації гривні, так 
і до високих темпів інфляції». 
 Назагал, за його словами, Державний бюджет-
2018 копіює всі проблеми та слабкі місця бюджету 
нинішнього року. «Бюджет наступного року — це 
ксерокопія нинішнього бюджету, адже структурно 
вони ніяк не відрізняються один від одного, — ре-
зюмує Андрій Новак. — Структура дохідної і витрат-
ної частин, їх співвідношення, тобто дефіцит бюдже-
ту, співвідношення між центральним та обласними 
бюджетами структурно нічим не відрізняються. Ана-
логічно вибудувані всі статті. І сформували його у 
Мінфіні дуже просто: взяли показники 2017 року, до-
дали коефіцієнт інфляції — й отримали бюджет на-
ступного року. Тож і економічні результати у наступ-
ному році будуть такими ж, як і нині». 
 «У 2017 році ми закладали зростання ВВП 3%, а 
отримали трохи більше 2%, інфляцію планували 7%, а 
можемо отримати всі 13%. Бюджет 2018 року виявив-
ся таким же соціальним, тобто бюджетом проїдання, як 
і минулорічний», — додає економіст Олег Пендзін.  

У підсумку — плюс нуль гривень 
 Соціальна складова у Держбюджеті-2018 на 
перший погляд представлена потужно. Хоча і ниніш-
ній держкошторис влада називає вже не соціальним, 
як минулорічний, а бюджетом зростання. Та, попри 
це, певні пряники для пересічного люду, нехай і ці-
ною інфляції, цей документ передбачає. 
 Кабмін двічі підніме соціальні стандарти. Про-
житковий мінімум становитиме 1700 грн. iз липня на-
ступного року. Зростання мінімальної зарплати — до 
3723 грн. уже з 1 січня 2018 року. Щоправда, існує 
президентська ініціатива до підвищення її до рівня 
4100 грн. У бюджеті ця цифра не фігурує, але її го-
тові впровадити вже найближчим часом. 
 У цілому планується, що соціальні стандарти 
зростуть за рік на 9%. Це рівно стільки ж, скільки, на 
думку уряду, становитиме інфляція. Іншими словами, 
народ отримає нуль. Але це де-юре. А де-факто, врахо-
вуючи, що в дев’ятивідсотковому коридорі інфляцію не 
втримають, усі соціально незахищені стануть бідніши-
ми. У грошах підвищення закладено невелике: від 124 
грн. пенсіонерам до 167 грн. дітям від 6 до 8 років. 
 Утім наступного року мінімальна зарплата та 
мінімальна пенсія (для чоловіків, які мають 30 років 
стажу та жінок, що мають стаж 30 років) буде вищою 
за прожитковий мінімум. 
 Із 1 січня 2018 року збільшено мінімальну поча-

сову оплату праці. З нового року вона сягне 22,41 грн. 
за годину роботи. Це становить близько 0,7 євро... 
Втім уряд обіцяє, що при нагоді, якщо зростання еко-
номіки виявиться вищим від запланованого, перегля-
нути цю цифру. 

Завтра буде краще, ніж сьогодні... 
 З оптимізмом чекають наступного року освітя-
ни і медики: у держкошторисі закладено проведен-
ня проголошених реформ. Учителі вже готуються от-
римувати значно більше. Але не з першого дня. По-
садовий оклад педагогічного працівника найнижчої 
кваліфікаційної категорії встановлюється в розмірі 
трьох мінімальних заробітних плат. А оклад педаго-
гічного працівника кожної наступної кваліфікаційної 
категорії підвищується не менш ніж на 10%. Тобто 
для фахівця найвищої категорії, за законом, оклад 
повинен бути на 30% вищим від нинішнього рівня. 
Іншими словами, вчитель уже з нового року мав би 
заробляти не менш ніж 11 169 грн. 
 Однак влада чесно зізнається: так не станеться, 
бо немає необхідних для цього коштів. Зарплату пе-
дагогам підвищуватимуть поступово — з 1 січня 2018 
року до 2023 року. Окрім цього, вчителі отримувати-
муть надбавки за стаж: понад 3 роки — 10% посадо-
вого окладу, понад 10 років — 20% посадового окла-
ду, понад 20 років — 30% посадового окладу. 
 Відреагував Держбюджет 2018 року на медичну 
реформу. Зокрема, на правило «Гроші ходять за па-
цієнтом». Держава платитиме конкретним лікарням 
і лікарям за надані конкретним пацієнтам медичні 
послуги, а не виділятиме кошти просто на утриман-
ня лікарень. Сума, яку лікар отримуватиме за люди-
ну, становить 370 гривень на рік. За пацієнтів віком 
до 5 років і після 65 років тариф буде вдвічі вищим 
— 750 гривень. Надалі вона має зростати: до 450 
грн. до кінця 2019 року. 

Дорогий Президент! І нардепи... 
 На превеликий жаль для пересічного українця, 
підвищення зарплат очікує не лише їх, а й слуг наро-
ду: депутатів і державних чиновників. Заробітна пла-
та нардепів у прийдешньому році становитиме від 17 
до 20,4 тисячі гривень. Тобто керівник комітету на-
віть офіційно зароблятиме майже у 6 разів більше, 
ніж українець, що живе на «мінімалку». Навіть підви-
щену. Голова Верховної Ради України тепер отриму-
ватиме 12 прожиткових мінімумів, тобто 20 400 гри-
вень. Перший заступник — 11,5 прожиткового міні-
муму — 19 550 гривень. Звичайний заступник отри-
муватиме 11 прожиткових мінімумів — 18 700.
 Утiм нинішнє підвищення можна назвати компро-
місним. Раніше планувалося, що заробітна плата народ-
ного депутата становитиме 25 «мінімалок», що  дорів-
нює 36 250 гривень, однак це рішення було скасоване.
 Бюджетні витрати на діяльність Президента Петра 
Порошенка та його адміністрації наступного року сяг-
нуть 1,038 млрд. гривень. Сума значно виросла за ос-
танні вісім років — майже в 10 разів. Так, ще у 2010 році 
цей рядок витрат бюджету дорівнював 121 млн. грн.
 Із приємних бонусів для народу — майже 47 млрд. 
гривень на ремонт і будівництво нових доріг. Торік на ці 
потреби було виділено 19,2 млрд. гривень, в 2017 році 
— 32,2 млрд. гривень. Плюс в Україні вже з 1 січня 
почне працювати Дорожний фонд, який отримає 32,6 
млрд. гривень. Глава Укравтодору Славомір Новак рані-
ше обіцяв, що кардинальні зміни можна буде відчути 
вже через 3-4 роки після початку роботи Фонду. ■

РАХІВНИЦЯ 

Фантазії на ксероксі
Державний бюджет 2018 року консервує старі 
проблеми України, відтягуючи їх вирішення: 
очікуємо відчутні інфляцію, девальвацію та дефіцит

■

Учителям і лікарям зарплату підвищуватимуть дуже поступово, 
а от депутатам і чиновникам — одразу!

❙
❙
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«Із травня 2016 року теплогенераційні компанії України додатково 

отримали від уведення формули «Роттердам плюс» 
понад 15 млрд. грн. доходів».

Андрій Герус
колишній член Національної комісії, що здійснює державне регу-
лювання у галузях енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

УКРАЇНА МОЛОДА

Генпрокуратура оскаржить 
рішення по справі 
Мельника
 Обвинувачення подасть апеляцію 
на рішення суду визнати екс-ректора 
Національного університету державної 
податкової служби Петра Мельника не-
винним — про це заявив Генпрокурор 
Юрій Луценко. «Я не згоден зі справою 
ректора Мельника. Ми виграли у Ви-
щому господарському суді і поверну-
ли все це майно, яке було визнане су-
дом незаконно приватизованим... Але 
тим не менше суд його звільнив», — 
сказав Ген прокурор в ефірі телеканала 
ICTV. Прокуратура вважає, що Мельник 
у 2006-2007 роках незаконно відчужив 
майно податкової академії, зокрема 
магазин, кафетерій, реабілітаційно-оз-
доровчий комплекс «Сосновий бір» у 
Київській області та комплекс будівель 
у Криму. За це Мельнику загрожувало 
12 років в’язниці.
 Згідно з вироком Бородянського 
райсуду Київської області від 5 грудня, 

який у понеділок поширили українські 
медіа, судді визнали, що зазначену в об-
винувальному акті нерухомість відчужи-
ли з порушеннями. Однак при цьому «у 
зв’язку з недоведеністю складу злочину 
в його діянні» суд виправдав екс-ректо-
ра. Доводи сторони обвинувачення суд 
визнав необґрунтованими. Обвинуваче-
ний у судовому засіданні сказав, що осо-
бисто не продавав об’єкти нерухомості, 
«а надав відповідні доручення прорек-
тору і помічникам ректора». А про те, 
що ті об’єкти купила фірма його наразі 
вже колишньої дружини і сина, «дізнав-
ся вже після проведення торгів», додав 
Петро Мельник. 

Оприлюднено список 
найбільш 
потрібних професій
 Найбільш затребуваними в Україні 
виявилися представники робітничих спе-
ціальностей.  Про це повідомляє прес-
служба Державної служби зайнятості. 
Зазначається, що в порівнянні з анало-

гічним періодом 2016 року (11 місяців) 
кількість вакансій збільшилася на 11%. 
«Найбільший попит в Україні на робіт-
ничі спеціальності. Роботу для фах-
івців, які працюють «руками», знайти 
найпростіше і заробітна плата для та-
ких вакансій пропорційно збільшується 
від рівня кваліфікації спеціаліста», — 
йдеться в повідомленні.
 За видами економічної діяльності 
більшість вакансій налічується на під-
приємствах переробної промисловості 
(23%), торгівлі та ремонту автотранс-
порту (16%) та на транспорті (9%). За 
професійними групами, найбільший 
попит роботодавців спостерігається на 
кваліфікованих робітників з інструмен-
том (22%), а також на робітників з об-
слуговування, експлуатації устаткуван-
ня та машин (21%). 
 Середній розмір заробітної плати у 
вакансіях становив 4,6 тис. гривень. При 
цьому заробітна плата в Києві та вели-
ких містах значно перевищує середній 
показник по Україні. ■

Обіцянка-цяцянка, а урядові 
— радість
 Усупереч обіцяному мора-
торію на збільшення житлово-
комунальних тарифів, ціни 
на послуги ЖКГ знову йдуть 
вгору. Зокрема, це стосуєть-
ся електроенергії, підвищен-
ня вартості якої мало зупини-
тися ще в березні 2017 року. 
Однак — сюрприз! — у 2018-
му електроенергія подорож-
чає знову. Передусім для про-
мислових споживачів ціна з 1 
січня зросте на 10-15%. Про 
це повідомив голова Нацко-
місії з регулювання енерге-
тики та комунальних послуг 
Дмитро Вовк. «Усі тарифи 
об’єктивні та обґрунтовані», 
— заявляє Вовк. Хоча рані-
ше йшлося про те, що ціна на 
електрику сягне економічно 
обґрунтованого рівня ще на 
початку поточного року. 
 У чому причина такої си-
туації? Як зазначив голо-
ва НКРЕКП Дмитро Вовк, 
«протягом останніх місяців 
лунали «батьківські» заяви 
від різних членів уряду про 
наявність підстав для зни-
ження чи не підвищення та-
рифів... Але ми отримали 
прогнозний баланс електрое-
нергії на 2018 рік, затвердже-
ний Міненерговугілля — він 
свідчить про протилежне», 
— написав Вовк на своїй ФБ-
сторінці. Згадуваний Вовком 
баланс від профільного мініс-
терства полягає у тому, що у 
наступному році скоротиться 
виробництво дешевої елект-
роенергії на атомних та гідро-
електростанціях. Відповід-
но, зросте частка виробниц-
тва дорожчої електроенер-
гії теплових електростанцій 
(ТЕС) та теплоелектроцент-
ралей (ТЕЦ).
 Це — причина номер один. 
Причому до ціноутворення 
електроенергії на теплових 
електростанціях ми іще по-
вернемося. Причина номер 
два полягає в інфляції та зни-
женні курсу гривні. До речі, 
якщо Президент Порошен-
ко відстоїть свою ідею щодо 
підвищення мінімальної зар-
плати до 4100 гривень уже з 
нового року (раніше планува-
лося підняти планку до 3723), 
інфляція, відповідно, зроста-
тиме іще. Але поки що «має-
мо те, що маємо» — безкі-
нечний «фестиваль» перма-
нентно зростаючих тарифів. 
Третя причина, на думку нар-
депа Вікторії Войцицької, по-
лягає у факторі приватизації 
— через виставлені на продаж 
8 енергетичних компаній вар-
тість електроенергії зросте ще 
мінімум на 10%.
 Однак повернемося до 
ТЕС та ТЕЦ, які працюють на 
вугіллі, а отже, вкотре відси-
лають нас до «чарівної» фор-

мули «Роттердам плюс». Не-
виправдане зростання тарифу 
на електроенергію ТЕС зумо-
вило підвищення тарифу для 
промислових споживачів на 
27%, а це, в свою чергу, потяг-
ло за собою збільшення ціни 
для населення. У жовтні 2016 
року тариф на електроенергію 
теплової генерації регулятор 
підвищив до майже 1,7 грн. за 
кВт-год (тоді як у березні того 
ж року він становив лише 0,8 
грн.). Тариф такого рівня пе-
редбачав закупівлю вугілля 
за ціною 2200-2300 грн., але 
насправді ТЕС купували його 
в державних шахтах по 1330 
грн., а тому теплова генерація 
отримувала надприбутки.
 Куди ж у такому разі 
поділася різниця між 2200 
грн. та 1330? Вражає розслі-
дування, проведене виданням 
«Главком», котре посилаєть-
ся на енергетичного експерта 
Андрія Геруса, стверджуючи: 
кожен місяць 2016 року при-
носив корпорації Ріната Ах-
метова ДТЕК близько одного 
мільярда гривень прибутків. 
При цьому подібні кошти ніяк 
не відбилися на розвиткові 
енергоринку України чи са-
мої корпорації. 2016 рік ком-
панія завершила зі збитками у 
6,7 мільярда гривень. При цьо-
му очікувалося, що компанія 
використає дохід для різного 
роду інвестицій, зокрема, за-
для переобладнання енерго-
блоків ТЕС із вугілля марки 
«А» (антрацитове) на марку 
«Г» (газове).

Хто привласнив гроші
 Власне, свого часу форму-
ла «Роттердам плюс» (згідно 
з якою ціна визначається за 
принципом імпортного пари-
тету) і вводилася задля того, 
аби максимально знизити за-
лежність української енер-
гетики від вугілля антраци-
тових сортів, чий видобуток 
припадає нині на непідконт-
рольні державі території. Од-
нак що отримано у підсумку? 
Зростаючі тарифи для про-
мисловців та для населен-
ня, плюс, звичайно ж, небу-
валі прибутки для енергоком-
паній. Але не тільки для них. 
Журналісти-розслідувачі до-
вели, що існує змова між ві-
домим на всю країну олігар-
хом та чинною владною вер-
хівкою. 
 А доводить цю змову, зок-
рема, різке зростання вар-
тості боргових облігацій 
ДТЕК. Якщо у 2015 році на 
біржах вони коштували 35-
40% від номіналу, то до кін-
ця 2016-го зросли до 90% від 
номіналу, тобто за рік їх ціна 
збільшилася у 2,5 раза. При 
цьому скупкою цінних папе-
рів займалась компанія ICU, 
пов’язана з Президентом Пет-

ром Порошенком. Коли облі-
гації подорожчали, ICU отри-
мала надприбутки. Ще штри-
хи для повноти картини: спів-
власником ICU був раніше 
звільнений міністр енергети-
ки і вугільної промисловості 
Володимир Демчишин. У цій 
же компанії раніше працю-
вав нинішній очільник НК-
РЕКП Дмитро Вовк. Як бачи-
мо, коло замкнулося. 
 Слід зазначити, що з літа 
НАБУ розслідує застосування 
формули «Роттердам плюс». 
І, як йдеться у документах 
Національного антикоруп-
ційного бюро, «досудовим 
розслідуванням установлено, 
що голова і члени НКРЕКП, 
використовуючи службове 
становище, всупереч інтере-
сам служби, діючи в інтересах 
генеруючих компаній тепло-
вих електростанцій, умисно, з 
метою створення умов для от-
римання надприбутків, у січ-
ні-березні 2016 року під час 
розробки порядку формуван-

ня оптової ринкової ціни за-
безпечили включення в нього 
явно необґрунтованої форму-
ли, яка збільшувала вартість 
вугілля». Нинішній Генпро-
курор Юрій Луценко, близь-
кий до Президента Порошен-
ка, назвав формулу «Роттер-
дам плюс» «мафіозною за-
грозою», і це дало надію (чи 
правильніше сказати — ство-
рило ілюзію?), що хоча б це 
кримінальне провадження 
буде доведене до логічного фі-
налу. 
 Але зараз це вже не здаєть-
ся таким очевидним. Справа 
затягується, та й саме НАБУ 
потрапило у малозрозумілі 
«розборки» за участю інших 
антикорупційних та сило-
вих структур. Остання нови-
на, дотична до справи «Рот-
тердама», полягає у тому, що 
Солом’янський райсуд відмо-
вив детективам НАБУ у до-
ступі до інформації щодо ра-
хунків Публічного акціонер-
ного товариства «Центренер-

го» в Промінвестбанку. А це 
мало бути важливим етапом у 
розслідуванні. 
 Що відбуватиметься далі зі 
справою «Роттердама плюс» 
— сказати важко. А що буде з 
тарифами — цілком зрозумі-
ло. Ціни на ЖКГ зростатимуть 
й надалі. До речі, збільшен-
ня тарифів на електроенергію 
лише для промисловців аж 
ніяк не полегшує життя насе-
лення, адже дорожча елект-
роенергія автоматично закла-
дається в ціну продукції, яку 
випускають промислові під-
приємства. Але це вже дріб-
ниці на тлі того, яке катас-
трофічне фіаско переживає 
оголошена в Україні бороть-
ба з корупцією. Наші провали 
відзначила днями навіть The 
Washington Times, котра за-
значила, що ця сама боротьба 
перебуває на межі колапсу. 
Не найкращий вирок «життю 
по-новому», але цілком заслу-
жений. ■

КОЛІЗІЇ

Вдарило струмом
З 1 січня 2018 року вартість електроенергії в Україні зросте

■Наталія ЛЕБІДЬ

Привітаймо себе з іще однією реформою — як відомо, Вер-
ховна Рада України у середині листопада прийняла новий за-
кон про житлово-комунальні послуги. Відтепер їх споживачі 
зможуть укладати як індивідуальні, так і колективні договори 
з постачальниками послуг та керуючими компаніями, вимага-
ти від комунальних підприємств виплату штрафу за неналежну 
роботу, не оплачувати «комуналку» за час тривалої відсутності 
у квартирі, запитувати детальну структуру тарифу. Але у медалі 
є і зворотна сторона. Злісних неплатників можна буде відклю-
чати від систем централізованого опалення та водопостачання. 
Споживачі будуть платити абонентську плату постачальникам 
послуг, а з 1 січня 2019 року з боржників будуть вираховувати 
пеню за кожен день прострочення оплати квитанції. Тим часом 
вартість житлово-комунальних послуг продовжуватиме зрос-
тання.

