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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,25 грн. 

1 € = 34,94 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Надприродний 
відбір 
Годинник виборів — перевести стрілки на себе 
стор. 4  »

Павло Дворський: Для мене 
мій дім — те коріння, що 

живить творчість
США представили список 

корумпованого оточення 

президента Росії. У 

Кремлі за цим розгледіли 

втручання у вибори 
стор. 8 »

210 друзів Путіна 

Чим столичні Теремки нагадують 

народному артисту Чернівці і в чому 

секрети його багаторічного успіху
стор. 12 »

Розгромили 
загарбників 

На Черкащині вшанують 

отамана Якова Водяного, 

який отримав перемогу над 

військом Муравйова 
стор. 2 »

ГОЛОСУЙТЕ — 
Й БУДЕ ВАМ 

ПОВНО ЩАСТЯ!



Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині 2 лютого вшанову-
ватимуть героїв Української револю-
ції на чолі зi смілянським отаманом 
Яковом Водяним, які рівно 100 років 
тому здобули перемогу над 8-ю росій-
ською армією на станції Бобринській, 
нині станція імені Тараса Шевченка у 
місті Сміла.
 Роман Коваль, президент істо-
ричного клубу «Холодний Яр», ін-
формує, що 7 березня 1918 року біля 
станції Бобринської Вільне козацтво 
з 8000 осіб розгромило 8-му російсь-
ку армію. Згодом в інтерв’ю газеті 
«Известия В.Ц.К.» Муравйов ска-
зав: «Революційна російська армія 
пройшла Україну, змітаючи на своє-
му шляху все, що носило на собі оз-
наки буржуазно-шовіністичного се-
паратизму. Одне наближення черво-
них військ примушувало повіти, а то 
й цілі губернії, визнавати нашу вла-
ду. На Україні довелося натрапити на 
оригінальну організацію буржуазної 
самооборони. Особливо дався взнаки 
Звенигородський повіт, де українсь-
кий шовіністичний націоналізм збу-
дував собі фортецю у формі так звано-
го Вільного козацтва. Ця організація 
не тільки не допустила нашої влади 
в повіт, а навпаки, сама перейшла до 
наступу, чим зробила чималу шкоду 
нашим військам. Я дуже шкодую, що 
мені не довелося зруйнувати це гніз-
до, втопити в крові тих, що посміли 
підняти руку на червону армію».
 Заходи, присвячені подіям 100-
річної давнини, про які багато ниніш-
ніх співвітчизників навіть не чули, 
розпочнуться о 10-й годині на Пів-
нічному вокзалі станції імені Тара-

са Шевченка. Там відкриють та ос-
вятять пам’ятний знак отаману Яко-
ву Водяному, після цього відбудеться 
урочиста хода до будинку культури 
імені Тараса Шевченка, святковий 
концерт та показові виступи з бойо-
вих мистецтв.
 Організатори заходу запрошують 
українців узяти участь у вшануван-
ні наших героїв, які героїчно боро-
лися за волю України ще 100 років 
тому. ■

СЕРЕДА, 31 СІЧНЯ 20182 ІнФорУМ
«Відбулися успішні перші льотні випробування нової ракетної техніки 
— української крилатої ракети наземного базування, яка здатна точно 
уражати наземні та морські цілі».

Олександр Турчинов
секретар Ради національної безпеки і 

оборони

УКРАЇНА МОЛОДА

РЕЗОНАНС

Торкнулися 
дна
В Одесі затримано 
екс-директора 
Адміністрації 
морських портів 
за розтрату сотень 
мільйонів 
Ірина КИРПА

 Детективам НАБУ вдалося схопи-
ти на гарячому колишнього главу 
Адміністрації морських портів Ук-
раїни Андрія Амеліна, а також його 
екс-заступника Юрія Наконечно-
го. Серія обшуків, проведених на 
території офісів одеської філії, до-
помогла зібрати достатню доказо-
ву базу для затримання. Постано-
ву на проведення слідчих заходів 
на Одещині видав Солом’янський 
районний суд Києва. Співробітни-
ками правоохоронних органів по-
рушено кримінальне проваджен-
ня щодо подій дворічної давнини. 
Махінації з тендерами допомог-
ли чиновникам збагатитися більш 
ніж на 400 тисяч гривень. Йдеться 
про передбачуване привласнення 
грошових коштів посадовими осо-
бами ТОВ «Техморгідробуд Мико-
лаїв» за попередньою змовою з ко-
лишнім керівництвом АМПУ. 
 Відомо, що компанія «Техмор-
гідробуд» ще у 2015 році поча-
ла займатися поглибленням дна у 
Бердянському та Маріупольсько-
му портах. Спочатку вартість робіт 
була визначена на рівні трохи біль-
ше, ніж 290 мільйонів гривень. Але 
Андрій Амелін несподівано ініцію-
вав додатковий конкурс, який упев-
нено виграв усе той же «Техмор-
гідробуд». Нехитра схема чинов-
ника дозволила підвищити вартість 
робіт до 713 мільйонів гривень. Од-
нак «договорняком» між АМПУ та 
«Техморгідробудом» зацікавилися 
правоохоронні органи.
 У травні 2016 року за фактом 
привласнення державних кош-
тів відкрили кримінальне провад-
ження. Впродовж року детективи 
Національного антикорупційно-
го бюро під процесуальним керів-
ництвом Спеціалізованої антико-
рупційної прокуратури проводили 
обшуки на території міста Київ, а 
також Одеської та Миколаївської 
областей.
 У прес-службі АМПУ розповіли, 
що готові співпрацювати з право-
охоронцями за фактом зловживан-
ня посадовими особами своїм служ-
бовим становищем та привласнення 
сотень мільйонів гривень.
 — Ми готові надати всебічну 
підтримку у проведенні слідчих 
дій, бо для нас украй важливо ви-
явити факти зловживань на місцях 
та притягнення винних до відпові-
дальності, — розповів заступник го-
лови АМПУ з морської та внутріш-
ньої безпеки Сергій Гронський. 
 Директор НАБУ Артем Ситник 
заявив, що в Одесі на даний час 
працює близько 70 його підлеглих, 
які продовжують проводити масш-
табні обшуки на одному з держав-
них підприємств південного міста. 
Відомо, що у рамках розслідуван-
ня кримінальної справи вже затри-
мано 10 осіб; слідчі заходи трива-
ють. ■

■ Іван БОЙКО

 Українська віськова розвідка пові-
домляє, що командування російсько-
окупаційних військ проводить на тимча-
сово окупованих територіях Донецької 
та Луганської областей (ОРДЛО) приму-
совий призов на «військову службу» чо-
ловіків віком до 45 років. 
 Як уточнив речник Міноборони з пи-
тань АТО Дмитро Гуцуляк, такий «при-
зов»  відбувається з метою доукомплек-
тування підрозділів російсько-окупацій-
них військ до штатної потреби. 
 «На виконання цього рішення пра-
цівники «військкоматів» на тимчасово 
окупованих територіях здійснюють по-
шук осіб, акцентуючи увагу на категорії 
юнаків, які взагалі не проходили війсь-
кову службу», — додав пан Гуцуляк.