НОВИНИ ПЛЮС■

Готуємо гроші для Ахметова — ціни на електроенергію знову підуть угору.❙
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Ігор ВІТОВИЧ

 Позавчора, 11 грудня, польський ін-
формаційно-розважальний телеканал 
Tele5 продемонстрував у прайм-тайм (о 
20:00 за місцевим часом) першу части-
ну кремлівського агітаційного «доку-
ментального» фільму «Крым. Путь на 
Родину». 
 Телеканал на своєму сайті та в роз-
повсюдженій інформації для ЗМІ, які 
друкують телепрограми, подав наступ-
ний опис фільму: «Творці цієї докумен-
тальної стрічки представляють подро-
биці дій, вжитих у Криму весною 2014 
року. Глядачі мають нагоду переглянути 
два ексклюзивні інтерв’ю з Володими-
ром Путіним. Президент Росії розпові-
дає про виклики і загрози, на які мала 
відповісти його держава, та як події того 
періоду вплинули на стан сучасної Росії. 
У фільмі представлено російську точку 
зору. Знайомство з нею є необхідне для 
усвідомлення повної картини подій». 
 Постановник 145-хвилинної стріч-
ки Сергій Краус та її головний ідеолог 
Андрій Кондрашов працювали над нею 
вісім місяців. Продюсував фільм крем-
лівський телеканал «Россия-1». Зйомки 
велися в Севастополі, Форосі, Сімферо-
полі, Керчі, Ялті, Бахчисараї та інших 
частинах анексованого півострова. Ок-
рім Путіна, події в Криму «коментують» 
міністр оборони РФ Сергій Шойгу та 
представники кримських сепаратистів 
Сергій Аксьонов, Наталія Поклонська, 
Дмитро Ткачов та Андрій Макаренко. 
Володимир Путін розповів у фільмі про 
низку подій кримської спецоперації, які 

були невідомими до прем’єри стрічки.
 Російська нацистсько-імперська кі-
нопровокація «Крым. Путь на Родину», 
прем’єра якої відбулася 15 березня 2015 
року, наробила свого часу багато гала-
су: від захопленого схвалення росій-
ської влади та більшої, пропутінської, 
частини російського суспільства, до 
несприйняття Заходом та зрозумілого 
обурення української влади і суспільс-
тва. Тодішній прем’єр-міністр України 
Арсеній Яценюк 11 березня 2015 року, 
ще до прем’єри фільму, попросив Між-
народний суд у Гаазі (Гаазький трибу-
нал) долучити фільм до позову проти 
Росії як документальне свідчення пору-
шення нею норм міжнародного права та 

здійснення воєнних злочинів. Яценюк 
зазначив тоді, що цим фільмом мають 
зацікавитися міжнародні прокурори 
та слідчі. Міністерство оборони Украї-
ни спростувало окрему озвучену у філь-
мі інформацію. 
 Офіційний представник Держде-
партаменту США Джен Псакі заяви-
ла, що фільм «узгоджується з оманли-
вим підходом, який пов’язаний iз запе-
реченням Росією причетності до подій 
на сході України». У Молдові фільм був 
заборонений до показу, а його творцям 
— Андрію Кондрашову та Дмитру Кисе-
льову — на п’ять років заборонили в’їзд 
до республіки. 
 Навіть російська газета «Вєдомості» 

була змушена зазначити у своєму ре-
дакційному коментарі, що представле-
на у фільмі президентом Путіним оцін-
ка подій 2014 року за минулий рік дуже 
змінилася. Роком раніше він стверджу-
вав, що російських військових на півос-
трові немає, а є «місцеві сили самообо-
рони», а трохи згодом — що російські 
військові «стали за спинами сил само-
оборони». А у фільмі він заявив ауди-
торії, що приєднання Криму було спецо-
перацією, якою Путін керував особисто 
в ручному режимі, що в Крим були пе-
рекинуті підрозділи ГРУ, морської пі-
хоти і ВДВ, комплекси «Бастіон» для 
захисту від нападу з моря. А на випа-
док військового втручання Заходу були 
приведені в бойову готовність ядерні 
сили. Путін відверто продемострував у 
фільмі, що на думку США і Європи він 
більше не звертає уваги. 
 Показ кремлівського агітаційно-
го фільму в Польщі за часів перебуван-
ня при владі «Громадянської платфор-
ми» був би неможливим. Тоді, бувало, 
й за рік на польських телеекранах не 
з’являлося жодної російської стрічки. 
Ситуація радикально змінилася з прихо-
дом до влади «Права і справедливості». 
Тепер західну кінопродукцію на окре-
мих польських телеканалах витіснили 
російські стрічки про героїчні дії росій-
ських військових у Чечні, про хоробрих 
агентів ФСБ Росії та інше кіносміття, 
яке показують російські телеканали. 
 Телеканал Tele5 транслюється че-
рез наземні станції, кабельні мережі, 
супутник і в інтернеті. Його потенцій-
на телеаудиторія становить 21 мільйон 
осіб. Тобто мільйонам людей промива-
ють мізки російською агітпродукцією. 
Польща за часів перебування при владі 
партії Ярослава Качинського «ПіС» не 
раз влаштовувала антиукраїнські про-
вокації. Фільм «Крым. Путь на Родину» 
є черговою ланкою в цьому ланцюжку. 
Варто було б очікувати хоч якоїсь реак-
ції українського МЗС. Друга частина 
агітки «Крым. Путь на Родину» буде 
показана на каналі Tele5 у понеділок, 
18 грудня. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Президент США Дональд 
Трамп у понеділок, 11 грудня, 
підписав адресовану американсь-
кій космічній агенції НАСА ди-
рективу, яка переорієнтовує аме-
риканську космічну програму до 
повернення на Місяць. Директи-
ва керівника Білого дому перед-
бачає проведення «довготривалих 
досліджень» на супутнику Землі. 
Вони потрібні, зокрема, й для під-
готовки майбутніх польо тів на 
Марс. За словами Трампа, Вашин-
гтон має зберегти провідну роль у 
дослідженні космосу. В потилицю 
США дихають Китай і Японія, які 
також активно розвивають свої мі-
сячні програми. Японці планують 
стати на Місяць 2030 року.

 «Цього разу ми не лише зали-
шимо прапор і слід. Ми створи-
мо основу для майбутньої місії на 
Марс і, можливо, до багатьох ін-
ших світів», — сказав президент 
США на церемонії підписання до-
кумента під назвою «Директива 
космічної політики №1». Водно-
час Трамп не назвав часових ра-
мок для реалізації цих планів. Він 
також не повідомив про джерела 
фінансування майбутньої косміч-
ної місії. Президент США підпи-
сав директиву в день 45-ї річниці 
прибуття на Місяць американсь-
кого екіпажу на кораблі «Апол-
лон-17» у 1972 році. Тоді амери-
канські астронавти провели там 
кілька десятків годин і привезли 
звідти кілограми зразків ґрунтів. 
Після цього американська кос-

мічна агенція НАСА припинила 
програму польотів на Місяць, ос-
кільки вона вимагала великих ін-
вестувань. 
 Плани нових польотів на Мі-
сяць були закладені президентом 
Джорджем Бушем, однак за ад-
міністрації Барака Обами їх бу-
ло замінено підготовкою до по-
льотів на Марс. За словами пре-
зидента, прийняття директиви 
є «великим кроком» у напрям-
ку «чергового досягнення гор-
дого призначення Америки в 
космосі». «А космос має бага-
то спільного з іншими сферами 
діяльності, включно з військо-
вою галуззю», — заявив Трамп, 
але не став розвивати думку 
далі.
 Про плани колонізувати Марс 
ще минулого року оголосив аме-
риканський мільярдер Ілон 
Маск. Експедицію на Червону 
планету він планує відправити 
до 2024 року. Нещодавно при-
ватна космічна компанія Мас-
ка SpaceX оголосила, що пла-
нує політ двох людей до Місяця 
у 2018 році. Пан Маск наголосив, 
що плани польоту на Місяць ста-
ли можливими завдяки співпра-
ці SpaceX iз НАСА. SpaceX уже 
побудувала 16 ракет орбітально-
го класу, які успішно повернули-
ся на Землю. А дві з них уже ви-
рушили в космос удруге.
 До спорудження міжпланет-
ного корабля BFR (Big Falcon 
Rocket), який має полетіти на 
Марс, мають приступити на-
ступного року. У 2018 році, 
коли Марс наблизиться до Зем-
лі на відстань 57,6 млн. кіломет-
рів, SpaceX планує відправити 
на Червону планету безпілотний 
зонд. На Марсі Ілон Маск мріє 
побудувати колонію, яка нарахо-
вуватиме близько мільйона меш-
канців, зазначає Бі-Бі-Сі. ■

НОВИНИ ПЛЮС
Смоленська катастрофа: є докази вибухів 
 Комісія з розслідування Смоленської катастрофи у Польщі знайшла дока-
зи двох вибухів на борту президентського літака Леха Качинського, що роз-
бився 10 квітня 2010 року під Смоленськом. Про це розповів в ефірі «Польсь-
кого радіо» міністр оборони Польщі Антоні Мацеревич. «Ми маємо результа-
ти експертизи… І можемо підтвердити, що були ідентифіковані два вибухи. 
Вони точно описані: їхній діаметр і місце виникнення», — сказав він. За сло-
вами Мацеревича, комісія Єжи Міллера, яка розслідувала Смоленську катас-
трофу за попереднього уряду, фальсифікувала дані експертиз. Фахівці, на 
його думку, намагалися не допустити розповсюдження версії про вибух. На-
гадаємо, в 2016 році «Україна молода» публікувала розслідування генерала 
Григорія Омельченка, в якому він довів причетність до катастрофи російсь-
ких спецслужб. Тепер цьому знаходять реальні докази. 

Путін наказав вивести війська з Сирії
 Президент Росії Володимир Путін у понеділок неочікувано, вперше за час 
участі його країни у військовому конфлікті в Сирії, навідався з коротким ві-
зитом до цієї країни та віддав наказ про виведення звідти більшої частини 
російських військ. На авіабазі, куди він приїхав на військовому автомобілі 
марки УАЗ, його зустрічали сирійський президент Башар Асад, міністр обо-
рони Росії Сергій Шойгу і командувач російської військової угруповання Сер-
гій Суровикін. Офіційно за час участі в сирійському військовому конфлікті 
загинув 41 російський військовослужбовець, але в це число не враховані за-
гиблі серед російських «добровольців», які брали участь у війні як найманці. 
Путін уточнив, що ухвалив рішення повернути до Росії значну частину контин-
генту, а не все угруповання, кістяк якого складають пілоти літаків, що дисло-
куються на базі Хмеймім. У Міністерстві оборони США скептично налашто-
вані до заяв президента РФ про виведення військ. Прес-секретар Пентаго-
ну, полковник армії США Роб Меннінг сказав, що заяви Росії часто «не від-
повідають» фактичному скороченню військ. У Міноборони США нагадали, 
що Путін і раніше вже видавав подібні накази. У березні 2016 року він нака-
зав почати «виведення основної частини військового контингенту» з Сирії, 
але жодних ознак цього так і не було.

З великої хмари малий дощ
 Широко розрекламоване в Польщі «реформування уряду» обернулось 
зміною двох чільних посад у його складі. Міністр фінансів і розвитку Поль-
щі Матеуш Моравєцький у понеділок увечері склав присягу нового прем’єр-
міністра країни, замінивши на цій посаді Беату Шидло, яка стала віце-
прем’єром. При цьому сам Моравєцький продовжуватиме виконувати пов-
новаження міністра фінансів і розвитку.  До складу уряду, представленому 
Моравєцьким у понеділок, увійшли міністри попереднього кабінету. Зокре-
ма, главою МЗС залишився Вітольд Ващиковський, міністром національної 
оборони — Антоні Мацаревич, міністром внутрішніх справ — Маріуш Бла-
щак, а міністром юстиції — Збігнєв Зебро. Хоча всі міністри уряду Шидло й 
зберегли за собою свої посади, не виключено, що у січні відбудуться карди-
нальніші кадрові ротації в уряді. Новому главі потрібен час, щоб «пригляну-
тись» до потенційних кандидатів. 

■ КОСМОС

Трамп на Місяці
Президент США наказав повернутися 
до «довготривалих досліджень» 
на супутнику Землі

■

Інтернет відгукнувся на ініціативу Трампа численними фотожабами. ❙

ПРОВОКАЦІЯ

Москаль із ляхом обнялися
У Польщі демонструють кремлівський пропагандистський фільм 
«Крым. Путь на Родину»

■

Полякам розказують, як «чемні люди» в України Крим відібрали.❙
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Пунктом призначення першого жур-
налістського відрядження до гарячої 
точки для Олександра Загороднього 
стало Косове, у 1998-му. Потім були Аф-
ганістан, Ірак. Але схід України корес-
пондент ТСН вважає найжорстокішою 
зоною воєнних дій.

«ДАП, для мене самого було важливо 
туди поїхати»
 ■ Олександре, працювати в зоні АТО 
ви почали навесні 2014 року в Лугансь-
ку. Які тоді оцінки були про сепаратись-
кий рух і тривалість антитерористичної 
операції?
 — Ми дійсно приїхали до Лугансь-
ка на початку квітня. На той момент він 
виглядав абсолютно мирним містом: 
люди ходили на роботу, гуляли, відпо-
чивали... Заворушення були тільки біля 
будівлі СБУ — там стояли намети, хтось 
збирався будувати барикади, хтось но-
сив закрутки — проросійські активіс-
ти намагалися копіювати дії євромай-
данівців у Києві. Але незрозуміло від 
кого і від чого вони оборонялися, адже 
їх же ніхто не атакував. І тоді це вигля-
дало трошки кумедно, несерйозно. Оче-
видно, без підтримки Росії воно би так і 
було, і закінчилося б за лічені тижні. 
 Переломний момент настав уже десь 
наприкінці травня після того, як бойо-
вики захопили Слов’янськ, почалися 
перші артилерійські залпи, коли сепа-
ратисти почали збивати гелікоптери, лі-
таки. На блок-посту поблизу Семенівки 
бойовики вбили бійця, з яким я напере-
додні познайомився. Тоді і почалася для 
мене війна.
 ■ Одним із пунктів призначення ва-
шого чергового журналістського від-
рядження був і Донецький аеропорт. 
Чи з Києва не планували побувати в цій 
найгарячішій точці сходу України? Як 
узагалі формуються завдання для жур-
наліста в зоні АТО?
 — Ні, не планував, і мене туди ніх-
то не посилав, звісно. Прийняв це рішен-
ня вже під час відрядження. На фронті 
журналіст — абсолютно самостійна оди-
ниця. Тут його ніхто не може проконт-
ролювати, примусити, кожен сам оці-
нює ступінь ризику і власні можливості. 
Як правило, вночі дивимося зведення, 
хроніку і читаємо соцмережі, аналізує-
мо статті, а вранці вирішуємо, в якому 
напрямку їхати. 
 Що стосується ДАПу, для мене само-
го було важливо туди поїхати. Я був там 
двічі. Першого разу заїжджав туди у мо-
мент найзапекліших боїв. Брав малень-
ку камеру і знімав сам. Є випадки, коли 
відповідаєш тільки за себе, за своє жит-
тя. 
 Пам’ятаю, коли бойовики повністю 
зруйнували диспетчерську вежу у ДАПі, 
наша група була зовсім на іншій ділянці 
фронту. Ми мчали на автомобілі дві го-
дини до Пісок, але через сильний обстріл 
не могли підійти ближче, щоб зняти на 
відео зруйновану вежу. Треба було пере-
бігти через поле, на позицію «Виноград-
ник», яку утримували бійці ДУК «Пра-
вий сектор». Зрештою, коли була неве-
личка перерва між обстрілами — я вирі-
шив бігти — бігти сам. Оператор каже: 
«Я з тобою». Кажу: «І сенс? Якщо нас 
лупоне на полі вдвох, кому від цього лег-
ше буде?» Щоб зняти на камеру, там до-
статньо буде однієї людини. 
 І от оператор залишився, а я побіг — 
по полю, переораному вибухами арти-
лерійських снарядів, пам’ятаю пахло 
свіжою землею, порохом. Досі не знаю, 
кому було важче — мені бігти чи опера-
торові чекати там, у підвальному при-
міщенні, який не знав, чи я повернуся. 
 ■ Збираєтеся дивитися фільм «Кібор-
ги»? 
 — Так, звісно! Я навіть знявся у 
кількох епізодах — дебют на великому 
екрані (посміхається). Зіграв самого 
себе — кореспондента ТСН. 
 Фільм вийшов видовищним і прав-
дивим. А головне — він примушує заду-
матися — хто ти? Що означає, любити 
свою країну, заради чого брати зброю до 
рук. Фільм уже порівнюють із голлівуд-
ськими стрічками, та я вважаю, діалоги 
з філософськими вкрапленнями роблять 
його суто українським кіно.

Як і коли видавати відзнятий матеріал, 
аби це не нашкодило нацбезпеці
 ■ Скільки знімальних груп «1+1» за-
раз працює у зоні АТО? У 2015-му Олек-
сандр Моторний розповідав про три.
 — Так, було три. Зараз дві. У крайньо-
му відрядженні ми, наприклад, працю-
вали паралельно з Андрієм Цаплієнком. 
Буває, що виручаємо один одного тут. От 
наприклад, нещодавно нам трохи маши-
ну розбили. Цаплієнко вже збирався до 
Києва, дав нам покористуватися своєю. 
Добре, коли є кому підстрахувати.
 ■ Де межі нині, встановлені в АТО для 
журналістів: куди дозволяється доходи-
ти, куди — зась?
 — У тому-то й річ, що завжди є межі. 
Нам завжди встановлюють якісь ліміти, 
куди не можна. І я це розумію. І спецслуж-
би розумію, і військових. Вони пережива-
ють за нас. Їхнє завдання — не пускати. 
А моє завдання — туди потрапити. Якраз 
найважливіше там, де не пускають. 
 Інше питання — як і коли видавати 
відзнятий матеріал, аби це не нашкодило 
національній безпеці. Кожен журналіст 
має усвідомлювати відповідальність і від-
чувати межі. Наприклад, ми отримали 
інформацію, що наші військові звільни-
ли два українські села на Світлодарській 
дузі. І ми почали прориватися туди, нас 
не пускали, бо наші військові на той мо-
мент ще не закріпилися там. Штаб ще не 
давав дозволу на оприлюднення цієї ін-
формації. Але ми таки знайшли спосіб 
туди потрапити: зайшли у Травневе ра-
зом із військовими. Але під наше чес-
не слово, що ми не будемо видавати ма-
теріал у той самий день. Видали повно-
цінний матеріал наступного дня, коли 
наші колеги лише усно повідомили про 
цю подію. Ось ця оперативність для мене 
важлива.
 ■ Чи взаємодієте в АТО з колегами з 
інших телеканалів і видань?
 — На фронті дуже часто знімальні 
групи різних каналів збиваються в не-
величкі зграйки, беруть прес-секретаря, 
колективно виїжджають на місце подій. І 
їм так ніби безпечніше і спокійніше. Але 
часто виходить так, що кілька камер із 
мікрофонами накидаються на одного вій-
ськового, якому, зрозуміло, важко від-
повідати, «розкритися». Я так працюва-
ти не люблю і так не вмію. 
 Ми шукаємо справжні емоції — суха 
інформація глядачу не цікава. Тож пра-
цюємо здебільшого самі. Хоча з газетами, 
буває, товаришуємо. От, наприклад, не 
перший раз із нами їзде фотограф Олек-
сандр Клименко, який працює в урядовій 
газеті. Він приїжджає на Донбас, у нього 
немає тут автомобіля, чому не допомог-
ти? Беремо його із собою у машину.