 Водночас на самій лінії фронту спос-
терігалася минулої доби відносна тиша.  
За даними Міноборони, внаслідок бойо-
вих дій не загинув і не був поранений жо-
ден український військовослужбовець.
  Мало того, впродовж минулого по-
неділка зафіксовано лише один приціль-
ний обстріл позицій українських військо-
вих, що відбувся на донецькому напрям-

ку: в ніч на вівторок ворог упродовж 45 
хвилин вів прицільний обстріл iз гранато-
метів різних систем та іншої стрілецької 
зброї в бік захисників поблизу Кам’янки.
  Як повідомляє прес-центр штабу 
АТО, на інших ділянках української обо-
рони порушень режиму припинення вог-
ню не спостерігалося. Ситуація під конт-
ролем ЗСУ. ■

НА ФРОНТІ

Призовники-бойовики 
Окупанти намагаються поповнити свої лави 
мешканцями ОРДЛО до 45 років

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Пережитків радянської армії де-
які керівники нинішньої Української 
армії не можуть позбутися й доте-
пер. Яскравим прикладом цього ста-
рого мислення є пристрасті навколо 
несесерів — спеціальної сумки для 
зберігання засобів особистої гігіє-
ни військовослужбовця, комплектів 
запасної білизни, запасний раціон 
харчування з консервованих про-
дуктів та багато чого іншого.
 Згідно з уявленнями деяких 
«старих вояків»-керівників ЗСУ, 
усе, що знаходиться в армійському 
несесері, повинно... бути обгорнуте 
визначеним папером iз відповідни-
ми бирками на кожному елементі. 
 Усі ці «старомодні» уявлення 

батьків-командирів iз тилового за-
безпечення нагадують аналогічну 
історію з уставом нинішньої армії, 
котрий, по суті, залишається ще ра-
дянським і лише формально переве-
дений iз російської на українську...
 Несесер і його склад не виз-
начений ніяким керівним докумен-
том — просто дехто вирішив згада-

ти довоєнні Збройні сили, забувши 
про те, що наша армія вже перейш-
ла на вищий рівень, аби відповіда-
ти викликам сьогодення. Тому всі 
ці «бирки», пошиття на пів плащ-
палатки старих несесерів є непра-
вильним i пережитком радянської 
армії. 
 Тим паче що нову сумку-підсу-

мок для засобів особистої гігієни 
вже розроблено в минулому році 
Головним управлінням розвитку та 
супроводження матеріального за-
безпечення ЗСУ (кожен військово-
службовець матиме право особисто 
вибрати колір, розмір чи кількість 
засобів гігієни, а не мати однаковий 
з усіма несесер розміром у полови-
ну дорожньої сумки), а у цьому році 
планується закупівля та постачання 
до ЗСУ, хоча «дехто» намагається 
це пригальмувати. Його прототипи 
можна побачити як цивільні анало-
ги, тому що вони присутні в багать-
ох арміях та в наявності у людей, 
які подорожують: новий несесер 
займає мінімум місця для найне-
обхідніших засобів гігієни, змінної 
білизни, рушника тощо. ■

ВІЙСЬКО

СРСР у сумці
Зрадянщені тиловики гальмують 
оснащення бійців новими несесерами

■

ПАМ’ЯТЬ

Рік без радості
В Умані згадують Героя 
України капітана Андрія 
Кизила
Людмила НІКІТЕНКО

 Рік тому, 29 січня, загинув за Україну 
уманчанин Андрій Кизило, який був заступ-
ником командира 1-го батальйону 72-ї брига-
ди та поліг у боях в околицях Авдіївки.
 Вшанувати пам’ять героїчного капітана, 
який за свою мужність отримав звання майо-
ра та Героя України посмертно, прийшли до 
його могили побратими, рідні, друзі та дру-
жина і маленький син...
 У цей день його дружина Ксюша Кизило 
на своїй сторінці у «Фейсбуці» виставила два 
спільні фото і написала сповнені болю спога-
ди про свого чоловіка, читати які без сліз не-
можливо:
 «Це наше перше і останнє спільне фото! 
Між ними майже 4 роки. Це 4 роки безмеж-
ного кохання, щастя, радості! Це прокида-
тися від твоїх смс «доброго раночку» і заси-
нати, слухаючи тебе в телефоні...! Це мріяти 
про щасливу сім’ю і навіть встигнути створи-
ти її. Це щастя дивитись, як ти граєшся з си-
ночком, таким любимим. Це обняти і знати, 
що тебе обнімуть ще міцніше. Це знати, що 
тебе кохають. Що тебе завжди чекають дома! 
Це коли можна про все поговорити, безкінеч-
но слухати чи просто мовчати. Це знати, що 
є людина, якій довіряєш більше, ніж собі. 
Це коли говориш вже такі дурниці, а тобі ка-
жуть «так, ти в мене розумничка». Це просто 
бути щасливими, радіти життю, радіти один 
одному... і навіть на секунду не подумати, 
що може настати кінець!!! Сьогодні 1 рік... 
Це коли знаєш, що такого більше ніколи не 
буде...»
 Андрій Кизило був офіцером у третьому 
поколінні, він поклав своє молоде життя за 
волю і незалежність рідної України, щоб ми 
жили під мирним небом. Згадаймо нашого 
Героя. Світла йому пам’ять! ■

■

Яків Водяний.❙

ДО ДАТИ

Розгромили загарбників
На Черкащині вшанують отамана Якова Водяного, 
який здобув перемогу над військом Муравйова

■
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Лариса САЛІМОНОВИЧ 

 Великий пакет харків’янка побачи-
ла просто на сходах, якими спускалася 
разом iз маленьким онуком. Наказавши 
хлопчику відійти вбік, вона відкрила 
знахідку й побачила всередині якийсь 
невідомий металевий предмет. На жаль, 
той випав iз її рук, вдарився об землю й 
одразу ж вибухнув.
 Осколки, що розлетілися навкруги, 
зачепили не лише цікаву жінку, а й ди-
тину. «Обидва постраждалi — 53-річна 
бабуся та її 2-річний онук — перебува-
ють наразі у відділенні політравми Хар-
ківської міської лікарні швидкої допомо-
ги, — повідомила в.о. начальника Управ-
ління охорони здоров’я Харківської ОДА 
Галина Сіроштан. — У хлопчика — рана 
м’яких тканин надбрівної дуги праворуч 
і чужорідне тіло в м’яких тканинах над-
брівної дуги. У жінки — відкритий бага-
тоуламковий перелом пальця лівої руки, 

перелом гачкоподібної кістки лівої кисті, 
множинні точкові осколкові поранення 
м’яких тканин правого і лівого стегна».
 Стан обох потерпілих задовільний. 
Дитині видалили осколок iз надбрів’я 
й наклали шов, а його бабуся пережи-
ла складну операцію на руці, у ході якої 
лікарі намагалися врятувати розтроще-
ний палець. У свою чергу, правоохорон-
ці відкрили кримінальне провадження 
за статтею 296 («хуліганство»). За таку 
провину власник пакета може отрима-
ти термін від 3 до 7 років, але поки що 
ви йти на його слід не вдалося. 
 Як повідомив депутат Антон Гера-
щенко, слідчі наразі не розуміють моти-
ву зловмисника, якому спало на думку 
підкинути гранату на сходи супермар-
кета. «Можливо, це якесь хуліганство, 
— припускає він. — Є люди, яким подо-
бається стріляти з вікон або щось підри-
вати.  Але однією з версій також зали-
шається терористичний акт». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО 

 Від 1 січня 2018 року в Україні 
почала діяти заборона на захоро-
нення несортованого сміття — набу-
ли чинності поправки до Закону Ук-
раїни «Про відходи»: відтепер треба 
обов’язково розділяти помиї на хар-
чові відходи та вторинну сировину. 
Мають це робити всі домогосподар-
ства в країні. Але чи робить це пере-
січний українець? Навіть коли хоче 
це робити, то переважно не має мож-
ливостей: далеко не в кожному навіть 
столичному дворі можна знайти не-
обхідні для сортування контейнери! 
 Проте відсутність контейнерів 
«батьків» міст і селищ вочевидь не 
дуже зараз бентежить. Проте зако-
ном за його невиконання передбачено 
чималенький штраф: за відмову від 
сортування (і неважливо — зумисну 
чи вимушену) — штраф для населен-
ня від 340 до 1360 гривень, а для ор-
ганізацій — від 850 до 1700.
 Чому поки що майже нічого не 
змінилося? Не могло завдяки одно-
му новому реченню в законі «Про 
відходи» все змінитися. Те, що ми 
зараз гамузом відвозимо на полігон, 
у світі вже давно навчилися сорту-
вати, зменшувати, утрамбовувати, 
пере робляти. А в нас стадія перероб-
ки взагалі відсутня. 
 У багатьох країнах світу за пере-
робку додатково платять спожива-
чі. Наприклад, один європеєць про-

тягом року утворює 500 кг сміття; 
щоб воно не «осіло» на полігоні, він 
сплачує 40-50 євро за рік (тобто десь 
3-4 євро на місяць). «Поки ми не за-
платимо, можливо, трохи меншу, 
але якусь суму за переробку — у нас 
її не буде! — коментує ситуацію голо-
ва правління ПАТ «Київспецтранс» 
Андрій Грущинський. — Умовні 90-
100 гривень на людину за місяць — 
це вартість вирішення питання пере-
робки твердих побутових відходів».
  Додамо, що скоро у парламенті 
мають намір ухвалити так званий по-
даток на упаковку: тобто за її утиліза-

цію ми будемо сплачувати в момент 
купівлі запакованого товару. Напри-
клад, купуючи запаковану батарей-
ку вартістю 20 гривень, якщо дія-
ти по принципу розширеної відпові-
дальності з її утилізації згодом — на-
крутка на це становитиме близько 20 
копійок, кажуть спеціалісти. 
 Лише заборона на захоронення 
невідсортованого сміття проблему не 
вирішить. І сміттєзвалища, які вже 
«окупували» 7% території нашої 
країни (а це 42 тис. кв. км), зникнуть 
тільки тоді, коли з’явиться повноцін-
на переробна галузь. ■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на березень

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2018 рiк:

на місяць — 55 грн. 51 коп.,
на два місяці — 111 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 222 грн. 04 коп.,
до кінця року — 555 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 75 грн. 51 коп.,
на два місяці — 151 грн. 02 коп.,
до кінця півріччя — 302 грн. 04 коп.,
до кінця року — 755 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 20 грн. 13 коп.,
на два місяці — 40 грн. 26 коп.,
до кінця півріччя — 80 грн. 52 коп.,
до кінця року — 201 грн. 30 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 
2 грн. 00 коп., на квартал — 
4 грн. 60 коп., на півроку — 
5 грн. 60 коп., на рік — 8 грн. 
60 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 Хто з вас, шановнi читачi, не встиг передпла-
тити «Україну молоду» на 2018 рiк, це можна зро-
бити по всій Україні до 18 лютого, i ви отримува-
тимете газету з березня.
 Оформити передплату можна у від-
діленнях поштового зв’язку, в операцій-
них залах поштамтів, у пунктах прий-
мання пе редплати, на сайті УДППЗ «Укр-
пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader
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Сумка з сюрпризом
У Харкові вибухівку  підкинули до супермаркета