Будь-яке відрядження небезпечне
 ■ За більш ніж три роки яке відря-
дження в АТО було найнебезпечнішим 
для вашої знімальної групи?
 — Важко сказати. От, знаєте, колись 
ми зустрілися з журналістом. Він запи-
тує: «Ви їдете в Піски, але ж там небез-
печно. Ми доїжджаємо лише до Тонень-
кого». А потім наступного дня нашо-
го знайомого підстрелили в тому ж таки 

Тоненькому, яке ми вважали безпечним 
місцем. Будь-яке відрядження небезпеч-
не. Якщо ти виїжджаєш уже на «нульо-
вий блок-пост» — це вже ризик.
 ■ Ваше перше відрядження до гарячої 
точки, у Косове, датується 1998 роком. 
Потім були Афганістан, Ірак. Чи виріз-
няється чимось особливим серед інших 
зон воєнних конфліктів наше АТО?
 — Це найжорстокіша війна. Чесно 
скажу, що от в Афганістані з танків стрі-
ляли, зі 120 мм. Але все одно бої були не 
такі інтенсивні. В Афганістані вміють 
ось так по-східному воювати. Пам’ятаю, 
після запеклого бою з обох боків у них не 
було жодного пораненого. А от у нас так 
не виходить. Жорсткіша війна. Ви бачи-
те — ледь не кожен день ми повідомляє-
мо про поранених, через день у нас є за-
гиблі...
 ■ Чи маєте як журналіст реальні га-
рантії безпеки, перебуваючи у зоні воєн-
них дій? 
 — А хто може гарантувати мою безпе-
ку? Я думаю, що більшість журналістів, 
які їздять на фронт, фаталісти — переко-
нані, що станеться лише те, що має стати-
ся. А щодо безпеки — нам сюди ще охо-
ронців брати?
 Коли був розстріл Майдану, коли 
працювали снайпери, біля мене підстре-
лили людину. І в той єдиний день мені 
дали охорону. Канал виділив. І ви знає-
те, я більше переживав за цього охорон-

ця — думав, хоч би з ним нічого не трапи-
лося, я ж то на роботі, мені треба тут бути, 
я йому для чого це.
 ■ Про життя мирне. Чи важко війсь-
ковому журналісту братися за буденні 
теми?
 — Я не вважаю себе військовим жур-
налістом, хоч і багато знімаю про фронт. 
Мрію, аби війна закінчилася скоріше, і 
був би щасливим забути всі калібри, всі 
тактико-технічні характеристики зброї, 
військові терміни.
 Пам’ятаю, як повернувся колись з 
Афганістану, і десь із місяць із неохотою 
брався за мирні сюжети — нецікаво було. 
Зараз навпаки — коли я повертаюся до-
дому, з головою занурююсь в інші теми. 
З найемоційніших — наш цикл «Висо-
та» про спортсмена, який на своїх пле-
чах виніс на Говерлу друга, хворого на 
ДЦП, аби той побачив гори. Мене нади-
хають люди, які вміють сміливо мріяти. 
І я знаю, що ці мрії обов’язково здійсню-
ються, варто лише знайти однодумців, 
які тобі допоможуть їх втілити.
 Тішуся, коли наші сюжети змінюють 
життя людей. Зараз Гоша, надихнув-
шись сходженням на Говерлу, розробляє 
проект вдосконалення інвалідного візка, 
планує реалізувати соціальні інклюзивні 
проекти, які б спонукали людей з інвалід-
ністю до активного способу життя. 
 ■ Як ваші домашні реагують на від-
рядження на схід України? 
 — Знаєте, переживала дуже мама. 
Звісно, батьків потрібно берегти. І бага-
то хто з військових, яких я зустрічаю на 
фронті, просять не показувати їхні об-
личчя, бо вони не розповідають батькам, 
що перебувають на передовій, кажуть, 
що сидять у тилу. Я ж не міг своїй мамі 
так казати, бо кожен день виходжу в ефір 
і мушу показувати, де я. Дружина хоч і 
хвилюється, проте розуміє, що це моя ро-
бота, і вона знає, що це важливо для мене. 
Донечка ще маленька — два роки тому 
ще не зовсім розуміла, що відбувається. 
Але от уже вона дорослішає і теж починає 
хвилюватися, просить одягати бронежи-
лет і каску.
 Інша річ, що через відрядження рід-
ко буваю вдома. Хоча, наприклад, коли 
знімали ту ж «Висоту», я взяв сім’ю із со-
бою в Карпати. Хотів показати Соломій-
ці гори. Ми дуже переживали, дитині 
7 років — не кожен дорослий без підго-
товки може вийти на Говерлу. І це така 
гордість для батька, що донька не прос-
то вийшла, вона вибігла на вершину, і 
перша з нас. Вона вже нагорі гукала нам 
вниз: «Давайте, старигані, підтягуйтеся. 
Що, захекалися?» ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Олександр Загородній: На 
фронті журналіст абсолютно 
самостійна одиниця
Телевізійник Олександр 
Загородній — про роботу 
в зоні АТО і те, як донька 
просить його одягати 
бронежилет і каску

■

Олександр Загородній в зоні АТО.❙

Родина.❙
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Відеомости для 
продтоварів
Запаслися харчами 
— домовляємося про 
взаємовигідний продаж
Олена ЯРОШЕНКО

 Налогодити міжнародну торгівлю дистанційно у наші дні 
здатні не лише приватні, а й державні структури. Свіже тому 
підтвердження — відеоконференція фахівців Держпрод-
споживслужби включно з ії головою, Володимиром Лапою, 
з представниками Європейської Комісії. Днями вони обго-
ворили варіанти співробітництва задля активізації взаємної 
торгівлі та наближення вітчизняного законодавства до норм 
ЄС. Зокрема, розглядали форми сертифікатів на продукти 
харчування та проект нової редакції наказу Мінагрополітики 
«Про затвердження вимог щодо ввезення (пересилання) на 
митну територію України живих тварин, їх репродуктивно-
го матеріалу, харчових продуктів тваринного походження та 
продуктів, не призначених для споживання людиною». Очі-
кується, що ця віртуальна зустріч прискорить узгодження 
двосторонніх форм сертифікатів щодо харчових продуктів.
 Харчова галузь для України поки що лишається одним із 
найефективніших експортноорієнтованих підрозділів із до-
даною вартістю. За даними Державної служби статистики, у 
січні-жовтні 2017 року загальна реалізація продукції харчо-
вої промисловості склала 364,8 мільярда гривень. А це 21,2 
відсотка від усієї національної промислової продукції.
 Традиційно, найбільша частка припадає на виробниц-
тво олії та тваринних жирів, яких було реалізовано на 103,9 
мільярда гривень — 6 відсотків від загального обсягу про-
мисловості.
 За іншими позиціями харчової переробки за десять 
місяців 2017 року, згідно з інформацією прес-служби Мін-
агрополітики, було реалізовано: м’яса та м’ясних продук-
тів — на 50,7 млрд. грн., молочних продуктів — на 42,7 
млрд. грн., хліба, хлібобулочних і борошняних виробів — 
на 25 млрд. грн. (1,5% від промисловості), інших харчових 
продуктів — на 46,4 млрд. грн., напоїв — на 38,8 млрд. 
грн. (2,3% від промисловості).
 У січні-жовтні обсяг реалізованої харчової продукції за 
межі країни склав 99,5 млрд. гривень. А це більше ніж чет-
верта частина (27,3 відсотка) від усієї продукції харчової 
промисловості. ■

■ Оксана СОВА

Кількість приватних винахідників, те-
риторіальних громад та представників 
бізнесу, які бажають впроваджувати 
зелені проекти у галузі енергоефек-
тивності, з кожним роком зростає. А 
от ресурсів для реалізації подібних 
ідей у більшості катма. І поки що це 
одна з основних причин відставання 
України в цій царині. Виконавчий ди-
ректор Інституту сталого розвитку та 
засновник Харківського енергетично-
го кластеру Станіслав Ігнатьєв зап-
ропонував сім головних інструментів, 
які допоможуть залучити фінансові 
ресурси до зелених проектів.

Кредит
 В Україні працює кілька фінансо-
вих установ, які активно кредитують 
зелені проекти, створюючи спеціалізо-
вані структурні підрозділи. Конкурен-
тні переваги таких банків: спеціалізо-
вані департаменти добре розуміють ри-
нок та орієнтуються в законодавстві, 
яке динамічно трансформується; вони 
мобільніші, бо здатні швидко аналізу-
вати пропозиції та приймати рішення. 
Щоправда, ліміти Національного бан-
ку України на розмір кредитного ри-
зику для одного контрагента дозволя-
ють таким банкам ставати партнера-
ми лише малих та середніх проектів. 
До того ж українські банки мають ви-
соку кредитну ставку. Крім державно-
го «Укргазбанку», фінансові устано-
ви рідко беруть до фінансування нові 
проекти, частіше звертаються до ре-
фінансу вже збудованих генеруючих 
можливостей.

EPC-контрактор
 Engineering, procurement and 
construction — компанія, яка реалі-
зовує «від А до Я» будівництво елек-
тростанцій і повністю бере на себе ри-
зики, пов’язані з веденням проекту до 
здачі в експлуатацію. Цим потенцій-
ний кредитор мінімізує власні ризи-
ки і може отримати фінансові ресур-
си на вигідніших умовах, ніж звичай-
ний кредит, якщо EPC-контрактор 
має довгу історію та перевірену репу-
тацію серед банківських установ. Іс-
нують варіанти надання контракто-
ру обладнання від виробника зі зниж-
кою, враховуючи довготривале парт-
нерство.

Енергетичні кооперативи
 Об’єднання громадян, підприємств 
та організацій для реалізації локаль-
них проектів у сфері відновлювальної 
енергетики. Мають за мету децент-
ралізоване, екологічне і незалежне від 
компаній та концернів виробництво 
енергії. Є формою так званої громад-
ської активності — участі громадян в 
окремих політичних процесах i при-
йнятті політичних рішень, переваж-
но на регіональному та комунально-
му рівнях. Європейці давно зрозуміли 
необхідність переходу на екологічно 
чисті джерела енергії, активно вико-
ристовуючи при цьому кооперативну 
форму організації діяльності. Так, у 
Великобританії функціонує близько 
5 тисяч енергокооперативів. У Німеч-
чині вони конкурують з енергохол-
дингами, генеруючи близько трети-
ни електроенергії з ВДЕ. Наступний 
етап розвитку енергоринку — перехід 
від централізованої системи до сис-
теми розподіленої генерації. В такій 
системі енергетичні кооперативи та 
окремі домогосподарства стають пов-
ноправними гравцями ринку, збіль-
шуючи долю енергетичних мікросис-
тем. Згідно з дослідженням CE Delft, 
до 2030 року кількість домоволодінь 
та кооперативів, що стануть гравцями 
енергоринку, досягне 50 відсотків на-
селення ЄС. При цьому внесок коопе-
ративів у генерацію електричної енер-
гії становитиме 20 відсотків.
 Перший, але вже не єдиний, енер-
гетичний кооператив в Україні ство-
рено в Харківській області рік тому. 
Експерти Інституту сталого розвит-
ку вмовляли двадцять сільськогоспо-
дарських підприємців об’єднатись у 
кооператив із виробництва біопалива 

для власних потреб, але вісім iз них 
відмовилися. Для закупівлі обладнан-
ня організація отримала грант ООН. 
На сьогодні енергетичний кооператив 
із дванадцяти представників малого та 
середнього агробізнесу виробив перші 
20 тонн дизельного палива, які вико-
ристали для збору врожаю, а залишку 
вистачає на проведення посівної. Про-
блемою у створенні енергетичних ко-
оперативів є відсутність відповідних 
норм права та ментальність (небажан-
ня об’єднуватися).

Зелені бонди (Greenbonds)
 Почали набувати особливої попу-
лярності після Паризької кліматич-
ної конференції та спрямовані на фі-
нансування або ж рефінансування 
проектів, що пом’якшують вплив на 
довкілля.«Зелені облігації» — бор-
гові інструменти для залучення кош-
тів на проекти розвитку відновлю-
вальної енергетики, енергоефектив-
ності та екологічно чистого транс-
порту. Сукупний обсяг розміщення 
цих паперів цього року може досяг-
ти $200 млрд. У ролі одного з інс-
титутів, що розробляють стандарти 
для ринку зелених бондів, потенціал 
якого оцінюється в $100 трильйонів, 
виступає міжнародна організація 
Сlimate Bonds Initiative. Емітентам, 
які розраховують залучити гроші від 
інвесторів, слід подумати про дотри-
мання стандартів, які тільки почина-
ють впроваджувати в цій сфері. Ук-
раїнське нормативно-правове забез-
печення зелених проектів потребує 
суттєвої імплементації до нього еле-
ментів використання Green bonds. 
Чинники, які стримують застосу-
вання даного інструменту: відсут-
ність розвиненого фондового ринку в 
Україні та низький суверенний рей-
тинг.

Міжнародні фінансові інституції (IFI)
 В Україні вони представлені пе-
реважно фінансовими інституціями 
групи Світового Банку (IFC, EBRD, 
EIB, World Bank) та американською 
Корпорацією закордонних приват-
них інвестицій (OPIC). Українськими 
зеленими проектами також заціка-
вився китайський Комітет із розвит-
ку підприємств за кордоном (CODA) 
та Китайський Банк розвитку (CDB), 
які стають важливими гравцями на 
полі інвестування в проекти ВДЕ, 
охопивши цього року майже 5 відсо-
тків від загальносвітового проектно-
го портфеля.
 Інвестуючи через вітчизняні ко-
мерційні банки під гарантії IFI, між-
народні фінансові інституції беруть на 
себе кредитні ризики проектів. Разом 
iз кредитом ці організації часто нада-
ють грант для експертного супроводу 
проекту та здійснення його супервізії. 
Але тут складні аплікаційні форми, 
які необхідно заповнити до початку 
розгляду проекту для фінансування, 
а потім складний та тривалий процес 
прийняття рішення щодо ухвалення 
факту кредитування та його умов.

Гранти від міжнародних донорів
 В Україні працює 62 проекти та 
програми міжнародної технічної до-
помоги в галузі енергоефективності та 
зеленої енергетики. На конкурсній ос-
нові ці міжнародні інституції надають 
гранти (безповоротну фінансову допо-
могу) для енергомодернізації існуючих 
об’єктів, переважно соціальної сфери, 
або створення нових генеруючих по-
тужностей зеленої енергетики, зокре-
ма з метою газозаміщення.
 Реальним кейсом із використан ння 
ресурсів міжнародної технічної допо-
моги для зелених проектів є ініціати-
ва «Енергоефективне село», реалізо-
вана Інститутом сталого розвитку. В 
рамках проекту створено модель енер-
годостатнього сільського населеного 
пункту. На першому етапі — об’єкти 
місцевої теплоенергетики (2 котель-
ні), які використовують місцеву біо-
масу, а також тепломодернізацію всіх 
об’єктів соціальної сфери. На другому 
— забезпечено опалення ФАПу тепло-
вим насосом та повна його термомодер-
нізація. На третьому — освітлено 5 км 
вулиць, використовуючи світлодіодне 
освітлення та фотовольтаїчні панелі. 
Завершено проектні роботи та розпо-
чато будівництво місцевої сонячної 
електростанції, потужністю 1,8 МВт. 
Найголовніше, що знайдено інвесто-
ра для будівництва цього об’єкта зеле-
ної енергетики. І це буде найбільший 
об’єкт альтернативної енергетики в 
Харківській області. 
 Головними стримуючими факто-
рами таких проектів є низький рівень 
знань та навичок громад щодо скла-
дання заявок на отримання грантів та 
висока професійна конкуренція між 
громадськими організаціями за гран-
тові ресурси.

Експортно-кредитні агентства (ЕКА)
 У розвинених країнах уряди спе-
ціально створюють їх для підтримки 
та стимулювання експорту, розвитку 
національного виробництва та підви-
щення рівня зайнятості населення. 
Цей інструмент добре працює, коли в 
країні є конкурентоспроможний ви-
робник обладнання, — в такому ви-
падку, ЕКА страхує ризики кредиту-
вання на придбання обладнання у ло-
кального виробника. І тоді користь від 
проекту отримають всі: країна — нові 
робочі місця та замовлення для свого 
бізнесу; бізнес (виробник) — реалізо-
вує власну продукцію; банки — пок-
риття кредитних ризиків; а інвестор 
отримує обладнання на вигідних умо-
вах. ЕКА ранжують країни від 1 (най-
вищий рейтинг) до 7 (найнижчий із 
можливих значень рейтингу). Низь-
кий рівень (7) суверенного рейтингу 
України гальмує розвиток цього інс-
трументу. Більшість європейських ек-
спортно-імпортних агентств або обме-
жили, або взагалі закрили ліміти для 
України.
 Кожен із цих інструментів уже ви-
користовують в Українi для залучен-
ня фінансових ресурсів під впрова-
дження зелених проектів. ■

РЕСУРС

Гроші на екоінновації
Де шукати кошти для «зелених» ініціатив?

■

Кошти, щоб забезпечити себе відновлюваною енергією, можна знайти, якщо готові шукати.❙
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Наталія ОСИПЧУК 

Чимало списів зламано навколо стат-
ті 7 Закону «Про освіту», яка виклика-
ла бурхливу реакцію з боку румунських 
сусідів. Хоча, як свідчить практика, на-
справді румунській меншині нічого не 
загрожує. 
Заяви про те, що українська влада ніби-
то недостатньо зробила для угорської 
меншини, спростовує саме життя. На 
Закарпатті виходять угорською мовою 
газети, угорці мають змогу переглядати 
свої телепередачі своєю рідною мовою. 
В угорських школах діти мають лише 
дві години на тиждень українською мо-
вою. Прикметним є те, що в Ужгороді в 
угорській школі вчиться чимало дітей з 
українських родин. Причина? Матеріаль-
на допомога та усіляка підтримка. 
Школи з угорською мовою викладання 
працюють у Берегові, Виноградові. А по 
селах, де проживають компактно угорці, 
українську мову вивчають як... іноземну. 
А це означає, що угорцям на Закарпатті 
почасти краще живеться, аніж там — ет-
нічним українцям. 