■

СУД ТА ДІЛО

Молотком 
по голові
Агресивна «театралка» сіла 
на лаву підсудних
Ірина КИРПА

 Марині Меншиковій загрожує штраф i тюрем-
ний термін у сім років позбавлення волі за напад iз 
молотком на Костянтина Кравченка — воїна АТО, 
якому вона спробувала розтрощити потилицю.
 Скандальна сепаратистка не на жарт розбушува-
лася в Театрі опери та балету Дніпра під час «Травіа-
ти» та дістала з дамської сумочки великий молоток. 
Камери відеоспостереження на балконі оперного те-
атру зафіксували факт нападу Меншикової, отож 
відкрутитися від скоєного жінці не вдасться. Тим 
більше що правоохоронці знайшли в її сумочці не 
тільки молоток, а й кiлька ножів, які вона постійно 
носила з собою. Відразу ж після конфлікту Менши-
кова втекла від слідства на територію окупованого 
Росією Криму, де понад рік переховувалася. У чер-
вні 2017 року правоохоронцям міста Дніпро все ж 
вдалося затримати сепаратистку та активістку Ан-
тимайдану.
 Тим часом Марина Меншикова стверджує, що 
напад був самообороною, а молоток до театру, мо-
вляв, узяла з собою «про всяк випадок». 
 На суді сепаратистка заявила, що її обурила вій-
ськова форма одного з глядачів, що й стало причи-
ною словесної перепалки, яка переросла в розбій. 
Жінка так упевнена у своїй версії, що навіть відмо-
вилася від адвоката.
 — Вона ненавидить Україну та все українське 
суспільство, — сказав на суді потерпілий воїн АТО 
Костянтин Кравченко. — Бити мене Меншикова по-
чала цілеспрямовано та вельми професійно. Тільки 
військова виправка допомогла мені врятувати своє 
життя та захистити оточуючих від агресивно нала-
штованої жінки.
 За словами захисника Вітчизни, залишати на 
волі Марину Меншикову — небезпечно для суспіль-
ства, адже її неадекватна поведінка загрожує жит-
тю людей. Якщо для цієї жінки стало нормою носи-
ти з собою в сумці молоток, то де гарантія, що завтра 
вона не прихопить із собою на роботу гранату або ку-
лемет, пояснюючи це «особистою самообороною».
 Суд погодився з думкою потерпілого Костянти-
на Кравченка та визнав Марину Меншикову особою, 
яка небезпечна для суспільства. Сепаратистка зали-
шатиметься під вартою ще впродовж 60 діб. Проку-
ратура схильна розглядати втечу Меншикової, а та-
кож її заяви про те, що вона є активною фанаткою 
«русского мiра», як обтяжливі обставини. 
 Судові органи мають усі підстави змінити стат-
тю з «легкої» на серйознішу, яка загрожує Менши-
ковій штрафом та покаранням у вигляді семи років 
позбавлення волі. Чергове судове слухання у рамках 
справи про напад сепаратистки в театрі на воїна АТО 
Костянтина Кравченко розглянуть 23 березня. ■

■ЕКОЛОГІЯ

Викидаючи — можна заробляти
В Україні споживачі товарів платитимуть за переробку сміття?

■

Контейнерів для сортування сміття мало.❙

Людмила НІКІТЕНКО
Черкаська область

 Хороша новина для жителів 
черкаського села Костянтинівка: 
там капітально відремонтували 
згорілу бібліотеку. «Україна моло-
да» у жовтні 2016 року повідомля-
ла про ту пожежу, коли у приміщен-
ні Смілянської міськ районної бла-
годійної організації інвалідів «Коло 
друзів», яка допомагала інвалідам 
з усієї Черкащини, опівночі стався 
підпал. Тоді разом із приміщенням 
благодійного фонду згоріла й сіль-
ська бібліотека, котра там також 
розміщувалася і в якій недавно по-
міняли вікна і зробили косметичний 
ремонт. 
 «Після тієї пожежі ми змушені 
були покинути згоріле приміщення, 

в якому впала стеля і не було пок-
рівлі. Разом iз книгами, які вціліли, 
знайшли притулок у приміщенні сіль-
ського ФАПу, де завідуючою Наталя 
Журбицька», — розповідає «УМ» 
Лариса Тищенко, завідуюча Костян-
тинівською сільською бібліотекою.
 За її словами, у такі важкі для 
країни часи здавалося, що ворот-
тя до рідної бібліотеки вже не буде. 

Але завдяки зусиллям сільського 
голови Олексія Шульги, депутатсь-
кому корпусу сільської ради, голо-
вному бухгалтеру і депутату район-
ної ради Любові Голобокій справа 
таки зрушила з місця і було про-
ведено капітальний ремонт при-
міщення. 
 «Всі роботи було виконано за 
кошти нашої сільської ради. Під-

рядники ремонтних робіт на чолі з 
Геннадієм Діхтярем відновили пок-
рівлю будівлі, електропостачання, 
провели ремонтні роботи всере-
дині приміщення бібліотеки», — 
веде далі пані Лариса. 
 Після цього, каже вона, сільсь-
кий голова організував перевезення 
книжкового фонду, і бібліотека по-
чала повертатися у відремонтовану 
рідну домівку, тож за транспорт ве-
лика вдячність приватному підпри-
ємцю Віктору Кравченку. 
 Наразі сільська бібліотека 
вже відчинена для відвідувачів, і 
для Костянтинівки це — неабияка 
подія. Тут перше в цьому році про-
вели засідання клубу за інтересами 
«Берегиня», а читачі та гості у за-
хваті від якості проведених ремон-
тних робіт. ■

ДОБРА СПРАВА

Друзі книжок
У селі гуртом відремонтували 
згорілу бібліотеку

■
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Надприродний 
відбір
Годинник виборів — перевести стрілки 
на себе 

■ Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 До планових прези-
дентських виборів ли-
шається трішки більше 
року, а соціологи уже 
взялися міряти електо-
ральні настрої. І одне з 
питань, яке незмінно 
фігурує у передвибор-
чих соцопитуваннях, 
— наскільки велики-
ми можливі фальсифі-
кації і як самі громадя-
ни ставляться до цьо-
го. Зокрема — чи го-
тові вони продавати на 
ви борах свої голоси і за 
яку ціну?
 Як свідчить останнє 
опитування, проведене 
нещодавно Київським 
міжнародним інститу-
том соціології на замо-
влення газети «Дзерка-
ло тижня», 15,6% опи-
таних громадян Украї-
ни ще задовго до виборів 
уже теоретично готові 
обміняти свій голос на 
фінансове заохочення. 
Причому 2,6% відпові-
ли категоричним «так», 
7,1% — ухилилися від 
відповіді й сказали, що 
«залежно від обставин», 
а 5,9% — виправдали 
свою поведінку тим, що 
«а яка різниця, всі вони 
там однакові». При цьо-
му, у 14,8% виявилися 
знайомі, помічені в не-
безкорисливому голосу-
ванні. Ще 5,1% людей 
вагалися з відповіддю. 
«Навіть коли припусти-
ти, що всі опитані були 
максимально чесни-
ми, у країні щонаймен-
ше 15%—16% грома-
дян готові розмінювати 
майбутнє на банкноти. 
Цифра не катастрофіч-
на, проте досить сум-
на», — констатує автор 
видання. 
 Основних причин, на 
якi вказують експерти, 
коментуючи ці тенден-
ції, є дві: низький рівень 
доходів і звичайна лінь, 
зневіра в тому, що мож-
на чогось досягти закон-
ним шляхом. Мовляв, 
простіше дати лікарю в 
кишеню, ніж намагати-
ся притягнути його до 
відповідальності за ха-
латність («Все одно нічо-
го нікому не докажеш»), 
простіше домовитися 
з кумом і влаштувати-
ся на престижну робо-
ту, ніж іти на конкурс, 
простіше за гроші ку-
пити курсову, ніж само-
му паритися за конспек-
тами. «Згідно з даними 
опитування, 5% україн-
ців дають хабара часто; 
37% обрали варіант від-
повіді «іноді»; 53% за-
явили, що ніколи цього 
не робили; і ще 5% вага-
лися кваліфікувати свої 
дії. За великим рахун-
ком, щирість у відповіді 
на запитання «Чи дово-
дилося вам давати ха-
бара?» уже не принци-
пова. «Подяка» вчите-
лям, лікарям, дрібним 
чиновникам стала мас-
тилом у соціальному 
механізмі, і переважна 
більшість не визначає її 
як корупцію», — зазна-
чають журналісти ви-
дання. 
 Утім ці дві тен-
денції — бідність і со-
ціальна пасивність — 
взаємопов’язані, вва-

жає голова правління 
Центру громадських 
ініціатив Віталій Загай-
ний. «Нинішня політич-
на еліта свідомо тримає 
нас  на мінімальному 
рівні виживання, щоб 
мати в руках зручні інс-
трументи впливу на виб-
ори. Бо чим бідніша лю-
дина, тим легше її мож-
на купити. Водночас 
люди, які продають свій 
голос на виборах, навіть 
не усвідомлюють, як де-
шево їх купують і які на-
вари після цього матиме 
той політик, який при-
йшов до влади за гро-
ші. Виходить замкне-
не коло: голосуючи за 
гроші за нечесних полі-
тиків, ми прирікаємо 
себе на те, що нас і далі 
триматимуть у «голо-
дному тілі», щоб потім 
знову легше було купи-
ти. Це треба пояснюва-
ти людям, що без їхнь-
ої активності, без зміни 
їхньої позиції зміни в 
країні не настануть. Це 
тривала кампанія, але 
вона має дати результа-
ти. І для цих змін пот-
рібна навіть не біль-
шість, а критична маса 
активних людей — 10-
15%. Інакше так і жи-
тимемо за принципом, 
що дурні, бо бідні, а бід-
ні, бо дурні», — поді-
лився він з «УМ» свої-
ми думками.
 З наближенням ви-
борів різні тенденції мо-
жуть змінюватися, але 
лише в тому випадку, 
якщо зміни відчувати-
муться в самій країні. 
А це залежатиме як від 
політиків, так і від гро-
мадських лідерів та ак-
тивності громадських 
організацій. «Мало 
кого турбує, що брати 
гроші за хрестик у ви-
борчому бюлетені — це 
злочин iз точки зору за-
кону, бо раз кандидати 
дають i не бояться по-
карання, то це начеб-
то нормальна практи-
ка. Громадяни звикли, 

що перед виборами кан-
дидати ви трачають ша-
лені гроші, і вже навіть 
не очікують, коли вони 
стають депутатами, на 
увагу з їхнього боку, на 
виконання обіцянок. 
Потрібне впроваджен-
ня освітніх проектів се-
ред широкого загалу, 
співпраця з громадськи-
ми організаціями, щоб у 
людей було почуття від-
повідальності за вибір», 
— переконаний екс-де-
путат Верховної Ради 
Андрій Путілов. Нині 
ж, як свідчать результа-
ти того ж опитування 
КМІС, майже 90% насе-
лення не бачить потреби 
в громадянській актив-
ності або навіть не ро-
зуміє, про що йдеться.
 Ще одним запобіж-
ним засобом проти 
фальсифікацій на вибо-
рах можуть стати жорс-
ткішi покарання як за 
спроби підкупу, так і за 
погодження на нечес-
не волевиявлення. Утім 
поки що навіть за оче-
видними фактами підта-
сувань, коли голови ко-
місій зникали з печатка-
ми чи по кілька тижнів 
перераховували бюле-
тені, практично ніхто 
не був притягнений до 
відповідальності. Що 
вже казати за кілька со-
тень гривень за галочку 
в потрібному місці? 
 Свого часу керівник 
центру «Третій сектор» 
Андрій Золотарьов за-
пропонував іще один 
кардинальний метод бо-
ротьби з підкупом виб-
орців — легалізувати 
продаж голосів, вику-
повуючи їх «на користь 
держави». Ця норма, 
на його думку, мала би 
працювати приблиз-
но так: людина, яка 
не бажає голосувати, 
приходить на вибори 
— її реєструють, вона 
втрачає право голосу, 
але отримує конверт iз 
грошима. Тобто в тих 
виборах вона вже «не 

грає» офіційно, через 
що ніхто інший цим го-
лосом не скористається. 
«У нас є певна категорія 
населення, яка продає 
власний голос. І будь-
які апеляції до моралі, 
релігії в українських 
умовах не працюють. 
А от грошовий стимул 
спрацює завжди. Тому в 
нас потрібно ввести про-
цедуру продажу влас-
ного голосу державі. А 
чому ні? Є теоретики 
права, які кажуть так: 
якщо правопорушення 
має масовий характер, 
то йому треба надати 
силу закону», — пояс-
нював він у коментарі 
виданню «Вголос».
 Щоправда, на дум-
ку Золотарьова, голос 
такого виборця може 
офіційно вартувати 
гривень 400, а покри-
вати ці видатки мав би 
бюджет. І тут виникає 
проблема. Бо більшість 
із тих, хто не проти за-
робити на виборах, по-
чинають торгуватися 
від суми в 500 грн.
 Але певний прогрес 
таки є. Як свідчили дані 
соціологічного опиту-
вання фонду «Демок-
ратичні ініціативи», у 
2010 році сумарна кіль-
кість людей, які за тих 
чи інших умов були го-
тові продати свої го-
лоси, наближалася до 
20%. Водночас, за ре-
зультатами опитуван-
ня КМІС, 79,4% грома-
дян України за жодних 
обставин не голосувати-
муть за гроші. Єдине пи-
тання, яке лишається 
відкритим, — чи прий-
дуть вони на вибори? 
Бо ті, хто чекає виборів, 
щоб заробити, прийдуть 
обов’язково.
 А тим часом пошу-
ковик Google при запиті 
«продати голос» одразу 
видає варіанти «як про-
дати свій голос на вибо-
рах?» і «де продати свій 
голос на виборах?». На-
род цікавиться. ■