Рамкова стаття
 Зрозуміла політика Угорщини сто-
совно того, щоб угорці за кордоном не 
асимілювалися. Стаття 7 Закону «Про 
освіту» особливо обурила МЗС Угорщи-
ни (немало експертів побачили у цьому 
політичний проросійський підтекст). У 
вересні міністру закордонних справ Ук-
раїни Павлу Клімкіну було скеровано 
офіційного листа, в якому Закон «Про 
освіту» було названо «соромом і гань-
бою». Керівництво Угорщини неодно-
разово погрожувало Україні санкціями 
ЄС, якщо Закон не буде скасовано. 
 Нагадаємо, що подібні листи (що-
правда, менш категоричні) скерували 
також голови МЗС Болгарії, Греції. Роз-
судити Україну та невдоволені держави 
мала Венеціанська комісія, проаналізу-
вавши правомірність статті 7, де йдеть-
ся про освіту нацменшин. 
 І от нарешті Венеційська комісія ух-
валила своє офіційне рішення: визнала 
статтю рамковою, тобто такою, що укла-
дена згідно з правовими нормами, під-
твердивши тим самим право України на 
поліпшення рівня вивчення рідної мови. 
Міністерство освіти і науки України вва-
жає висновок Венеційської комісії сто-
совно мовної статті Закону «Про освіту» 
збалансованим та конструктивним, гото-
ве сприяти деталізації статті 7 у Законі 
«Про загальну середню освіту», а також 
погоджується з рекомендацією про подов-
ження перехідного терміну для імплемен-
тації. Відповідна позиція сформульована 
за результатами фінального засідання Ве-
неційської комісії, 8 грудня 2017 року.
 У МОН України акцентують увагу на 
послідовній позиції Венеційської комісії 
в питанні місця й ролі державної мови 
в освітньому процесі. Визначальна роль 
державної мови не може ставитися під 
сумнів та повністю відповідає всім між-
народним правовим інструментам між-
народних та регіональних організацій. 
 Спільно з національними громадами 
міністерство працюватиме над подаль-
шою розробкою різних підходів до нав-
чання меншин, з урахуванням їхніх ос-
вітніх потреб. Основна ціль — забезпе-
чити достатній рівень володіння як де-
ржавною, так і рідною мовами.
 Венеційська комісія прийняла аргу-
ментацію української сторони щодо за-
кидів, ніби мовна стаття Закону «Про ос-
віту» звужує права представників націо-
нальних меншин. Зокрема, Венеційська 
комісія підкреслила, що питання змісту і 
обсягу прав належать суто до компетенції 
Конституційного Суду України. Низка пи-
тань застосування мов має вирішуватись 
спеціальними законами. А отже, звинува-
чення з боку Угорщини не підтримані.

Продовжити перехідний період
 Одна з важливих рекомендацій Ве-
неційської комісії — продовжити пере-
хідний період для імплементації стат-
ті. Так, нині мовна стаття Закону «Про 
освіту» має вступити в дію з 2020 року. 
Міністерство освіти і науки України по-
годжується, що, з педагогічної точки 
зору, продовження перехідного періоду 
є обґрунтованим, і повністю підтримає 
цю рекомендацію. 
 Комісія також підкреслила, що Ук-
раїна має максимально широко вико-
ристати можливості пункту 4 статті 
7, що МОН і планує зробити. Україна 
вдячна Венеційській комісії, що значна 
кількість зауважень української сторо-
ни була прийнята, а запит на підготовку 
аналізу українського законодавства на 
його відповідність чинним міжнародно-

правовим стандартам було опрацьовано 
у стислі терміни.
 Україна готова й надалі співпрацюва-
ти з експертними органами Ради Європи 
задля розвитку законодавчої бази для за-
безпечення прав національних меншин. 
Крім того, 11 грудня 2017 року було опуб-
ліковано офіційний висновок Венецій-
ської комісії щодо відповідності мовної 
статті Закону «Про освіту». Як уже за-
значалося, Венеційська комісія враху-
вала більшість поправок МОН, висновок 
є збалансованим та конструктивним. 
 Комісія підкреслила, що «спри-
яння посиленню державної мови та її 
обов’язковість для усіх громадян є за-
конною і навіть похвальною метою де-
ржави». Також зазначено, що держав-
на мова — чинник єдності та взаєморо-
зуміння в суспільстві. Важливо додати, 
що основним пунктом висновку є остан-
ній заключний пункт (№126), в якому 
консолідовано рекомендації комісії та за 
яким потім Рада Європи проводить моні-
торинг імплементації країною рекомен-
дацій Венеційської комісії. 
 Зокрема, в цьому пункті йдеться: 
«126. Багато питань можуть негайно роз-
глядатися через інші законодавчі акти 
та при виконанні ст. 7 у тому вигляді, як 
вона ухвалена, зокрема через прийняття 
закону «Про середню освіту». У зв’язку 
з цим Венеційська комісія рекомендує, 
зокрема: повною мірою використовува-
ти гнучкість, передбачену п. 4 ст. 7, при 
ухваленні імплементаційного законо-
давства для забезпечення значного рів-

ня викладання офіційними мовами ЄС 
для відповідних меншин; продовжува-
ти забезпечувати достатню частку освіти 
мовами меншин у початковій та серед-
ній школі, на додаток до вивчення де-
ржавної мови; поліпшити якість викла-
дання державної мови; внести зміни до 
перехідних положень Закону «Про осві-
ту», забезпечивши більш тривалий пере-
хідний період для поступового здійснен-
ня реформи; звільнити приватні шко-
ли від нових мовних вимог відповідно 
до статті 13 Рамкової конвенції; розпо-
чати в межах виконання нового Закону 
«Про освіту» новий діалог із представни-
ками національних меншин та всіх за-
цікавлених сторін щодо мовного питан-
ня в освіті; забезпечити, щоб виконан-
ня Закону не загрожувало збереженню 
культурної спадщини меншин та безпе-

рервності вивчення мов меншин у тради-
ційних школах».
 Враховуючи рекомендації, МОН про-
понує наступні моделі імплементації 
статті 7, що будуть прописані в Законі 
«Про загальну середню освіту». Моделі 
навчання у школах із мовами меншин 
будуть враховувати освітні потреби ді-
тей різних національних громад, зважа-
ючи на три критерії. Перший критерій 
— вразливість мови, другий — мовне се-
редовище, в якому проживає меншина, і 
третій критерій — мовна група, до якої 
належить відповідна мова.
 Отже, мають бути запропоновані три 
моделі застосування і вивчення мов для 
впровадження статті 7 Закону «Про ос-
віту». Перша модель передбачає мож-
ливість викладання мовою меншини 
всіх предметів з 1-го до 11 (12)-го класу 
поряд з українською мовою. Ця модель 
діятиме для вразливих мов, тобто тих, 
що не мають власної держави для роз-
витку мовної термінології, а також для 
тих, що не живуть у середовищі власної 
мови. Наприклад, кримські татари не 
мають жодної іншої держави, яка б пе-
реймалася розвитком термінології їхнь-
ої мови, наразі громада проживає винят-
ково в українськомовному чи російсько-
мовному середовищі, що також не спри-
яє розвитку кримськотатарської.
 Наступна модель — для національних 
громад, мова яких належить до мов Єв-
ропейського Союзу. Залежно від мовної 
групи та мовного середовища проживан-
ня, використання цієї моделі може мати 

два варіанти. Перший варіант для громад, 
чия мова належить до слов’янської мов-
ної групи, та які проживають у переважно 
українськомовному середовищі. Йдеться, 
наприклад, про польську, словацьку, бол-
гарську мови. Як і передбачено Законом, 
діти, материнська мова яких належить до 
цієї групи, зможуть повністю навчатися 
рідною мовою у дитсадку та початковій 
школі, водночас вивчаючи українську. 
Починаючи з 5-го класу, разом із пред-
метами, що вивчаються рідною мовою, 
будуть запроваджуватися предмети, що 
вивчаються українською, їх частка буде 
збільшуватися та пропорційно зростати-
ме до старшої школи. 
 Другий варіант враховуватиме особ-
ливості вивчення української мови 
представниками інших мовних груп та 
які переважно проживають у середови-
щі рідної мови. Зокрема, йдеться про ру-
мунську та угорську громади. Для шкіл 
із цими мовами навчання перехід на вив-
чення предметів українською відбувати-
меться поступово, а відсоток предметів, 
що вивчаються державною, буде мен-
шим. Такий підхід зумовлено тим, що 
вивчати мову іншої мовної групи значно 
складніше і потребує більше навчально-
го часу, щоб досягти мовного рівня для 
вивчення інших предметів.

Пріоритет держави — захист 
національних інтересів
 Третя модель — для національних 
громад, материнська мова яких належить 
до однієї з українською мовної сім’ї, а та-
кож, що проживають переважно в сере-
довищі власної мови. До таких мов нале-
жить російська. Діти, що навчатимуться 
за цією моделлю, переходитимуть на вив-
чення предметів українською одразу після 
5-го класу. Діти, материнська мова яких 
російська, легко засвоюють українську, 
водночас вони здебільшого проживають у 
середовищі саме російської мови — у сім’ї, 
на вулиці спілкуються нею, переглядають 
фільми й телебачення. Отже, єдине місце, 
де діти з цієї національної громади можуть 
вільно застосовувати державну мову, — це 
школа. Вивчаючи предмети українською, 
водночас продовжуючи вивчати російську 
як предмет, діти зможуть на якісно висо-
кому рівні оволодіти одразу обома мовами 
— і українською, і російською.
 Варто також відзначити, що у 124-му  
пункті висновку Венеційської комісії за-
значається, що положення мов, які не 
належать до мов Європейського Союзу, 
зокрема російської, є певною мірою не-
рівним. Слід додати, що в Україні нема 
меншин, окрім російської, мова яких не 
належить до мов Європейського Союзу, 
та які б навчались рідною мовою у шко-
лах. Однак, враховуючи наведені вище 
аргументи, а також те, що відповідна 
рекомендація не входить до заключного 
пункту висновків Венеційської комісії, 
Міністерство освіти і науки України не 
погоджується з твердженням Венецій-
ської комісії, що стаття 7 не пропонує рі-
шень, зокрема для російської мови. 
 Міністерство освіти і науки також 
розпочало роботу над поліпшенням  вив-
чення української мови у школах із мо-
вою навчання національних громад. 
Спільно з меншинами МОН працює над 
подальшою розробкою різних навчаль-
них підходів з урахуванням освітніх пот-
реб дітей. Основна мета — забезпечити 
достатній рівень володіння державною 
мовою, водночас зберігаючи якісне нав-
чання різних предметів як державною, 
так і рідною мовами.
 Розлогий коментар Венеційської ко-
місії ще належить глибинно осмислити. 
Але висновок від того незмінний: захист 
національних інтересів України має ста-
ти пріоритетом держави. Аби шанували 
сусіди, аби не доводилося шукати прав-
ди у міжнародних судах та звертатися до 
європейських арбітрів. ■

ЗАКОН І ПРАВО

Похвальна мета з варіантами
Висновок Венеційської комісії стосовно мовної статті на користь України

■

Захист національних інтересів України має стати пріоритетом 
держави. Аби шанували сусіди, аби не доводилося шукати правди у 
міжнародних судах та звертатися до європейських арбітрів.

У пріоритеті в Україні має бути українська мова.
Фото з сайта zakarpattya.net.ua.

❙
❙



Євген КОСИНСЬКИЙ
Баранівка, Житомирська область

 Із цих слів починається май-
же кожен виступ наших можно-
владців. І не має значення, що 
це переконання — фальш або ж 
пристосуванство до певних об-
ставин. Головне тут — «глибо-
ке переконання». Як, напри-
клад, у Нестора Шуфрича, який 
успішно бігає від однієї полі-
тичної сили до іншої, бачить 
це «переконання» у примно-
женні власних статків, постій-
них нападках на рішення біль-
шості у Верховній Раді, уряду 
чи Президента, відбілюванні 
рішень Партії регіонів, у про-
довженні перебування російсь-
кого Чорноморського флоту на 
території Автономної Республі-
ки Крим до 2042 р. Цей колиш-
ній заступник голови партії 
СДПУ(о) схвалює дії її лідера, 
а нині — керівника антиук-
раїнського «Українського ви-
бору» Медведчука, у підтрим-
ці антиукраїнського закону про 
мови Колесніченка—Ківалова, 
до хрипоти критикує прийня-
тий Закон «Про державну мову 
в Україні». Усе в нас не так із 
вивченням мов національних 
меншин, особливо російської.
 Фактичний же стан справ 
для «адепта миру» за будь-яку 
ціну (читай — здачі національ-
них інтересів в угоду Росії) не 
має значення. А фактаж такий: 
в Україні працює 581 російська 
школа, де навчається 356 тисяч 
дітей. Більше того, в низці уні-
верситетів викладання ведеть-
ся російською мово, зокрема в 
Університеті менеджменту осві-
ти Національної академії педа-
гогічних наук України (!). У 71 
школі вивчають угорську мову 
16 тисяч дітей, стільки ж вивча-
ють румунську мову.
 У цьому зв’язку дивує по-
зиція керівників цих країн 
щодо мовного питання, адже ні 
в Росії, ні в Угорщині, ні в Ру-
мунії немає українських шкіл 
(до слова, у 1946 р. в Румунії 
проживав мільйон українців). 
Після окупації Криму Росією 
було закрито 7 українських 
шкіл, а на території самої Росії 
взагалі немає українських 
шкіл, хоча там, за приблизними 
даними, проживає від 4,5 до 10 
млн. українців. У Москві закри-
ли єдину українську бібліотеку, 
а її завідувачку (до речі, росіян-
ку) звинувачують у розповсюд-
женні екстремістської літерату-
ри — літератури, в якій ідеться 
про справжню історію України. 
Тотальна русифікація призвела 
до того, що в Російській Феде-
рації 190 народів і народностей 
не мають своєї преси, а літерату-
ра стала величезною рідкістю. 
У середині 2000-х Центр екс-
тремальної журналістики про-
вів  дослідження про те, в яких 
російських регіонах у пресі, на 
радіо, телебаченні використо-
вують корінні мови. Лише кіль-
ка областей і республік можуть 
цим похвалитися — це Чечня і 
Татарстан, тож, як кажуть у на-
роді, чия б корова мукала...
 Однією з причин русифіка-
ції  українців є двомовність за-
собів масової інформації. Ми 

ледве спромоглися дещо збіль-
шити український контент на 
радіо і телебаченні, у нас повно 
вивісок російською мовою, нас 
часто не хочуть обслуговувати 
в ресторанах, коли ми розмов-
ляємо українською, іноді мо-
жуть навіть образити. У цьому 
я бачу нерішучість нашого уря-
ду, який оглядається не на на-
род, а на шуфричів, ківалових і 
їм подібних безбатченків. 
 Водночас інтерес до вивчення 
української мови проявляють 
провідні країни світу. Зокре-
ма, в Німеччині, в університеті 
Грайнсфальда, відроджено ка-
федру україністики, де вивча-
ють і досліджують українську 
мову і культуру. У Мюнхені діє 
Український вільний універси-
тет, Український техніко-госпо-
дарський інститут, є українське 
видавництво, виходять тижне-
вики «Шлях перемоги», «Хрис-
тиянський голос», кварталь-
ник «Рідна церква» (УАПЦ). У 
Франції діє Українська наукова 
бібліотека ім. Симона Петлюри, 
є українські школи при деяких 
церковних парафіях. У Парижі 
при Вищій школі східних мов 
є відділення україністики. Ук-
раїнська мова студіюється та-
кож на відділенні статистики 
університету Парижа.
 У Польщі існує українсь-
кий ліцей у Легніці і педаго-
гічний ліцей у Бартошині, що 
готує вчителів української 
мови. У Варшавському універ-
ситеті на філологічному фа-
культеті створено відділ ук-
раїнської словесності. У Римі 
відкрито Український католи-
цький університет. В Англії діє 
«Українська видавнича спіл-
ка», виходить тижневик «Ук-
раїнська думка», квартальник 
«Відомості». У США діють 54 
парафіяльні школи, 6 вищих 
навчальних закладів та два ко-
леджі, де викладання ведеть-
ся українською мовою, працює 
Українська академія мистецтв 
та науки. При Гарвардському 
університеті діє український 
дослідницький інститут із ка-
федрами української мови, лі-
тератури та історії, видаються 
газети «Народна воля», «Аме-
рика», «Свобода». У Канаді 
українська мова є як предмет 
у багатьох загальноосвітніх 
школах. Працює Канадський 
інститут українських студій, 
українознавчі дослідження є 
в університетах Торонто, Він-
ніпега, Саскатуна. Цей пере-
лік можна продовжити — Авс-
трія, Аргентина, Австралія, 
Бразилія тощо.
 Ось тільки в Росії всього цьо-
го немає. І хоч нацик Путін, за 
його словами, дуже любить ук-
раїнців, бо ми ж, за його слова-
ми, один народ, при цьому доб-
ровольці з числа «братнього 
народу» вбивають цей народ у 
неоголошеній війні. На моє гли-
боке переконання, нам своє ро-
бить — будувати вільну, неза-
лежну, процвітаючу Україну, 
не звертаючи уваги на  «скіглін-
ня», як казав один одіозний 
урядовець часів біглого прези-
дента, «патріотів» на кшталт 
шуфрича. ■

Олена ЛУЦИШИН, 
доктор біологічних наук
Київ

 Хохол... Це слово — на 
язиці кожного московита, 
в газетних статтях, висту-
пах, написано на парканах 
і навіть якось випадково 
трапилась московська газе-
та, де назву нашої Руси-Ук-
раїни означили як Хохлан-
дія. Воно звучить у нашій 
Україні останніми роками, 
і московити вживають його 
в найпринизливішому, най-
лайливішому і найпрезир-
ливішому значенні, щоб 
сильніше вдарити наш древ-
ній народ — нащадків аріїв. 
Ненавиджу це слово. Про-
те... 
 Це було чи наприкін-
ці 80-х чи на початку 90-
х років, десь у цей період я 
співпрацювала з науковцями 
одного з інститутів Казані, і 
мені науковці, які вважа-
ли себе росіянами, скаржи-
лися на татар, які відкрито 
виражали ворожість до них. 
Тому одного ранку, збира-
ючись на роботу, зверну-
ла увагу на передачу, в якій 
виступав татарський пись-
менник на якомусь форумі, 
можливо, з’їзді письменни-
ків у Москві (початок пере-
дачі я пропустила, тож пріз-
вища виступаючого не чула). 
Включила, коли виступ був 
уже десь на середині. Пись-
менник говорив про мос-
ковський шовінізм, приниз-
ливе і ненависне ставлення 
росіян до всіх інших народів 
(нацмени, чукчі, чучмеки 

тощо). Потім перейшов до 
ставлення московитів до та-
тар, їхнє презирство до на-
роду письменника, і це при 
тому, що, по суті, татари 
створили московщину, яка 
перейняла державний  уст-
рій, культуру, мову (наступ-
ництво орди). А потім гово-
рив десь так (передаю своїми 
словами): «Та візьміть Ук-
раїну-Русь. Московити пов-
ністю привласнили (вкрали) 
її історичну назву, виступа-
ють як руси, вкравши їхню 
історію та культуру, і з гор-
дістю про це говорять як про 
свою, а українців називають 
тільки хохлами, вважаючи 
цей народ меншовартісним. 
Але назву цьому народові 
дали древні татари, мій на-
род, що на давній татарській 
мові означало хохол — син 
неба. Представники цього 
народу були високими, си-
ньоокими, білявими, на ко-
нях...».
 Сини неба (хохли) — так 
звали давні татари наш на-
род. Виступ закінчився, 
виключила радіо і побігла 
на роботу. Була здивована, 
рада і тільки. Те, що україн-
ців у московщині називали 
хохлами, я знала, але була 

впевнена, що це тільки на 
побутовому рівні малоосві-
чені особи так говорили.
 Проте за ці 25 років, а 
особливо зараз — під час 
війни, — це слово перейшло 
на державний рівень моско-
витів із таким самим відтін-
ком злоби, ненависті, знева-
ги, що я не витримую цього 
паскудства. Хочу звернути-
ся до спеціалістів (письмен-
ників — наші письменни-
ки, можливо, були на тому 
зібранні і чули виступ та-
тарського письменника, або 
істориків, мовознавців, му-
зейників), щоб віднайти-під-
твердити писемні дані про 
цю назву, і, можливо, вони 
існують, якщо письменник 
із Татарстану про це говорив 
і озвучив на весь Радянсь-
кий Союз, отже, він знав. 
Звідкіля? У кого є така мож-
ливість пошукати, з’ясувати 
— зробіть це, щоб кацапам 
(що означає «как цап») ляп-
нути в їхню п’яну пику. Ка-
цапи вкрали в нас назву, іс-
торію, духовні та культурні 
надбання. Проте наші гени і 
ментальність для них недо-
ступні, і тому смішно й со-
ромно на весь світ кричати, 
що ти — злодій. ■

ПОЛІТПАРНАС

Вперед, 
Україно!
Олександр ТУРЧИНСЬКИЙ
Ямпіль, Вінницька область

«Ой у лузі червона калина
Похилилася...» 