Савелій КОРЧИНСЬКИЙ

 Україна перманентно у  
стані виборів. Коли центр 
столиці нуртує від чергово-
го мітингу, очікування за-
гострюється і по всій країні. 
Коли на деякий час стиха-
ють трибуни, котрі провіщу-
ють зміни, всі дискусійні па-
нелі переходять на фейсбуч-
ні, блогерські й кухонні май-
данчики.
 Прикмета періоду мітин-
гів останніх півроку: на про-
тести почали виходити вже й 
ті, хто вважав: війна — не час 
для зміни влади. Сьогодні ці 
переконання серйозно транс-
формувались у нове гасло: 
пора занурюватись у реаль-
ність. 
 А тим часом у Адмініст-
рації Президента придворні 
політтехнологи наполегливо 
шукають відповідь на одне 
домінуюче увесь 2017-й із 
переходом у 2018 рік питан-
ня: як скласти пазли різних 
картинок так, щоб зображен-
ня у підсумку вийшло одне: 
Петро Порошенко знову став 
Президентом? 
 Адже краєвид наразі да-
леко не мальовничий: куди 
не плюнь, всюди провал із га-
ньбою, зате зі скріпним гро-
мадянським пафосом. «Ди-
вацтва» можновладців ски-
даються на нездорову ей-
форію при зашкальній манії 
величі. А грабіжницька полі-
тика потакання олігархату, 
помножена на дрімучий по-
пулістичний соціалізм, про-
довжують роздягати україн-
ців догола. І яка різниця при 
такому нашому становищі, 
скільки й чого коштує в Єв-
ропі? Важливо, що в Украї-
ну вугілля із Павлограда й 
Покровська везуть через Пів-
денно-Африканську Респуб-
ліку і Роттердам, і це збіль-
шує вартість кіловата удвічі. 
Монополіст за такої ситуації 
веде себе наднахабно. Ство-
рювати конкурентне середо-
вище держава чомусь не спі-
шить.
 Однак нещодавня фра-
за, сказана Президентом Ук-
раїни на Всесвітньому еко-
номічному форумі в Давосі, 
що він балотуватиметься на 
другий термін за результата-
ми реформ в Україні, розгля-
дається багатьма експертами 
як банальне кокет ство полі-
тика, який, з одного боку, 
прагне уникнути фальстар-
ту, а з іншого — дати наро-
ду нову «жуйку», доки не 
окреслиться бодай пара ро-
бочих варіантів. А тим ча-
сом версії майбутніх схем ви-
борів уже перетікають із уст 
в уста. Найбільш обговорю-
вані стосуються того, кого 
президентські іміджмейке-
ри планують вивести в дру-
гий тур спаринг-партнером 
Порошенка. 
 Тут називаються навіть 
кандидатури фронтмена 
«Оке ану Ельзи» Святослава 
Вакарчука та артиста й шоу-
мена Володимира Зеленсь-
кого. 

 У другий тур може вий-
ти лідер РПЛ Олег Ляшко. 
Та найсерйознішою і безза-
перечною на цьому тлі виг-
лядає схема: не допусти-
ти до другого туру виборів 
Юлію Тимошенко. А у вирі-
шальний тур, за гіпотетич-
ним сценарієм, мають вийти 
Петро Порошенко та Юрій 
Бойко (лідер парламентської 
фракції Опоблоку). Однак, 
аби Бойко несподівано не на-
брав непотрібну високу кіль-
кість відсотків, на противагу 
йому вбачається випустити в 
передвиборчу гонку Вадима 
Рабіновича. Йому такі дору-
чення адміністрації Прези-
дента, звісно, додають ваги. 
У власних очах. 
 Однак фактор Саакашвілі 
псує всю насолоду від перед-
чуття пререможної передви-
борчої «програми» гаранто-
вих політтехнологів. Події 
довкола невгамовного Міхо 
— позбавлення громадянс-
тва України, погоні, суди, 
домашній арешт тощо — пе-
репрофільовують пріоритети 
на політичному полі баталій. 
Арсен Аваков, Арсеній Яце-
нюк (та й «Народний фронт» 
у цілому), як відомо, прези-
денту Порошенку вимушені 
ділові партнери, тимчасові 
політичні попутники, але 
природні противники. І жод-
ним чином не союзники й точ-
но не друзі. І якщо з’явиться 
можливість ускладнити жит-
тя конкуренту, зроблять це з 
погано прихованим задово-
ленням. 
 Цікавим у цьому аспекті 
виглядає продаж більшості 
«фронтових» акцій телека-
налу «Еспресо» сину бізнес-
мена Бориса Жеваго. Остан-
ній у 2012 році пройшов у 
Верховну Раду за списками 
БЮТу. І коли ПР «ламала» 
його, аби поповнив (у пря-
мому й переносному сенсі) її 
лави, він на бік зла не перей-
шов, залишившись єдиним 
серйозним спонсором «Бать-
ківщини». 
 Чи означає це опосеред-
коване нове зближення НФ 
і «Батьківщини»? Можливо. 
Додамо сюди лояльне став-
лення підопічних Авакова 
під час поліцейського тис-
ку на Саакашвілі; підтримку 
його Юлією Тимошенко під 
час прориву кордону, під час 
судових засідань і взагалі. 
Стає очевиднішим, що Юля 
за своє місце в другому турі, 
завдяки кожному прибічни-
ку Саакашвілі, буде битись 
до останнього патрона.
 Порошенко, в свою чергу, 
почав перетягувати ковдру із 
Саакашвілі — проект США — 
щодо створення судів НАБУ. 
І це після стількох помилок 
у взаєминах — протистоянні 
з Національним антикоруп-
ційним бюро.Однак невдово-
лення — народне, західних 
експертів, із постійним опри-
людненням у провідних євро-
пейських та американських 
ЗМІ, вимушених партнерів 
— навряд чи вже можна пос-
тавити на паузу. ■

Ціна за голос на виборах стартує від 500 грн.❙

ТЕНДЕНЦІЇ

Бідні, бо дурні
15,6% українців готові позбутися свого виборчого 
права за півтисячі гривень

■



5УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 31 СІЧНЯ 2018ПОЛІТИКА

У нас реально не 
вистачало ресурсів
 ■ Петре Івановичу, на-
гадайте iсторiю створен-
ня соцпартії.
 — У ті часи, коли піс-
ля прийняття Декларації 
про державний суверенi-
тет невдовзi перший раз 
була заборонена комуніс-
тична партія України — у 
жовтні 1991 року, одним 
із засновників СПУ був 
Олександр Мороз. Хоча 
була ціла низка й інших 
фундаторів партії, як ря-
дових людей, так і тих, 
хто мав певні посади в 
КПУ. 
 ■ Як давно пан Мороз 
відійшов від керівниц-
тва партією i передав вам 
«кермо влади»?
 — Став я головою Соц-
партії (був то головою-
керівником, то лідером-
керівником — терміноло-
гія змінювалася через змі-
ну Статуту), починаючи з 
2012 року. Саме тоді ми 
йшли на вибори до Вер-
ховної Ради: Мороз пішов 
по мажоритарному окру-
гу, а я пішов, як керівник, 
голова партії, на чолі пар-
тійного списку. Але тоді, 
на жаль, ми не потрапили 
до парламенту, хоча мали 
досить велике представ-
ництво в органах місце-
вої влади (більше 7,5 ти-
сячi осіб — депутати різ-
ного рівня, селищнi голо-
ви, мери). 
 Та це й не дивно, бо 
проти нас була розгор-
нута велика «робота», 
викликана позицією Мо-
роза: він тоді підписав із 
«регіоналами» заяву про 
співпрацю — фактично 
створення коаліції з Пар-
тією регіонів. У суспільс-
тві Мороз асоціювався як 
зрадник. Хоча ніхто не за-
перечував його інтелекту-
альні здібності, але поча-
ли ставити під сумнів його 
лідерські якості як керів-
ника лівої політичної 
сили. І в суспільній дум-
ці, на жаль, на той час я 
як керівник Соціалістич-
ної сили не був настільки 
укорінений — ним «зали-
шався» для мас Мороз.
 ■ Розкажіть, що це за 
історія з Іллею Ківою... 
Як він узагалі потрапив 
до керівного складу ва-
шої партії?
 — Лідером партії він 
ніколи не був... Говорити-
му відверто: я ж не просто 
ідеологічний керівник, лі-
дер Соцпартії!.. Адже для 
утримання партії, вирі-
шення різноманітних фі-
нансових проблем (кому-
нальні платежі, зарплати 
співробітникам, участь 
ЗМІ в «розкрутці» партії 
тощо) потрібні кошти, й 
чималі. І, відповідно, по-
чинаючи з лютого до чер-
вня 2017 року, я вів пере-
мовини з різними людь-
ми на предмет співпраці 
з питань залучення різ-
ного роду ресурсів, щоб 
партія повернулася у ве-

лику політику. Бо в нас 
реально не вистачало ре-
сурсів, а сам я вже був не 
спроможний її фінансово 
«тягти» (адже ні на яких 
державних посадах я не 
був і ніяких корупційних 
грошей не мав). Раніше я 
був у бізнесі (справу пере-
дав синові у 2005 році), й 
повірте: кошти заробля-
ються зовсiм не просто! 
 Так-от, однією з ос-
новних умов пiд час пере-
говорiв iз полiтичною гру-
пою, яку представив Ілля 
Ківа, було обрання його 
головою Соцпартії.
 У нас, за статутом 
партії, є дві керівні поса-
ди: лідер і голова. Голо-
ва, згідно зi статутом, не 
є керівником партії, не 
має права підпису, не є 
членом політвиконкому 
й політради, а в нього є 
єдина функція — очоли-
ти в майбутньому фрак-
цію у Верховній Раді, у 
разі прохо дження партії 
в парламент і від її імені 
проводити лінію Соцпар-
тії в суспільство.
 Я ж як лідер маю од-
ноосібне й монопольне 
право на внутрішньопар-
тійну роботу, на кадро-
ву політику за посадою — 
голова політради й полі-
твиконкому. Також при-
значаю й звiльняю при 
нотаріальному посвід-
ченні свого підпису пер-
шого керівника тієї чи ін-
шої обласної партійної ор-
ганізації, котрий, у свою 
чергу, на конференції за 
посадою стає керівником 
парторганізації й коміте-
ту, який конференція об-
рала. Ось така структура 
в партії. 
 На жаль, з того момен-
ту, як Ківа став головою, 
з’явилися непорозумін-
ня, зокрема, він хотів ста-
ти «підписантом». Тобто 
вже тоді почали iгнорува-
ти домовленості. 
 Думаю, спонукав до 
цього публiчний вияв на-
шої позицiї — треба пос-
тупитися своїми амбіція-
ми і почати об’єднуватися 
на лівому фронті (iз Со-
ціал-демократичною пар-
тією Сергія Капліна, Пар-
тією пенсіонерів, Робіт-
ничою партією тощо). І 
при потребі — поступити-
ся місцем більш рейтин-
говим партіям для того, 
щоб наша політична сила 
таки була представлена в 
парламенті.
 Сергій Каплін публіч-
но заявив про проведен-
ня 27 січня з’їзду, і ми 
були на нього запрошені 
як гостi і як перемовни-
ки щодо майбутньої ко-
аліції. Крім того, на цей 
з’їзд також був запроше-
ний представник «Соцін-
терну», і ця міжнарод-
на недержавна соціал-де-
мократична організація 
дуже схвально оцінюва-
ла позицію, що ліві почи-
нають шукати шляхи для 
об’єднання. 

У полiтмонастир — 
iз пiдмiненим статутом
 ■ То що ж такого екс-
траординарного трапи-
лося цими днями?..
 — У ніч із 24 на 25 січ-
ня (це я дізнався випадко-
во завдяки інсайдерській 
інформації), тобто напере-
додні з’їзду, директор Де-
партаменту Мiн’юсту  ра-
зом із державним реєстра-
тором розкрили держав-
ний реєстр і підмінили 
документи: статут, струк-
туру партії, також підмі-
нили весь склад політради 
й політвиконкому. Тобто, 
практично все сфальшу-
вали, адже в нас не про-
водилися ні політрада, ні 
політвиконком із цього 
питання.
 Коли про це пору-
шення мені стало вiдо-
мо, ми в терміновому по-
рядку (в суботу, 27 січ-
ня) зібрали розширену 
політраду (а Каплін, як 
і запланував, проводив у 
цей же день паралельно 
свій з’їзд) i разом із чле-
нами Центральної конт-
рольної комісії відкрито 
на телевізійну камеру, із 
залученням ЗМІ, прове-
ли спільне засідання. На 
це засідання приїхали 
представники Соцпартії 
із усіх областей (повинно 
було бути 57, а були при-
сутні 54 особи, які при-
четні до вищого керівниц-
тва партії, як на обласно-
му, так і на центральному 
рівнях) — усі вони висту-
пили й публічно сказали, 
що ніяких конференцій 
ніде не проводилося, нія-
ких розпоряджень з про-
ведення з’їзду не затверд-
жувалося, ніякі квоти не 
встановлювалися. 
 ■ Як розвиваються 
події після цих публічних 
заяв, оскiльки реально до 
Мін’юсту ніхто і ніяких 
заяв не подавав від вас?..
 — Було прийнято рі-
шення про недовіру Ківі 
як голові, відсторонення 
його від посади й виклю-
чення з Соціалістичної 
партії. Крім того, в про-
цесі дискусії було прий-
нято рішення звернутися 
до ЗМІ, в СБУ (бо стаття 
щодо фальшування в де-
ржавному реєстрі — під-
міни даних, це стаття під-
судності по лінії СБУ).
 Також ми вирішили 
звернутися ще й до Ви-
шеградської четвірки, до 
Європейської спільноти, в 
ОБСЄ.
 Тепер я розумію, що 
«ми» перейшли від рей-
дерства фермера до рей-
дерства політичної пар-
тії. То навіщо тоді прово-
дити вибори?
 Враховуючи, що у 
будь-якій партії є чвари 
(у тому числі й в СПУ, і 
я не приховую, що і піс-

ля Мороза вони були й 
є), то є і різні криміналь-
ні прова дження. Сьогод-
ні для того, щоб його від-
крити, достатньо «комусь 
на когось» написати за-
яву. Під це кримінальне 
провадження виймають-
ся документи з Мін’юсту, 
а потім... — вони пропа-
дають, і в Мін’юсті зали-
шається лише одна довід-
ка юридичного висновку, 
що документи були при-
йняті свого часу згідно з 
чинним законодавством. 
І виходить, що докумен-
тів немає, довідка є й не-
має  до кого придертися?