(з народної пісні)

Не хились, не журись, 
як у лузі червона калина.
Не журба — боротьба
до звитяги тебе приведе.
Навіть подумки ти 
не здавайся,
моя Україно!
Йди невпинно вперед —
шлях здолає лиш той, 
хто іде.
Через серце моє
Пролягає до тебе стежина,
через кожен мій день,
через кожну миттєвість 
життя.
І ніякий Брюссель
не замінить мені 
Батьківщини,
і ніяка Москва
не указ мені і не суддя.
Україно моя!
Неспокійна моя Україно!
Вір у правду свою,
як в яскраву зорю світову.
І любов, і печаль, 
і всю ніжність, усю 
до краплини,
я тобі віддаю. Я для тебе
на світі живу. ■ 

■

Поки кияни та жителі більшості міст та сіл України потерпають 
від сірості, вогкості і, як наслідок, депресії від невеселих пейзажів 
«гібридної» зими, у Карпати прийшла справжня зима зі сніговими 
заметами, білосніжними краєвидами та святковим настроєм у 
передчутті новорічних канікул, які бувають не тільки у школярів та 
студентів. Десятки тисяч українців у перший же день продажу викупили 
всі квитки на потяги, які курсують на захід нашої країни, — зустрічати 
найулюбленіше свято — Новий рік. Хтось «нагострив» лижі, хтось 
— ґринджоли, а дехто просто мріє поблукати в казкових лабіринтах 
зимової казки.

ПИТАННЯ ПРИНЦИПУ

«На моє глибоке 
переконання...»
Ще раз про любов. До рідної мови

■ ВІДЛУННЯ

Сини неба
Хто допоможе віднайти історичні 
джерела?

■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

Знаю одного маленького чудо-
вого хлопчика, для якого День 
святого Миколая — і незвичай-
ний, і звичайний день. Бо для 
нього щодень — ніби казка: 
мама творить ляльки, свічки, 
віночки і ялинкові прикраси, 
тато майструє, будує, лікує. Син 
у цьому зростає і сам вчиться 
творити: ліпити, малювати, тво-
рити з природних матеріалів, 
збирає шишки і жолуді, цікаві 
гілочки, щось постійно фарбує. 
Така у цієї гарної родини власна 
маленька Фабрика чудес. Тому 
і Миколай сприймається Ванею 
просто як член родини, друг. Він 
запросто звертається до святого 
— і просто так, і з молитвою.

Святкове диво
 Маму Іванка, Марину Бере-
жу-Суржок, знають у місті Смі-
ла на Черкащині, де мешкає ро-
дина, та й за його межами як 
викладача світової літератури, 
оберегознавця-лялькарку, біо-
енергета, люблячу і кохану дру-
жину, маму. Всіма цими части-
нами свого буття вона вміє нади-
хати інших, чим з успіхом і ко-
ристується. «Вчуся у Миколая, 
— розповідає про свої гарні спра-
ви Марина. — Він мав дуже вели-
кий спадок, міг усе життя не пра-
цювати — розважатися. Але, як 
бачимо, трудився людям на доб-
ро. А ми спадку не маємо, тому 
трудитися треба ще більше».
 Про День святого Миколая 
лялькарка Марина говорить як 
про улюблене родинне свято. «А 
Миколай — Ванін друг. Він про 
нього тільки й говорить, причо-
му не лише взимку. Пише йому 
листи і влітку, знає його історію 
і навіть готує Миколаю подарун-
ки. Загортає у фольгу горіхи, яб-
лука, мандарини, щоб було «на-
рядно». Викладає все це добро і 
ще свої малюнки на вікно, Мико-
лай потім забирає і залишає по-
дарунки для Вані. 
 Саме тому хлопчик допома-
гає матусі випікати миколайчи-
ки. В родині вони — медові, хрус-
ткі, пахнуть корицею і кожен із 
дірочкою, бо мають повисіти на 
ялинці, «дозріти». 
 Щоб спекти такі, потрібно 
для тіста: 150 г масла, склянка 
цукру, 0,5 склянки меду, 2  жов-
тки, яйце, чайна ложка корички, 
чайна ложка соди, 5-6 столових 
ложок сметани і борошно. Тісто 
має бути такої консистенції, як 
на вареники. Вимішувати дов-
го і з любов’ю, щоб було еластич-
не. Розкачуємо і вирізаємо мико-
лайчики. Випікаємо і не забуває-
мо про дірочку для ниточки.

Хочеш жити солодко — їж гірке
 «Саме на Миколая і власне за-
вдяки йому ми з Ванею навчили-
ся їсти часник, — розповідає Ма-
рина. — Тепер у нас головна фра-
за: «Хочеш жити солодко, їж гір-
ке». Ми придумали часникові 
канапки (замість просто зубчиків 
часнику, які діти не дуже полюб-
ляють). Беремо чорний хліб, ви-
різаємо з нього формочками сер-
дечка, ромбики, ялиночки (різ-
ними формочками) і намащуємо 
часниковою пастою: 100 г сиру, 
100 г масла, 2 зубчики часнику 
(це все гарно подрібнити і вимі-
шати), прикрашаємо канапки зе-
ленню».

Меню для зайчиків
 Оскільки в ці передсвяткові 
дні ймовірні великі та малі дива, 
для яких дитячі серця особли-
во відкриті, меню, звісно, також 
має бути з елементами дива. Іван-
ко знає, що зайчики частенько 
прибігають до його вікна поми-
луватися ялинкою, тому дбає, 
щоб їхній прихід був ще й смач-

ним. «Зайчики часто приносять 
діткам гостинці, а їм що? — за-
питує хлопчик. — Морква — це 
так буденно». Ваня каже: зай-
чикам — теж по миколайчику. 
Тому мамі доводиться вчинити 
маленьку мисочку тіста і швид-
ко-швидко наробити пальчиків 
для зайчиків. Тісто: 20 г дріжд-
жів, молоко — 2 столові ложки, 
сіль, борошно, 100 г масла верш-
кового, яйце, жовток (білок ли-
шаємо для змазування пальчи-
ків), 100 г сметани. Тісто замі-
шуємо, нехай підійде. Далі фор-
муємо пальчики довжиною 7-9 
см, коли підійдуть — змазуємо 
білком, посипаємо кунжутом. 
Випікаються швидко — 15 хви-
лин, і кожен зайчик матиме сма-
колик!
 Ще  Ваня любить частенько 
організовувати дерунці, знову 
ж таки для зайців. Рецепт зви-
чайний, але додається ще й на-
терта морква — зайчики її дуже 
полюбляють, та й корисна вона, 
як не крути. І обов’язково мають 
бути запечені яблука з начин-
кою. Начинка може бути різна:  

сухо фрукти, горіхи — мед до-
давати, коли запечуться, сир із 
ваніллю та родзинками, також 
потім додати трішки меду, при-
сипати корицею, або запікати яб-
лука зі збитим із цукром білком 
— наче під кучугурами снігу. 
Зайчики усе-таки не особливо пе-
ребірливі в їжі, але вона має бути 
максимально корисною, запаш-
ною і хрумкітливою. Все просто, 
а дітям це лиш подавай! Та й зай-
цям — також.

Кавуся 
 Марина ділиться ще й рецеп-
том для дорослих, «щоб і їм засо-
лодилося на Миколая. Називає-
мо ми його «Кавуся для матусі». 
Я люблю каву. Виходить така 
собі кава-желе». 
 Потрібно 50 г змеленої кави 
запарити гарячим молоком (пів-
склянки), нехай настоїться. Тим 
часом гарно перетираємо 4 жов-
тки з цукром (100 г), поступово 
вливаючи каву. Ставимо на ма-
ленький вогонь і постійно помі-
шуємо, доки не загусне. Знімає-
мо з вогню і вимішуємо. Далі, як 
прохолоне, додаємо желатин (3 
столові ложки води і 10 г швидко-
розчинного желатину) і збиті біл-
ки. Розливаємо по формочках (я 
люблю склянки для лате) і стави-
мо в холодильник. Прикрашає-
мо збитими вершками, шокола-
дом. І не кажіть, що багато моро-
ки. Воно того варте», — переко-
нує Марина Бережа-Суржок.

Торт — не торт...
 «Ще один цікавезний рецеп-

тик маю, з ним зазвичай діти лег-
ко впораються самі, — продовжує 
мисткиня. — Називається «Чор-
носливник у вафлях». Треба 500 
чорносливу (не копченого), 500 г 
яблук, горішки будь-які, цедра 
лимона та апельсинів, вафельні 
коржі. Чорнослив запарити на 
ніч (із додаванням цукру), потім 
дрібно порізати. Яблука почис-
тити від шкірки, натерти і зали-
ти сиропом: цукор і 0,5 склянки 
води. Туди ж чорнослив додати й 
уварити на малому вогні, весь час 
помішуючи. Наприкінці додати 
горішки (подрібнені), цедру (за 
смаком). Масу гарно охолодити і 
викласти на вафельний корж, на-
крити другим і гарно притиснути 
чимось, поставити у холодильник 
на ніч. Вранці нарізаємо й отри-
муємо цікавинку — торт не торт, 
цукерки — не цукерки, тістеч-
ка — не тістечка. Відгадайте, що 
воно», — інтригує Марина. 

Лісова хатка
 Це — ніби дитячий конструк-
тор, але дуже смачний. Діти за-
любки його «майструють» і так 
само залюбки його споживають, 
не забуваючи при цьому ділити-
ся з усіма  — і казковими персо-
нажами, і рідними-близькими. 
Найперше, запасіться будь-яким 
негалетним печивом квадратної 
форми (потрібно 18 штук), яко-
мога більшим бананом (власне, 
для нього будуватиметься хат-
ка), 50 г вершкового масла, 200 г 
домашнього сиру, 400 г домаш-
ньої сметани, 400 г цукру, ваніл-
лю, какао. Печиво треба змочи-

ти в молоці й викласти в три ряди 
на великому підносі. Змішати 
сир iз цукром, сметаною, ваніл-
лю і змастити підготовленою ма-
сою викладені печенини. Потім 
на середній ряд печива покласти 
банан, бокові ряди печива підня-
ти, сформувавши таким чином 
будиночок. Залишками сирко-
вої маси змастити верх будиноч-
ка. Далі приготувати шоколад-
ну глазур: змішати по 3 столові 
ложки какао, цукру та смета-
ни, довести до кипіння, додати 
масло. Змастити нею верх тор-
та. Із шоколадних цукерок або 
мармеладу, нарізаних тонкими 
пластинками, зробити вікна та 
димар. Прикрашати можна ха-
тинку і горіхами, і сухофрукта-
ми, і кокосовими чи мигдалеви-
ми пластівцями — лісові хатин-
ки дуже різноманітні!

Поезія і проза на кухні
 А ще Марина — поетеса. Її 
віршики — добрі і «з максималь-
ною прив’язкою» до життя. На-
віть під час щоденних клопотів 
на кухні вона любить розпові-
дати Іванку свої казочки чи вір-
шики, що особливо подобається 
хлопчику. Приміром, цей — про 
гномиків і користь масажу.
Жили собі, були собі Почеш і 
Пошкрябуш.
Один вистрибував весь день, а ін-
ший — ані руш!
Один кумедний і прудкий — це 
той, що був Почеш.
А інший — млявий і нудний, до-
купи не збереш.
Почеш — чудовий куховар! Ва-

рення варить з груш.
Тим часом ловить гав в вікні — 
нудьгує Пошкрябуш.
Один активний, беручкий, робо-
та аж кипить!
А інший — кволий, мовчазний — 
якщо не їсть, то спить.
Ці братики, два гномики, різ-
няться так, що аж!
Про них малечі розкажіть, як ро-
бите масаж.
 Марина вважає, що кож-
на мама може для своєї дитин-
ки написати щось цікаве і добре, 
від душі. Або розповісти казочку 
«римовану історію про Сніжки-
пиріжки — оце драйв! Сам про-
цес захоплює, дитяче образне 
мислення вражає... І всі турботи 
і думки не по темі йдуть геть!» — 
захоплено розповідає вона. І до-
дає рецепт сніжків-пиріжків. 
 Для їх приготування потріб-
но: домашній сир — 250-300 г, 
горіхи — 100 г, домашня смета-
на — 1 столова ложка; цукор — 
80 г, дрібка солі, ванільний цу-
кор, кокосова стружка.
 Спосіб приготування сирних 
сніжків: 1. Дрібно посікти горі-
хи, можна в блендері. При ба-
жанні можна додати до них ку-
рагу, родзинки або цукати. 2. 
Всипати все в сир, змішати з 
цукром і сметаною. 3. Виліпити 
«сніжки», обваляти в кокосовій 
стружці. Можна також у кожно-
му сніжку заховати цілий горі-
шок чи родзинку, прикрасити 
сніжки шоколадним кремом. 
 Смакуйте по-домашньому! 
І нехай у кожну родину завітає 
Миколай! ■

ТРАДИЦІЇ

Печиво для Миколая
А кавуся — для матусі й пальчики — для зайчика готує Марина Бережа-Суржок

■

Із синочком.
Фото Марини БЕРЕЖІ-СУРЖОК. 

❙
❙

Миколайчики.❙Сніжки-пиріжки.❙
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Валентина САМЧЕНКО

 У «Мистецькому арсеналі» у Києві 
останній тиждень діє виставка «Уявний 
путівник. Японія». Маршрут для відвіду-
вачів укладений з використанням тради-
ційних японських зображень, предметів, 
текстів, поезії, а також нових технологіч-
них мистецтв. «Коли вирушаєш в невели-
ку подорож, — все одно куди, — усі від-
чуття неначе пробуджуються знову», — 
це слова Йосіда Кенко (Кенко Хоші). 
 «Уявлення про Японію у більшості з 
нас сформоване штампами на кшталт «кі-
моно», «суші», «харакірі», «цвітіння са-
кури», — нагадує співкураторка вистав-
ки, заступниця генерального директо-
ра «Мистецького арсеналу» з музейної та 
виставкової діяльності Юлія Ваганова. — 
Але сьогодні Японія — одна з найтехноло-
гічніших країн, а сучасні японські худож-
ники збирають нагороди різних фестивалів 
медіа-арту. Традиційне і нове тісно пере-
плетені у цій культурі. Сучасний японсь-
кий медіа-арт часто використовує теми і 
досвіди, закладені багато років тому. Від-
так і не сприймається як щось незрозумі-
ле чи штучне».
 Відвідувачі виставки пройдуть через 
вісім залів, які почергово репрезентують 
традиційні для японської культури понят-
тя: Порожнеча, Острів, Сад, Форма, Баке-
моно, Шлях, Пори року та Мейсьо. Скажі-
мо, Острів представив японський медіа-
художник Ліота Ягі, що поєднує у своїх 
роботах звук, скультуру та інтерактивне 
мистецтво. Його проект Sound Sphere — 
це 20 сфер, які народжують звук за допо-
могою магнітної плівки та магнітофона.
 На виставці представлено декілька ос-
новоположних шляхів японської філософії 
і культури: Шлях воїна (самурая), Шлях 
чаю, Шлях долі. Часом незвичні образи 
шанобливості до батьків і притчі про неї.
 Частиною виставки стала колекція 
«Флора Японії» Національного гербарію 
України. Зібрав її під час відряджен-
ня до міста Токіо у 1914 році українсь-
кий сходознавець та японіст Олександр 
Кльот ний.
 За східно-азійською міфологією, боги 
пов’язують невидимою Червоною ниткою 

долі тих, кому судилося бути разом. На цю 
тему розповідає історію кохання інженер-
ки-генетика Тамакі молода японська мис-
ткиня Хіромі Озакі, що працює під псев-
донімом Sputniko! і відома своїми філь-
мами та мультимедійними інсталяціями, 
в яких актуалізує зміни суспільства під 
впливою розвитку технологій. Її стильний 
фільм-кліп Sputniko! «Червоний шовк 
долі — Палке кохання Тамакі» оптиміс-
тично налаштовує на те, що можливо ко-
регувати свою долю, принаймні пробува-
ти її змінювати — варто. 
 У рамках виставки «Уявний путів-
ник. Японія», яка зустрічає відвідувачів 
із 9 листопада, зокрема, відбулася пре-
зентація українського перекладу книж-
ки японського філософа, письменника, 
буддиста Кенко Хоші «Нотатки знічев’я». 
Один із найкращих творів японської кла-
сичної літератури доби Середньовіччя 
вперше заговорив українською завдяки 
перекладачу-японісту Ніні Баликовій, 
яка почала перекладати його студенткою-
четвертокурсницею, а завершила разом із 

закінченням двох магістратур — Київсь-
кого університету імені Тараса Шевченка 
та Токійського університету Васеда.
 Чудово оформило і видало книгу видав-
ництво «Либідь», яке запросило на пре-
зентацію відомих професорів-японістів, 
перекладачів, науковців. Виступив на 
презентації і Надзвичайний і Повноваж-
ний посол Японії в Україні Шігекі Сумі. 
Уривки з «Нотаток знічев’я» японською й 
українською мовами прочитали представ-
ники культурного центру «Сан» — Міюкі 
Цудзукі та Тетяна Солопчук.
 Як уточнює у вступному слові до ви-
дання авторка перекладу Ніна Баликова, 
повне ім’я письменника від народжен-
ня — Урабе Канейоші, проте вже кілька 
століть він відомий як Йошіда Кенко чи 
Кенко-хоші. Кенко — його ім’я після чер-
нечого постригу, «хоші» — почесне зван-
ня видатних ченців, що дослівно означає 
«учитель закону». Він походив із роду син-
тоїстських священиків. Дід і батько обій-
мали посаду придворного провидця. Сам 
Кенко став наставником імператора Го-

Ніджьо, коли того знали ще під іменем 
принца Куніхару. Але удача й слава відвер-
нулися від придворного літератора: після 
нетривалого правління Го-Ніджьо до кер-
ма влади став імператор іншої, протибор-
чої, династичної лінії. І це відразу позна-
чилося на долі Кенко. Коли у 1312 році ук-
ладали при імператорському дворі черго-
ву збірку поезій, до неї не потрапив жоден 
вірш Кенко, і вже наступного року він при-
йняв постриг ченця, відмовившись від ма-
теріальної допомоги кіотської знаті ( Кіо-
то тоді був столицею Японії) і тривалий час 
жив відлюдником у віддаленому гірському 
селі, а потім усамітнився в Йокава, одній із 
трьох пагод храмового комплексу біля під-
ніжжя гори Хіей.
 На завершення «Уявного путівника» 
готують презентацію ще однієї книжки, 
до якої увійшла серія малюнків для дітей, 
в яких порівнюються традиційні символи 
Японії та України. Її харківська худож-
ниця Марія Рубан створила на замовлен-
ня Мінінформполітики. Цей проект нази-
вається «Україна в дзеркалі Японії». «Ідея 
була в тому, щоб зобразити символічні 
об’єкти, які є архетиповими для українсь-
кого народу та порівняти їх з аналогічни-
ми японськими, щоб зацікавити як дитину 
так і дорослих, які будуть читати її дітям, 
— пояснює Марія Рубан. — Так, з одного 
боку сторінки, у нас, зображений, напри-
клад, самурай, а з іншого, — козак; японсь-
кий храм — українська церква; суп місо — 
борщ, сакура — соняшник тощо. Малюн-
ки намальовані аквареллю. Між іншим, 
стиль акварельного малюнку традиційно 
властивий японській художній школі». 
Тираж книжки — 1 тис. екземплярів, роз-
повсюджуватимуть їх серед українських 
та японських дітей.
 Окрім усього іншого, у «Мистецькому 
арсеналі» ще кілька днів можна надихну-
тися філософією світанкової країни, уваж-
но розгледіти японське національне вбран-
ня, відчути спокій і прогрес, які вселяє 
Японія. І дізнатися багато нового. Скажі-
мо, про те, що кімоно складається з 12 час-
тин та не має жодного гудзика — все в ньо-
му з’єднується мотузками та ремінцями. 
А мистецтво вдягання кімоно називається 
«Кіцуке». ■

Тетяна ОЛІЙНИК

 «Ви порвали зал!», «Де ти взяв 
цього Тютюнника?» — запиту-
ють мене люди у залі» — з цими 
словами забіг у гримерку Львівсь-
кої філармонії після концерту, 
присвяченому творчості непере-
вершеної Ліни Костенко його ор-
ганізатор Роман Маланчук. У цей 
день співак і композитор із Дон-
басу Павло Тютюнник співав свої 
пісні та романси у спільній лі-
тературно-музичній компози-
ції з народною артисткою Украї-
ни Раїсою Недашківською (Раї-
са Степанівна читала вірші Ліни 
Василівни, а він «одразу» пере-
творював їх на пісні).
 На кожну пісню зал реагував 
оваціями. Коли Ліна Василівна 
прослухала цикл пісень «Зача-
рована Квітко моя!..», вона ска-
зала: «Всі дев’ятнадцять пісень 
— це єдиний твір. Це справж-
ня опера!..» Керівник Хору імені 
Григорія Верьовки Анатолій Ав-
дієвський, прослухавши цей 
цикл пісень, сказав: «Багато хто 
пише на українську тематику, але 
в них немає України, а у вас що не 
пісня — то Україна! Обов’язково 
візьму щось до репертуару нашо-
го хору!»
 Видатний композитор Ігор 
Поклад так оцінював: «Мені все 
подобається! Треба роздруковува-
ти ці твори і розсилати по консер-
ваторіях та музичних училищах! 

Треба нести цю музику зі сцени до 
слухача!»
 Прослухавши цикл пісень 
Павла Тютюнника, у 2016-му 
композитор Мирослав Скорик 
відзначив переконливий мело-
дизм творів, а його не менш зна-
ний колега Євген Станкович зро-
бив наголос на їхній духовній до-
мінанті. 
 Українська культура творить-
ся і на Донбасі. А це ще раз під-
тверджує, що Донбас — українсь-
ка земля, там живе український 
народ і український дух.
 Хто ж він такий, цей Донбась-
кий Орфей? Насамперед щирий 
українець, потомок запорозько-
го отамана Тютюнника, який сво-
го часу підняв повстання на Січі, 
як розповідав трьом своїм си-
нам батько Павла Васильовича, 
аби діти знали, якого вони роду. 
Василь Тютюнник — останній 
справжній козак роду, як каже 
про нього старший син Павло. Це 

був істинний герой, фронтовик із 
могутнім голосом, поставленим 
самою природою. «Чуєте, у селі  
хтось співає? Це Василь Тютюн-
ник шляхом іде» — так уже через 
багато років старші люди батько-
вого села розповідали про Василя 
Тютюнника. А до шляху від села 
більше двох кілометрів!
 Павло Тютюнник — випуск-
ник вокального факультету До-
нецької консерваторії. У цьому 
вузі він отримав фах камерного 
співака та вокального педагога. 
Практично одразу після консер-
ваторії він почав розробляти свою 
авторську методику постановки 
голосу і, як його предок у свій час 
на Запорожжі, підняв «повстан-
ня» у традиційній школі вокалу, 
створивши свою унікальну шко-
лу співу. В його генах, схоже, 
пробудився дух далекого пред-
ка — отамана Тютюнника. На-
слідки цього «повстання» вра-
жають. За короткий термін його 

учні починають по-справжньо-
му співати, перемагають у різ-
номанітних вокальних конкур-
сах, вступають до кращих кон-
серваторій: Москва, Київ, Львів, 
Одеса і навіть Відень. 
 Але вокальна педагогіка — не 
єдиний талант Павла Васильови-
ча: на своїх майстер-класах він 
проявив себе як оригінальний 
мислитель. Його несподівані пог-
ляди на сучасну цивілізацію, на-
уковий світогляд, сутність вла-
ди вражають сміливістю й новиз-
ною. Його книга «Приречені на 
щастя!» може бути рятівним кру-
гом для тих, хто розчарувався, 
втратив душевні сили у боротьбі 
з бездуховністю нинішнього сві-
ту, для тих, хто заблукав у хитро-
сплетіннях обставин сьогодення. 
А ще вона може допомогти тим, 
хто хоче розкрити свій неповтор-
ний голос, проспівати світові і лю-
дям свою пісню. Як стверджує ав-
тор, постановка голосу є постанов-

кою душі на своє місце через подо-
лання страхів та комплексів. 
 Так відбувається диво: зміню-
ються люди — змінюється світ. За 
своєю суттю ця книга є справжнім 
гімном Людині і Людяності. Та це 
ще не всі таланти маестро з Дон-
басу. Як сказано вище, він є са-
мобутнім композитором, по-суті 
самородком, бо композиторській 
справі не навчався. Його доро-
бок вражає: написав більше 500 
пісень та романсів на вірші кла-
сиків української, російської та 
світової літератури і сучасних по-
етів: Григорія Сковороди, Тараса 
Шевченка, Лесі Українки, Івана 
Франка, Ліни Костенко, Миколи 
Вінграновського, Івана Драча та 
інших. 
 Митець переконаний, що піс-
ня врятує світ. Він знає, що ук-
раїнці знову можуть заспівати по-
справжньому, як було у всі віки на 
нашій землі. До речі, під назвою 
«Пісня врятує світ!» у червні цьо-
го року в Українському домі з успі-
хом відбувся концерт маестро.
 Маестро Тютюнник має намір 
створити осередок «Українського 
бельканто» в Ірпені, що поблизу 
Києва, і проводити майстер-класи 
для всіх, хто бажає розкрити свій 
неповторний природний голос за-
вдяки унікальній авторській ме-
тодиці, подолавши страхи та ком-
плекси. Маестро запрошує на за-
няття всіх бажаючих незалежно 
від віку та здібностей. ■

АРТ-ПРОСТІР

Де зустрінуться самурай і козак
Світанкова подорож Шляхом долі на виставці «Уявний путівник. Японія»

■

На виставці «Уявний путівник. Японія».
Фото зі сторінки «Мистецького арсеналу» у «Фейсбуку».

❙
❙

САМОРОДОК

Потомок запорозького отамана
Цикл пісень на вірші класиків української поезії «Зачарована 
Квітко моя!» митця з Донбасу, співака і композитора Павла 
Тютюнника висунуто на здобуття Шевченківської премії

■
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин ДИКАНЬ

Непрочитані книжки — мстиві 
істоти. Рішення, які ухвалюють 
ті, що їх не читають, називають-
ся «граблі». На жаль, відпові-
дальність за невігластво для 
політиків і топ-чиновників не 
передбачена. Водночас, мусимо 
бути вимогливими і до тих, хто 
книжки пише: наскільки точно 
автор визначив свою авдиторію 
й дібрав відповідні аргументи? 
Чи не замовчав головного?

Хто вчитель? Хто учень? 
Чому навчаємо?
 Кожна велика війна встанов-
лює новий глобальний порядок. 
По Другій світовій його визна-
чили міжнародні наради у Те-
герані, Ялті, Потсдамі, Гельсін-
кі, Мадриді, Стокгольмі, Відні, 
Парижі. Зрештою, безконтакт-
на фаза Холодної війни виявила-
ся ефективнішою за відкрите зб-
ройне протистояння. Перемогла 
не економіка, а привабливіший 
образ майбутнього й реалістич-
ніша оцінка сьогодення.
 Утім, російська імперія 
змен шуватися не звикла. Тож 
віджим Рашею «втрачених» 
земель був справою часу. Без 
світової війни цього не зробити. 
Жах перед нею (табу на страш-
ні слова) спричинив появу мод-
ного терміну «гібридна війна», 
розвідок аналітиків, і зокрема 
книги Євгена Магди «Гібридна 
агресія Росії: уроки для Європи» 
(К.: Каламар, 2017). Назва спір-
на, бо ж самому вчителеві-Ук-
раїні, за словами автора, «пот-
рібно не тільки засвоїти урок, 
врахувавши свої помилки, але й 
знайти канали поширення сво-
го унікального досвіду протидії 
гібридній агресії Росії, іншим за-
цікавленим державам». 
 Є. Магда наголошує на особ-
ливій важливості інформацій-
ної складової гібридної війни. 
Це, звісно, правильно, та непро-
дуктивно. Г. Почепцов понад 
двадцять років пише про роль, 
зміст, форми, значення інфор-
маційних воєн. І що? Про його 
теорію еволюції ВПК у військо-
во-розважальний і далі у воєн-
но-медійний комплекс знають 
фахівці, його цитують колеги, а 
влада залишається сліпою, глу-
хою, безрукою. Тому в Україні 
«постправду» поширюють не 
«ворожі голоси», а внутрішні — 
руйнуючи захисний шар масо-
вої свідомості, інформаційного 
та символічного просторів.
 Книга, насичена цікави-
ми узагальненнями, може ста-
ти посібником насамперед для 
самонавчання українських 
можновладців. У ній опуще-
но хіба чинник використання 
спецслужбами Росії відверто-
го криміналітету (про зв’язок 
ГПУ-КГБ-ФСБ із європейсь-
кою та американською мафією 
відомо давно). Є тут висновки 
як для внутрішнього, так і зов-
нішнього користування. В пер-
шому випадку рекомендації 
автора доволі банальні: «Ефек-
тивна боротьба з корупцією; 
формування середнього класу; 
становлення Збройних сил та 
спеціальних служб; вироблення 
національної ідеї; визначення 
власного місця в системі між-
народних відносин. В другому 
визнається, що «завчасно на-
писаного рецепта приборкан-
ня найбільшої держави у світі 
з очевидними амбіціями сьогод-
ні немає, його створюють ме-
тодом проб і помилок». Мабуть, 
автор сподівається, що європей-

ці таки вчитимуться на помил-
ках українців.
 Якщо взаємини України й 
РФ це «сучасна версія біблій-
ної історії про Каїна й Авеля», 
а «масові виступи на Євромай-
дані змусили українську еліту 
змінити курс державного кораб-
ля», то узагальнення «Україна 
втратила альтернативи свого 
розвитку, ставши об’єктом аг-
ресії з боку Росії» — аж ніяк не 
висновок з уроку. Бо українці 
вибирали не між Європою й Ра-
шею, а між свободою і рабством. 
Тож, альтернативою вільній де-
ржаві є тільки колонія Москви 
й ніщо інше.

«Спогади» про перший мільйон
 Володимир Чеповий у книзі 
«Бизнес — самая честная Игра» 
(К. : Самміт-Книга, 2016.) на-
магається переконати читача, 
що його бізнес-кредо — грати 
за правилами, а не правилами. 
Й тоді це приносить життєве за-
доволення та мільйонні статки. 
Підтвердженням слугує стрім-
ке зростання прибутків видав-
ництва «Бліц-Інформ», де він 
був генеральним директором.
 Одразу згадується Джон Рок-
феллер, який стверджував, що 
ладен звітувати за кожен зароб-
лений мільйон, крім першого. 
Вочевидь не тому, що перший, 
як найдавніший, забувається. 
Причина — в особливостях пер-
вісного накопичення капіта-
лу. Загальновідомо, що західна 
буржуазія зродилася з розбій-
ників, піратів, лихварів. Украї-
на — не виключення. У «лихі 
дев’яності» зусиллями вчораш-
ніх комуністів і комсомольців 
під прикриттям фахівців Кон-
тори Глибокого Буріння та двох 
президентів-Леонідів з’явилися 
перші українські хатинки у 
Швайцарії й доларові мульти-
мільйонери. 
 В історії становлення «Бліц-
Інформу» як у краплині від-
дзеркалено поєднання грошей і 
влади, бізнесу і криміналу, яв-
ного і таємного. Відтак бізнес-іс-
торія найбільшого українського 
медіа-голдинґу 90-их є таємни-
цею за сімома печатками. Тож, 
чи лише з почуття делікатності 
В. Чеповий не називає прізвища 
президента голдинґу, згадуючи 
його тільки по імені (все ж таки 
товариш юності; разом училися 
в Суворівському училищі, слу-
жили в армії; обидва офіцери-
розвідники)?
 Та в інтернет-часи відновити 
прізвище «Сергія» — справа де-
кількох хвилин, надто в книзі 
є згадка про його депутатство в 
«команде молодости нашей». 
Ієрархія першої в Україні пар-
тійно-олігархічної кліки під 
назвою СДПУ(о) була така: 
Кравчук, Марчук, Онопенко 
(формальний голова проекту), 
Медведчук, Суркіс, Плужни-
ков, Зінченко, Кремень, Губ-
ський, Мельнічук, Порошен-
ко. Саме так, Мельнічук Сергій 
Іванович (через «і»), попереду 
нинішнього Президента.
 Вибори 1998-го року стали 
першими, на яких продавали-
ся місця у партійних списках 
і часом формування регіональ-
них кланів. Київський очолили 

засновники спочатку довірчих 
товариств «Омета» і «Омета-Ін-
стер», потім концерну «Славу-
тич»: так звана «чудова сімка», 
що у 1994-му ставила на Крав-
чука, зазнала поразки, пере-
орієнтувалася на Кучму (новий 
патрон назвав їх «монополька-
ми, які при мізерних статут-
них фондах примудрились опе-
рувати мільярдами доларів»).
 Тож фраза «Через какое-то 
время Евгений Кириллович сам 
вышел на Сергея и во время оче-
редной предвыборной кампа-
нии пригласил его в партий-
ный список строящейся тогда 
СДПУ(о), — не документальна. 
Зв’язок же з російським видав-
ництвом «Алмаз-Пресс» виг-
лядає правдиво, надто, що про-
дукція «Бліц-Інформу» всуціль 
російськомовна. Не дивно, що 
Верховна Рада пальцем не пово-
рухнула для підтримки книгод-
рукування в Україні, натомість 
на Росії за рахунок податкових 
пільг розвивали поліграфію, 
книжковий ринок і масово ек-
спортували свою продукцію 
нам.
 Своє звільнення з видавниц-
тва «БИ» В. Чеповий пов’язує 
з діяльністю Служби безпеки 
«БИ» й проливає світло на за-
стосовувані методи конкурен-
ції, звісно, з ініціативи Сергія. 
Серед них не тільки економіч-
на аналітика, вивчення рин-
ків, промисловий, технологіч-
ний, фінансовий шпіонаж, а й 
«спецоперации и диверсии... За-
куплена новейшая спецтех-
ника. Внешне обычные мик-
роавтобусы — внутри были 
начинены супераппаратурой 
с дистанционной прослушкой 
и снятием данных на большом 
расстоянии». Це сталося пе-
ред виборами 2004-го: «Думаю, 
что эта техника пригодилась 
не только в конкурентной борь-
бе». Втім у Києві всі знали, хто 
той кризисний менеджер, який 
адресно створює проблеми, а 
потім успішно розв’язує їх.
 Відтак слова дружини 
В.Чепового «Я же говорила! 
Действительно, как в насто-
ящей банде. Может быть, нам 
теперь еще и прятаться при-
дется?» — виглядають щирі-
ше. Зрештою, послуживши у 
різних медіа-групах і проектах 
на керівних посадах, В. Чепо-
вий заопікувався Інформаційно-
аналітичним Центром РНБОУ 
як в.о. заступника Секретаря 
Ради. Може, саме уривчасті спо-
гади є запорукою безпеки?

Провалля між лекцією 
і семінаром
 Цивілізація стрімголов 
мчить від індустріальних техно-
логій до інформаційних. П’ятий 
уклад уже зробив інформацію 
вирішальним чинником вироб-
ництва постіндустріального сус-
пільства. Торік інтернет струсну-
ли слова керівника «Сбєрбанка 
Росії» Ґ. Ґрєфа: «Немає жодної 
конкуренції товарів, продуктів 
або послуг. Є конкуренція моде-
лей управління. Компанії вже не 
конкурують за продукт. Про-
дукт так швидко змінюється, 
так швидко удосконалюється, 
що безглуздо намагатися щось 
відтворювати... Жодна велика 
компанія не має шансів вижи-
ти у разі, якщо вона не транс-
формує свою модель управлін-
ня». Навіть росіяни визнали, що 
в «Еру Інтелекту» національний 
розум перемагає ядерні «Іскан-
дери»: «Ані багатства надр, ані 
родючі землі, ані ідеальний клі-
мат, ані туристична принад-
ність не в змозі зрівнятися за 
могутністю та суспільною зна-
чущістю з потенціалом людсь-
кого розуму».
 Тож інтерес до книги Олега 
Романчука «Соціальна інформа-
тика» (Л.: Універсум, 2016) ціл-
ком зрозумілий, хоча вже наз-
ва муляє, як скабка: йдеться про 
вивчення соціуму за допомогою 
інформаційних технологій; про 
вплив феномену інформатики 
на соціум — чи про щось інше? 
Відповідь знаходимо в остан-
ньому абзаці останнього розділу: 
«Розв’язання проблем можливе 
лише за системного підходу до 
аналізу численних питань у різ-
них сферах державотворення, а 
також за допомогою соціальної 
інформатики, яка ретельно вив-
чає і передбачає наслідки інфор-
матизації суспільства, її впливу 
на соціальні процеси». Красиво, 
та непереконливо, надто в ук-
раїнських реаліях. По-перше, 
можновладці якщо й читають 
книжки, то хіба банківські, че-
кові. По-друге, вплив на суспіль-
ні процеси науки визначає рівень 
її фінансування, а в Україні він 
наближений до нуля. По-третє, 
сфера інформатики цікавить 
нашу владу лише як нова «дійна 
корова» про що свідчать числен-
ні «наїзди» так званих правоохо-
ронців на ІТ компанії.
 «Застосування системного 
аналізу в журналістиці дає змо-
гу краще зрозуміти кризові си-
туації (явища та процеси, що 
стають соціальними проблема-
ми) в розвитку суспільства як 
динамічної нелінійної самоор-
ганізовувальної системи, що пе-
ребуває в складних стосунках із 
довкіллям, з’ясувати причини 
помилок і непорозумінь і, можли-
во, уникнути їх у майбутньому 

або принаймні пом’якшити їх 
наслідки», — дійсно є корисною 
компетенцією сучасного медій-
ного працівника. Про аналіти-
ків та експертів годі й говорити.
 Та яке відношення має теорія 
систем, структури, системного 
аналізу до соціальної інформати-
ки? У книзі на 160 сторінок по-
рушено забагато фундаменталь-
них питань. Чи можна, скажімо, 
на 10-15 сторінках дослідити фе-
номен інформації? Автор штри-
хами накреслює майбутньому 
журналістові антропоцентрич-
ну, математичну, природничу, 
кібернетичну, журналістську 
концепції інформації й завер-
шує розділ розлогою двосторін-
ковою цитатою Станіслава Лема, 
так і не формалізувавши навіть 
визначення інформації, залиша-
ючи цю роботу студентам на са-
моопрацювання (котрим, як нав-
чальний посібник, цю книжку й 
адресовано).
 «Інформація існує тільки 
стосовно до певної системи, 
в межах якої здійснюється ви-
бір. Результатом цього вибору 
(природного добору) може бути 
вид крокодила або (відбір у моз-
ку Шекспіра) — драматичний 
«вид» трагедій», — пише зна-
ний письменник-фантаст О. Ро-
манчук, але не виявляє себе 
авторитетом із соціальної інфор-
матики — бодай тому, що сту-
дент навряд чи зрозуміє й крих-
ту з цього «визначення». 
 Розділи «Соціальної інфор-
матики» цілком можна розгля-
дати як теми семінарських за-
нять-диспутів. Та біда в тому, 
що для фахової дискусії з проб-
лем біології (з генетикою, еколо-
гією, фізіологією тощо включ-
но), фізики, термодинаміки, 
хімії, філософії, права, етноло-
гії, теорії систем, наукознавства 
й інших наук, відомості з яких 
залучає автор, потрібно володі-
ти певним (і чималим) об’ємом 
знань, яких апріорі не мають 
студенти журфаку.
 Та ці запитання, швидше, — 
до редактора книги і рецензен-
тів. Перший має не допустити 
повторів, забезпечити правиль-
не цитування, вилучити такі 
перли, як «екологічне середови-
ще», «не спонтанно, а стихій-
но», «соціальне суспільство» 
тощо. Другі — вказати авторо-
ві на суперечливість багатьох 
тверджень. Коли автор пропонує 
«простежити причинно-наслід-
ковий зв’язок між двома таки-
ми фундаментальними явища-
ми, як інформація, рух і час», 
— то у студента обов’язково ви-
никнуть шизофренічні запитан-
ня. Навіть якщо він — майбут-
ній журналіст. ■

ПОЛІТОЛОГІЯ

Як мстяться книжки
непрочитане—непродумане

■
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Валентина ОЛІЙНИК

88-річний ветеран-важкоат-
лет із Київщини Петро Макси-
мович Базюченко — двора-
зовий переможець Всесвітніх 
ігор майстрів (майже як су-
часні Олімпійські ігри, але 
для ветеранів), 10-разовий 
чемпіон світу і 14-разовий 
чемпіон Європи. Крім цього, 
звісно, він ще й багаторазо-
вий чемпіон України.
Днями Петро Максимович 
привіз із Харкова два золоті 
кубки: десята вікова група 
і вагова категорія до 85 кі-
лограмів, а також за титул 
абсолютного чемпіона. Там 
відбувався I Кубок України з 
важкої атлетики серед вете-
ранів, присвячений пам’яті 
першого українського олім-
пійського чемпіона-важкоат-
лета Ігоря Рибака. У 1956 році 
він здобув золоту медаль на 
Олімпійських іграх у Мель-
бурні. 

«Навіть не знаю, що зможу 
виконати у свої 90»
 Попри досить відчутний 
морозець на вулиці, корес-
пондента «УМ» чемпіон зуст-
річає біля фіртки свого дому. 
Він без верхнього одягу, лише 
в легких спортивних штанях і 
футболці. Моє німе здивуван-
ня коментує просто і, здаєть-
ся, вже звично для себе — за-
гартований, тож особливо не 
відчуває дискомфорту. Про-
ходимо в дім. Якусь мить роз-
мовляємо на кухні, потім про-
ходимо у вітальню, після неї 
дислокуємося у залі для тре-
нувань. Всюди дещо прохо-
лодно. 
 — Знаєте, я, як і всі люди, 
а надто пенсіонери, економлю, 
— пояснює Петро Максимо-
вич. — Бо інакше ніяких гро-
шей не вистачить із тими тари-
фами. Оце ж поїхав на змаган-
ня, а вже там виявилося, що 
про наше розміщення, а було 
65 спортсменів, не потурбува-
лись. Це вперше так було, що 
кожен сам шукав собі житло. 
Я скооперувався з двома ко-
легами, молодшими за мене 
на 10 років. Пішли шукати 
готель, проте в місті всі вони 
були зайняті. Нам підказали, 
що є ще один, на вокзалі. Про-
те він виявився для якихось 
буржуїв, бо найдешевший но-
мер коштував від 700 гривень 
за ніч! Так що ви думаєте, в ре-
зультаті ми, заплативши за 
залу очікування, на сидіннях 
прокантувались цілу ніч, а 
тоді пішли виступати. Ви мо-
жете собі уявити? 
 Із боку держави, як заува-
жує спортсмен, до них зараз 
немає ніякої уваги. Раніше 
щороку конференцію прово-
дили, відчувалась фінансова 
підтримка, а зараз усе заглох-
ло. Ніяких президентських 
пенсій, як було за Кучми і 
Ющенка, немає і подарунків-
преміювання за перемогу... 
 — Оце ми приїздимо, то 
кожен вносить за участь по 
200 гривень. Немає, щоб нам 
щось дали, так ще навпаки 
— забирають у нас. На наші 
ремствування кажуть одне, 
аби шукали спонсора... 
 «Я зараз набрав найкра-
щу форму, — змінивши тему, 
сміється дідусь-важковаго-
вик, демонструючи кореспон-
денту «УМ» ще досить потуж-
ні біцепси. — Всі дивуються, 
що в такому віці таке взагалі 
ще може бути, бо ж усі вже 
давно повисихали, а тут...»
 Петро Максимович роз-
казує, що минулого року на 
змаганнях він у сумі двоборс-

тва підняв 92 кілограми. Цьо-
горіч навесні — ще на 6 кі-
лограмів більше, а тепер от — 
згори додалося ще 11!
 — Раніше я на одній нозі 
змагався, бо в мене ж був 
жахливий радикуліт, — по-
яснює ветеран-важкоатлет. 
— А це відпустив. Я вже зно-
ву на своїх двох стою, підні-
маючи штангу. Всі питають, 
чим лікувався, бо  чи не для 
всіх у поважному віці про-
блема радикуліту актуаль-
на. Мій спосіб — терпимість. 
Знаєте, біль був нестерпний, 
але я все одно жодного разу 
не полишав планових трену-
вань і, звісно, роботи, пере-
дусім на городі, яку дуже люб-
лю. Це мене і витягло. Я вже 
кільканадцять років поспіль 
стаю абсолютним чемпіоном 
України. Більшість спорт-
сменів-колег хіба дотягуєть-
ся 400 балів за системою Сін-
клера (враховується вік, вага 
спортсмена і сума піднятого), 
а от більше мене ніхто набрати 
не може. Так, якщо я навесні 
набрав 420 балів, то зараз аж 
462. Попри те, що у найближ-
чі роки планую зійти з помос-
ту, навіть не знаю, що зможу 
виконати у своїх 90, бо ж саме 
працюю наповну! — сміється 
співрозмовник.

Сільська мехмайстерня 
— частина масштабного 
спортплану 
 Петро Максимович 
зізнається, що, попри свою 
любов до жартів, насправ-
ді вже досить серйозно заду-
мався про завершення спор-
тивної кар’єри найближчим 
часом. Пояснює, що спор-
тивних нагород і високих ти-
тулів від середини 50-х, коли 
тільки почав займатись ве-
теранським спортом, у нього 
поназбирувалося дуже багато. 
Конкретизуючи перемоги, не 
без ностальгії згадує історії, 
пов’язані з кубками та ме-
далями, частина яких у ньо-
го густо заставлена-завіше-
на у серванті. Додає, лік на-
городам не веде. Порахувати 
їх зараз можна буде хіба вже 
кілограмами… Пенсіонер за-
уважує, що в нього є мрія. Че-
рез два роки обов’язково хоче 
вийти на поміст. Каже, було 
б знаковим, аби це трапило-
ся тут, у селі Лебедин, де він 
весь час фанатично вкладав-

ся у розвиток сільського спор-
ту, відколи у радянський час 
ініціював з’яву нечуваного 
тоді за розмахом, як для пе-
риферії, спортивного комп-
лексу.
 — Я ще з дитинства марив 
досягти великих спортивних 
результатів, бо любив займа-
тись гирями, а потім і штан-
гою, — каже співрозмовник. 
— Коли приїхав сюди і став 
директором Кучаківського 
птахоплемзаводу, то оскіль-
ки сам у дитинстві не мав гід-
них умов для тренувань, по-
думав, що нарешті створю 
їх для інших. Не дивлячись, 
що у селі не були побудувані 
інші соціальні об’єкти, під 
видом механічної майстер-
ні затіяв будівництво спорт-
комплексу. Ішов час, будів-
ля зводилась дуже швидко. 
Пригадую, щоб замаскувати 
свої плани, тоді я спеціально 
замовив велетенські залізні 
двері. І от їх уже поставили, а 
я... дав команду їх заварити. 
Мене  запитували, мовляв, а 
як сюди тепер має зайти ком-
байн, на що вже не криючись 
відповідав, що насправді тут 
буде спортивний комплекс!
 За рахунок фінансових 
можливостей племзаводу у 
спортвний комплекс, який на-
був фактично обласного зна-
чення, відкривши популярні 
на той час в країні секції (во-
лейбол, футбол, дзюдо тощо), 
відразу взяли 5 тренерів ви-
сокого класу. У цей час Петро 
Максимович запрошує в своє 
дітище і заслуженого трене-
ра з важкої атлетики Миколу 
Ратушняка. Ратушняк, від-
повідно до положення, міг взя-
ти тільки одну команду. Тому 
він набрав і тренував жінок. А 
от сам Базюченко  вже згодом, 
вийшовши на пенсію, готував 
хлопців... 
 — З 1987-го мій колега 
підготував 4 майстри спор-
ту серед жінок, в тому числі 2 
— міжнародного класу, — не 
без захоплення зауважує мій 
співрозмовник.

Сільські першокроки 
майбутньої олімпійської 
чемпіонки
 — А це ж ви з колегою від-
крили талант місцевої юнки 
Наталі Скакун, яка у 2004 
році стала олімпійською чем-
піонкою? — запитую у Петра 

Максимовича.
 — Так, Наталя, така ма-
ленька, геть дрібненька дів-
чинка, була найперспектив-
нішою вихованкою.  Вона так 
захопилася штангою, була 
така міцна, вдавшись у сво-
го міцного від природи бать-
ка, що працював у мене елек-
трозварювальником! При-
гадую, дівчина дуже швид-
ко прогресувала. Будучи ще 
в нас (8-10 клас), вона вже 
стала майстром спорту між-
народного класу, встано-
вивши 52 рекорди України. 
А коли закінчувала школу, 
сюди з’їхалася практично 
вся тренерська  еліта важко-
ваговиків країни і вмовля-
ли нас відпустити Наталю, 
щоб саме вони її тренува-
ли. І ми, звісно ж, відпус-
тили. Там, уже у Чернігові, 
вона ще далі стала прогресу-
вати. Дуже скоро стала чем-
піонкою світу, поставивши 
світовий рекорд. Потім пої-
хала і привезла перемогу з 
Олімпіади в Афінах... На-
таля, якщо рахувати титу-
ли, досягла в рази більше, 
ніж я сам. Але, вважаю, все 
ж більше користі для спорту 
я зробив тим, що, пішовши 
на хитрощі, у свій час побу-
дував спортивний комплекс 
та відкрив на його базі дитя-
чу юнацьку спортивну шко-
лу, де і було зрощено олімпій-
ську чемпіонку. 
  У радянський час чи не 
при кожному радгоспі був 
свій спортивний центр. Але 
з початком «перебудови» все 
пішло на спад й у своїй пере-
важній більшості по країні 
— геть занепало. Якщо щось 
десь і продовжувало жеврі-
ти, то хіба за рахунок пооди-
ноких місцевих фанатів. 
 — Зараз у спортком-
плексі, який не працював по-
над 20 років, іде капремонт, 
— каже Базюченко і його очі 
наповнюються радістю, бо ж 
є реальна перспектива, що за 
рахунок роботи команди не-
байдужих, незабаром його 
дітище знову функціонува-
тиме. Отже, спортивне жит-
тя для молоді увечері вирува-
тиме, як і колись. 
 — Голова нашої сільської 
ради хоче все відновити! Ми 
з ним розмовляли, коли від-
криємо заклад другий раз, то 
було б добре на його базі про-
вести змагання ветеранів, 
аби я ще у 90 років там штан-
гу попіднімав. Знаєте, пере-
дивився всі ветеранські про-
токоли важковаговиків з 
часу, коли почав виступати у 
ветеранському спорті (з 1994 
року). Побачив, що лише 
один чоловік, німець Вернер 
Мросак, ще піднімав штан-
гу у свої 90. Тоді він у ривку 
підняв — 35, а в поштовху — 
40 кілограмів. От усе думаю, 
якщо зараз у ривку я осилив 
аж 47, а в поштовху — 60 кі-
лограмів, то якщо в 90 років 
іще підніму десь 37 і 45 від-
повідно, то це стане світовим 
рекордом за всі роки змагань 
ветеранів. ■

СИЛЬНІ ДУХОМ

«Іду на світовий рекорд»
Про сучасні змагання розповідає 88-річний ветеран-
важкоатлет Петро Базюченко, дворазовий переможець 
Всесвітніх ігор майстрів, 10-разовий чемпіон світу 
і 14-разовий чемпіон Європи

■ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Чуйні серця
Українську «Книгу добра» 
хочуть передати в бібліотеки 
Ватикану і Конгресу США
Людмила ЧЕЧЕЛЬ 

 Понад триста тисяч дітей долучилися до 
міжнародного соціального проекту «Кни-
га добра», що є продовженням міжнародно-
го соціального проекту «Діти за мир в усьо-
му світі». Про конкурс історій для «Книги 
добра» оголосили ще на початку лютого. У 
першому етапі конкурсу обрали сто кращих 
творів, а вже потім — п’ятдесят, які ввійшли 
до «Книги добра». Це п’ятдесят реальних іс-
торій з життя українців. Авторами ілюст-
рацій стали школярі. Переможці, чиї твори 
ввійшли до книги, на літній відпочинок пої-
дуть до Угорщини.
 Керівник проекту — почесний консул 
Угорщини на Івано-Франківщині Василь 
Вишиванюк, координатор — народна артис-
тка України Катерина Бужинська. Співор-
ганізаторами виступили Анатолій Летюк iз 
Центру української культури у Таллінні (Ес-
тонія), Юрій Кравченко, президент держав-
ного самоврядування українців Угорщини, 
Леся Качурова, голова правління громадсь-
кої організації «Громадська ініціатива Гали-
чини».
 «Книга Добра» є абсолютно позитивним 
і унікальним проектом, до створення якого 
долучилося багато волонтерів, відомих ук-
раїнців. Серед них — Його Преосвященство 
Любомир Гузар, Іван Драч, Марія Матіос, ві-
домі журналісти, митці, артисти.
 — Ми брали участь у проекті вже в дру-
гому турі конкурсу, — розповідає Світлана 
Даценко, керівник координаційно-волон-
терського центру при Зіньківському опорно-
му закладі, що на Полтавщині. — Про кон-
курс дізналися з преси. До того проводили 
акції «Україна єдина. Схід і захід разом». 
У нас працюють загони юних волонтерів. 
Учні всіх шкіл району брали участь у кон-
курсі, а переможцями вийшли Даміра Біло-
церківець та Діана Тютюнник. Даміра писа-
ла твір про дідуся — «Він повинен жити мит-
тю», а Діана «Про добро», про те, що дітки, 
які живуть у дитячих будинках, мають пра-
во на щасливу родину. 
 П’ятдесят переможців міжнародного со-
ціального проекту «Книга добра» нещодавно 
зібралися у Києві, в «Мистецькому арсеналі», 
на презентації дивовижної однойменної збір-
ки історій. «Ця чарівна Книга є квінтесен-
цією добра», — сказав на зустрічі Президент 
Петро Порошенко. І процитував слова одного 
з наймолодших авторів — Микити Авілова з 
Черкас: «Добро — це те, від чого на серці стає 
радісно і світло. Я не герой. Я не рятував жит-
тя, не відкривав нових світів. Але мама каже, 
що я роблю добрі вчинки і дарую добро. Доб-
ро, коли я подаю руку мамі, коли виходжу з 
автобуса. Допомагаю старенькій сусідці до-
нести сумки додому. Добро, коли я чуйний до 
тварин. Ми з мамою підібрали собаку, яку збив 
автомобіль. Ми його вилікували і залишили в 
себе жити. Він став мені найкращим другом. 
Отже, я вважаю, що робити добро може ко-
жен. Треба лише мати чуйне серце...».
  «Книга добра» — абсолютно унікаль-
ний проект ще й за технологією виготовлен-
ня, — розповідає Анатолій Летюк. — Вона 
надрукована в майстернях Центру українсь-
кої культури у столиці Естонії Таллінні на 
черпаному папері, який може зберігатися 
понад тисячу років. Його виготовляли з ба-
вовни і трав, зібраних у тих регіонах, звідки 
надійшли історії про добро. На кожну сторін-
ку створили окреме кліше з ретельно виведе-
ним каліграфічним почерком текстом.
 Перший примірник «Книги добра» пе-
редано до Національної бібліотеки України 
імені Володимира Вернадського. У планах — 
презентації книги в обласних центрах. Там 
також обиратимуть найкращі творчі колек-
тиви, які згодом увійдуть до складу делега-
цій, які передаватимуть «Книгу Добра» у 
країни, що беруть участь у проекті. Є намі-
ри доїхати до Національної бібліотеки Вати-
кану, бібліотеки Конгресу США, Королівсь-
кої книгозбірні Великої Британії та бібліоте-
ки в єгипетській Александрії. ■

■

Ветеран-важкоатлет Петро Базюченко.
Фото Валентини ОЛІЙНИК.

❙
❙
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«Ми виграли два клубні чемпіонати Європи. І плануємо зробити це знову».Зінедін Зідан
французький наставник ФК «Реал» (Іспанія)

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Аж занадто бурхливим хокейне життя 
в нашій країні не назвеш. Візитна картка 
вітчизняного хокею — українська хокей-
на ліга, де грає шість «молодих» клубів — 
виглядає неймовірно скромно. Однак на 
міжнародному рівні Україна намагається 
тримати марку, займаючи активну пози-
цію в організаційних питаннях. Так, піс-
ля проведення у квітні 2017 року в київсь-
кому Палаці спорту дорослого чемпіонату 
світу в дивізіоні ІА Україна виборола право 
на організацію юніорського «мундіалю»-
2018. Доволі несподівано місцем для його 
проведення обрали Одесу. У контексті по-
пуляризації хокею в Україні вибір Півден-
ної Пальміри зрозумілий. От тільки слаб-
ка культивація «найшвидшої в світі гри» 
в південному регіоні зіштовхнула наше 
спортивне міністерство та ФХУ з серйоз-
ними проблемами.
 Як і у випадку з футбольним Євро-2012, 
коли швидкість підготовки Україною інф-
раструктурних об’єктів змушувала постій-
но хвилюватися представників УЄФА, те-
пер своє глибоке занепокоєння станом май-
бутньої арени юніорського ЧС у дивізіоні 
ІВ були змушені демонструвати керівни-
ки Міжнародної федерації хокею.

 Нещодавно відвідуючи Київ, генераль-
ний секретар IIHF Хорст Ліхтер не прихо-
вував свого хвилювання стосовно відсут-
ності інформації про готовність одесько-
го Палацу спорту. Утім міністр молоді та 
спорту Ігор Жданов запевнив поважно-
го гостя, що український уряд зробить 
усі необхідні кроки для успішного про-
ведення в Україні відповідального між-
народного старту.
 Зваживши всі «за» й «проти» прове-
дення хокейного «мундіалю» на березі 
Чорного моря, у «спортивному» мініс-
терстві вирішили не ризикувати й зап-
ропонували IIHF перенести турнір з Оде-
си до Києва, оскільки жодної можли-
вості вчасно завершити ремонтні робо-
ти в одеському ПС немає. Відтак у квітні 
наступного року на льоду столичного ПС 
знову буде хокей світового масштабу, де, 
окрім господарів, в дивізіоні ІВ змага-
тимуться юніори (до 18 років) з Австрії, 
Угорщини, Італії, Японії та Румунії.
 Прагнення утримувати статус хокей-
ної держави вимагає від нашої країни 
не тільки організаційної, а й спортив-
ної активності  на всіх змагальних рів-
нях. Наразі вони доволі низинні, відтак 
закономірно, що одразу три наші збірні 
(національна, молодіжна та юніорська) 

змушені змагатися в третьому за силою 
дивізіоні планети.
 Якщо перша та юнацька команди 
країни лише готуються до своїх майбут-
ніх стартів на світовій першості, то си-
ньо-жовта «молодіжка» вже зіграла два 
матчі на «мундіалі» в Словенії. У старто-
вому поєдинку турніру, котрий проходить 
у невеличкому містечку Блед, підопічні 
Андрія Срюбка поступилися господарям 
— 1:3. Наступний матч також завершився 
на користь суперника української коман-
ди — поляків — 3:2.
 Тим часом перша збірна країни тес-
тує свої сили в контрольних поєдинках 
— 12-13 грудня у команди Олександра 
Савицького запланований «спарений» 
спаринг проти казахів. Після скандалу з 

начебто «договірняком» на домашньому 
ЧС-2017, в якому «засвітилися» прізви-
ща двох вітчизняних збірників — Едуар-
да Захарченка та Володимира Вариводи, 
новий сезон національна збірна розпоча-
ла в значно омолодженому складі. Доволі 
велика кількість збірників — гравці ук-
раїнського чемпіонату, в котрому, як ві-
домо, віднедавна не грають хокеїсти, вік 
яких перевищує 25 років.
 Натомість вчорашні члени національ-
ної збірної, котрі стали фігурантами не-
приємної справи з договірними матчами, 
нині змушені давати свідчення офіційним 
особам Міжнародної федерації хокею, 
котра проводить попереднє розслідування 
в справі про «маніпулювання результата-
ми спортивних змагань». ■

Григорій ХАТА

 Після фіналу чемпіонату 
Європи-2012, в якому вітчиз-
няні шанувальники футболу в 
Києві на власні очі змогли по-
бачити феєричну гру найсиль-
нішої на той час команди пла-
нети та континенту — збірної 
Іспанії, стрімко наближається 
час, коли на НСК «Олімпійсь-
кий» у Києві відбудеться голов-
ний матч клубного чемпіона-
ту Старого світу, в якому мож-
на буде постежити за кращими 
з кращих на клубному рівні. 
Чинним володарем Кубка чем-
піонів є мадридський «Реал», 
котрий перший у новітній іс-
торії Суперліги двічі поспіль 
виграв цей турнір. Кольори ж 
«королівського» клубу захи-
щає нещодавно визнаний най-
кращим футболістом планети 
португалець Кріштіану Ронал-
ду, в колекції котрого, як і у 
геніального Ліонеля Мессі, те-
пер є п’ять «Золотих м’ячів».
 Було б просто неймовірно, 
якби саме команди аргентинсь-
кого та португальського фут-
больних геніїв зіграли на сто-
личному НСК «Олімпійський», 
утім зважати потрібно не тіль-
ки на сліпий жереб. Бажаю-
чих змістити «Реал» з вершини 
клубного футболу Європи більш 
ніж достатньо. Шанс завершити 
свій «лігочемпіонський» шлях 
у Києві матиме й чинний чем-
піон України — «Шахтар», яко-
му на старті «плей-оф» випало 
зіграти з італійською «Ромою». 
«Раді, що нам удалося уникну-
ти зустрічі з «Барселоною» та 
«ПСЖ». Римляни — достойні 
суперники», — відзначив голо-
вний тренер «гірників» Пауло 
Фонсека..
 Груповий турнір поточної 
Ліги чемпіонів, у якому «Реал» 
веде другий поспіль захист ти-

тулу, завершився для команди 
Зінедіна Зідана дещо незвич-
но — боротьбу за перше місце в 
квартеті «вершкові» програли 
скромному «Тоттенхему», втра-
тивши таким чином нагоду зіг-
рати матчі 1/8 фіналу в статусі 
«сіяних». 
 Може здатися, що сил для 
виграшу третього поспіль Куб-
ка чемпіонів у мадридців уже 
немає. Утім для перевірки да-

ного припущення довго чека-
ти не доведеться. Їхня лютне-
во-березнева зустріч на першо-
му етапі «плей-оф» з «ПСЖ» 
відповість на багато запитань, 
продемонструвавши не тільки 
істинну форму хлопців Зідана, 
а й справжній потенціал фран-
цузького чемпіона, котрий піс-
ля придбання у «Барселони» 
бразильця Неймара виглядає 
грізною силою не тільки вдома, 

а й на всьому континенті. Для 
довідки ж слід сказати, що зір-
ковий Роналду, котрий, зага-
лом, ледь не самотужки провів 
«вершкових» через попередній 
«плей-оф» ЛЧ, у нинішньому 
розіграші вже встиг встанови-
ти новий рекорд, ставши пер-
шим, хто відзначився голами в 
кожному з шести матчів групо-
вого етапу змагань.
 Загалом, перший етап 
«плей-оф» ЛЧ-2017/2018, який 
зазвичай проходить за вель-
ми прогнозованим сценарієм, 
обіцяє чимало знакових про-
тистоянь. Окрім зустрічі «Ре-
ала» та «ПСЖ», до «топових» 
варто віднести матчі: «Челсі» 
— «Барселона», «Ювентус» 
— «Тоттенхем», а також по-
бачення переможців останніх 
двох розіграшів Ліги Європи — 
«Севільї» та «Манчестер юнай-
тед». До слова, представник Ук-
раїни в поточній ЛЄ — київсь-
ке «Динамо» — на стадії 1/16 
фіналу поміряється силами з 
афінським АЕКом. «Суперник 
для нас знайомий, адже влітку 
був серед наших потенційних 
суперників у кваліфікації Ліги 
чемпіонів», — сказав головний 
тренер «біло-синіх» Олександр 
Хацкевич. ■

Першою в новому сезоні силу національної  збірної України перевірить команда Казахстану.
Фото з сайта xsport.ua.

❙
❙

ХОКЕЙ

Вітер із моря
Аби мінімізувати репутаційні втрати, спортивне 
міністерство перенесло з Одеси до Києва юніорський 
чемпіонат світу з хокею

■

ДО РЕЧІ

 Готуючись прийняти в Києві фінал 
Ліги чемпіонів-2018, який відбудеться 
26 травня на НСК «Олімпійський», ук-
раїнська влада на капітальний ремонт 
арени (а це — оновлення освітлен-
ня, інформаційного табло, гідроізоля-
ція даху та конструкцій, благоустрій 
територій стадіону та заміна ip-камер 
відео спостереження)   виділила 103 
мільйони гривень.

■

ТАБЛО

 Ліга чемпіонів. Пари 1/8 фі-
налу. «Ювентус» (Італія) — «Тот-
тенхем» (Англія), «Базель» (Швей-
царія) — «Манчестер Сіті» (Ан-
глія), «Порту» (Португалія) — 
«Ліверпуль» (Англія), «Севілья» 
(Іспанія) — «Манчестер Юнай-
тед» (Англія), «Реал» (Іспанія) — 
«ПСЖ» (Франція), «Шахтар» (Ук-
раїна) — «Рома» (Італія), «Челсі» 
(Англія) — «Барселона» (Іспанія), 
«Баварія» (Німеччина) — «Бе-
шикташ» (Туреччина).

■

За бортом «плей-оф» ЛЧ-2017/2018 «Реал» залишив дортмундську «Боруссію» Андрія Ярмоленка, 
котра свій єврокубковий шлях (із новим головним тренером) продовжить у Лізі Європи.
Фото з сайта uefa.com.

❙
❙
❙

ФУТБОЛ

Виклик найкращим
Через шість років після фіналу ЧЄ-2012 у Києві знову готуються 
зустрічати найсильніших футболістів континенту

■
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 — Це просто неймовірно, чим 
зараз займаються медики! — каже 
начальник виробничого відділу.
 — Сьогодні Новікова відпроси-
лася з роботи в поліклініку, а повер-
нулася з новою зачіскою!

* * *
 Державна комісія приймає но-
вий будинок. Голова каже виконро-
бу:
 — Чи не здається вам, що вбу-
довані шафи занадто великі?
 — Які шафи? — дивується ви-
конроб, — це ж кімнати.

* * *
 — Йде судове засідання. Слу-
хають справу про ДТП.
 Постраждалий:
 — Після виступу адвоката вину-

ватця ДТП у мене таке враження, що 
в мене просто не було машини.

* * *
 У магазинi багатодiтний батько 
запитує продавця:
 — Чим краще застелити підло-
гу в дитячій кімнаті?
 Продавець:
 — А скільки у вас дітей?
 — Восьмеро.
 — Я б вам порадив підлогу за-
асфальтувати.

* * *
 Одинадцятикласник — другу:
 — Я знаю, чому День захисту 
дітей вiдзначають 1 червня. Тому що 
31 травня всі школярі приносять до-
дому щоденники з річними оцінка-
ми.

По горизонталі:
 1. Безпілотний літальний апа-
рат, квадракоптер. 3. Хлів для ут-
римання худоби чи зберігання сіль-
ськогосподарського реманенту. 6. 
«... за ..., зуб за зуб» — старозавіт-
ний принцип відновлення справед-
ливості. 8. Місце, з якого, за твер-
дженням Станіславського, почи-
нається театр. 9. Абдула Оджалан 
за національністю. 11. Старший 
син Тараса Бульби. 13. Місце для 
лікування та відпочинку, рекреа-
ційна зона. 15. «Ой, Марічко, чи-
чері, чичері-чичері, розчеши ми ..., 
...-...» (Народна пісня). 16. Сумчата 
австралійська тварина, що нагадує 
ведмедика. 18. Знаменитий італій-
ський модельєр і дизайнер. 20. Ко-
рисні копалини і все, що міститься у 
глибинах землі. 21. Порода собак. 
23. Український письменник, автор 
романів «Хліб і сіль», «Дума про 
тебе», «Гуси-лебеді летять». 24. 
Інформаційно-комунікаційні техно-
логії. 25. Поступальний розвиток, 
вдосконалення. 26. Поетична наз-
ва лоба.
По вертикалі:
 1.  Метальний спортивний сна-
ряд, відомий ще з античних часів. 2. 
Північний напрямок. 3. У Київській 
Русі — місце, куди з’їжджалися куп-
ці, торжище. 4. Поема Тараса Шев-
ченка. 5. Старовинний вітрильний 

корабель із трьома або чотирма щог-
лами. 7. Столиця Грузії. 10. Індіансь-
кий народ, що проживає на території 
Перу та Болівії. 11. Хижий птах, на-
ціональний символ США. 12. Дріб-
ний порошок, що застосовується в 
косметиці для приховування дефек-
тів шкіри. 13. «За шмат гнилої ... у 
вас хоч матір попроси, то оддасте» 
(Тарас Шевченко). 14. Куб, у якого 
усі сторони — не квадрати, а ромби. 
17. Півострів, крайня північна точка 
Євразійського континенту.  18. Зем-
ляний горіх. 19. «Нова економічна 
політика», впроваджена більшови-
ками у 20-х роках минулого століт-
тя. 21. Спортивне змагання між дво-
ма командами. 22. Жінка в амери-
канських індіанців.

Кросворд №148
від 12 грудня
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Аліса КВАЧ

 Навряд чи підозрювали хулігани, які 
цьку вали свого однокласника Кітона Джон-
са зі штату Теннессі за його великий ніс, що 
прийде час, і вони заздритимуть хлопцю бі-
лою і чорною заздрістю. Бо завдяки їм хло-
пець став зіркою соцмереж і познайомився з 
багатьма своїми кумирами.
 А почалося все з того, що хлопець укотре 
подзвонив мамі і попросив її забрати зі шко-
ли, щоб не йти на обід, а в першу чергу — 
щоб уникнути чергової порції цькувань. Мама 
не стрималася і записала на телефон емоцій-
ну промову сина, який зі сльозами на очах 
намагався зрозуміти, чому світ такий жорс-
токий? «Чому ви отримуєте задоволення від 
того, що намагаєтеся бути злими із невин-
ними людьми? Це ненормально! Вони глузу-
ють з мого носа, називають мене бридким. 
Вони говорять, що в мене немає друзів. Вони 
вивертають на мене молоко, жбурляють їжу 
на мій одяг. Чому?» — емоційно запитував 
своїх кривдників хлопець.
 Після того, як мама виклала запис у мере-
жу, він раптом отримав шалену популярність. 
За кілька днів число переглядів перетнуло 
межу 20 мільйонів, і Кітон почав отримувати 
листи підтримки з усього світу. В тому числі 

і від відомих особистостей. На за-
хист хлопця стали Кеті Перрі, Снуп 
Дог, Джастін Бібер, Енріке Ігле-
сіас, Кріс Еванс, Марк Руффало, 
Демі Ловато, Селена Гомес та інші. 
І не лише на словах — гравець міс-
цевої команди з американського 
футболу Джарет Гарантано зуст-
рівся зі школярем і виставив в соц-
мережі фото зі словами «Тепер у 
мене є молодший брат, якого я 
завжди хотів мати», кантрі-спі-
вачка Келсі Баллеріні пообіця-
ла Кітону заїхати в їхню школу і 
подивитися, як його кривдники 
проситимуть у нього вибачення, 
а зірки фільму «Месники: війна 
нескінченності» Еванс та Руффа-
ло запросили хлопця на прем’єру 
фільму.
 У мережі стартував флеш-
моб на підтримку школяра. Крім 
моральної підтримки, американ-
ці взялися ще й збирати кошти, щоб 
він міг продовжити навчання у колед-
жі. А колишні кривдники Кітона тепер 
лікті кусають, дивлячись на його по-
пулярність. Знали б вони раніше, з 
ким доведеться мати справу! ■

Ната НЕТУДИХАТА

 От дарма дехто нарікає на 
горілку! Вона лише допомагає 
людині розкритися. І якщо лю-
дина щира і відкрита, то ніяка 
горілка її не зіпсує.
 У цьому переконалися жи-
телі села Великі Дедеркали на 
Тернопільщині. Один із місце-
вих чоловіків, будучи напідпит-
ку, вирішив допомогти одно-
сельцям боротися зі снігом на 
дорогах, якого в ту ніч наме-
ло добряче. А для цього заліз 
у гараж місцевого комунально-
го підприємства і викрав звідти 

трактор. Як значилося пізніше в 
поліцейському протоколі, «пе-
ред крадіжкою чоловік випив. 
«Під мухою» вирішив зробити 
добро односельцям — розчис-
тити дороги від снігу. Прийшов 

до гаража комунального госпо-
дарства, забрав звідти трактор 
— і гайда вулицями. Там його і 
застали правоохоронці».
 Як з’ясувалося, чоловік 
раніше працював комунальни-

ком. Загалом його характери-
зували як непогану людину, от 
тільки в пляшку любить зази-
рати. А з іншого боку — він же 
ж для всіх старався. Хоч і «під 
мухою». ■

ОТАКОЇ!

Дєточкін по-українськи
На Тернопіллі чоловік викрав трактор, 
щоб розчистити дороги від снігу

■

СОЛІДАРНІСТЬ

Усі за одного
Голлівудські зірки стали 
на захист школяра, 
який потерпав від знущань 
однолітків

■

Селена Гомес.❙

Кітон Джонс.❙

14 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. На дорогах мiс-
цями ожеледиця. Вiтер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. Темпе-
ратура вночi -1...+1, удень +1...+3.

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

12 грудня висота снігового покриву становила: Дрогобич 
— немає, Стрий — немає, Славське — 2 см, Плай — 
24 см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — не-
має, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Ко-
ломия — немає, Пожежевська — 7 см.

Художник Олександр Опарій заквітчує тарелі 
з матеріалу, який китайці характеризують 
«біла як місяць, тонка як папір, дзвінка як 
гонг, прозора як скло»
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