Якщо сьогодні 
промовчимо, 
то завтра вже можна 
не йти 
на вибори
 ■ І все ж таки, як ви 
думаєте, навіщо це було 
зроблено?
 — А для того, щоб за-
втра «законсервувати» 
владу або ж привести до 
диктатури! Для цього до-
статньо з політичного 
«простору» прибрати тих, 
хто з ними не згідний. 
 ■ Тобто, на вашій пар-
тії відбувся своєрідний 
«експерименті»?
 — Так. І якщо ми сьо-
годні промовчимо, то за-
втра вже можна не йти 
на вибори! Механізм рей-
дерства полягає у виїм-
ці документів: робиться 
якась «справа» — і до-
кументи пропадають. І, 
так само, кожен пересіч-
ний громадянин може з 
цим зіткнутися — в один 
«прекрасний» день лю-
дина може прийти додо-
му, а виявиться, що це 
вже не її будинок, квар-
тира. 
 Усе це вже ми прохо-

дили. Пригадайте, як, 
наприклад, захопили в 
Житомирі фабрику. А те-
пер уже на черзi політич-
ні сили.
 ■ Коли ви побачи-
ли, що з Кiвою «кашi не 
зварите», пропонували 
мирно розійтися? 
— Я — людина послідов-
на у своїх діях. Коли зро-
зумів, що нічого не вийде, 
ми зустрілися в нашому 
офісі: Ківа, Руслан Секе-
ля (перший секретар Соц-
партії, права рука Устен-
ка. — Авт.) і я. Тоді я ска-
зав Кiвi: якщо не вихо-
дить iз нами співпраця, то 
давайте потиснемо один 
одному руки, ви (Ілля) 
напишете заяву, й я буду 
шукати інших партнерів. 
Бо прекрасно розумію, що 
наразі ситуація в країні 
така, що на «лівому полі» 
ви борця, бажаючого про-
голосувати за нормальну 
ліву політичну силу — по-
над 50%. 
 ■ Повертаючись до 
початку розмови: ви фі-
насували СПУ декілька 
років...
 — Утримував партію 
за кошти бізнесу, який у 
2005 передав сину. Хоча 
наразі я є засновником 
певних структур і маю 
власність, яка здається в 
оренду (сім’ю ж теж тре-
ба годувати) — живу на 
дивіденди. Напряму біз-
несом не займаюся: роз-
порядчих рішень не при-
ймаю, так само, як кад-
рових рішень у бізнесі. І 
одна справа — утримува-
ти якусь поточну діяль-
ність партії (й цих ре-
сурсів постійно не виста-
чало, але ж інша справа 
— йти на вибори, й фінан-
си на це зовсiм iншого по-
рядку.

До європейського 
соцiалiзму
 ■ Мабуть, картаєте 
себе за те, що відбулося, 
тим паче вже був подіб-
ний сумний досвід...
 — Так, провини з себе 
за те, що взяв свого часу 
Ківу, не знімаю! Але ж я 
шукав вихід i вкотре, на 
жаль, наступив на граб-
лі. Дійсно, свого часу 
(десь у 2010 році) була 
подібна історія з Рудь-
ковським — ми тоді в 
присутності Мороза про-
водили перемовини, й 
Микола Миколайович 
взяв на себе певні фінан-
сові зобов’язання, але 
згодом їх не виконав. 
 Тепер я розумію, що 
ніхто з олігархів не за-
цікавлений у тому, щоб 
прийшла ліва сила. Шо-
кує те, що навіть політич-
на сила, яка розгалужена 
по всій Україні, котра має 
історію, має публічність 
— і приходять i за 20 хви-
лин міняють усе, а сьогод-
ні з екрана говорять: «Ви 
— ніхто! Бо в реєстрі бачи-
те хто?»
 ■ А скільки наразі 
членів СПУ по Україні?
 — Зараз ми перебуває-
мо в процесі перереєстра-
ції. Адже партія розділи-
лася: свого часу Мороз із 
Цушком створили пар-
тію «За право і справед-
ливість», частина пішла 
до Кожари, частина — до 
Капліна тощо. По тих пар-
тійних квитках, які рані-
ше були видані членам 
партії, нараховувалося 
150 тисяч членів Соцпар-
тії. Але це формально. На 
сьогодні я рахував би по-
іншому: а які можливості 
в партії, якщо ти прий-
маєш чистих, некорумпо-
ваних політиків. 
 От нещодавно проведе-
но соцопитування: кого б 
обрали Президентом? І 
там була теза: якби була 
нова, непомітна людина, 
але чиста, то виявилося, 
що за кандидатуру прого-
лосувало б 15%! 
 Тому вважаю, що полі-
тична сила лівого спряму-
вання, яка стоїть на пози-
ціях побудови соціально-
відповідального суспільс-
тва європейського рівня, 
достойна вибору! 
 От, наприклад узяти 
Австрію. Чим вони себе 
піднімають? Вони ка-
жуть, що в них нічого не-
має — ми продаємо якість 
життя! Мають на увазі 
презумпцію права, захи-
щеності, соціальні стан-
дарти — на конкретній 
території, яка називаєть-
ся держава, а її наповнен-
ням є люди. Оце і є побудо-
ва соціально-відповідаль-
ного суспільства — це і є 
соціалізм європейського 
рівня. ■

СКАНДАЛ

Оргпитання 
з «лiвим» ухилом
Особливостi рейдерського захоплення політичної партії

■

Петро Устенко.
Фото з сайта politinfo.com.ua.

❙
❙

Тарас ЗДОРОВИЛО

Детективна історія з «закрученим» сюжетом для чер-
гового серіалу — інакше не назвеш перипетії навко-
ло Соціалістичної партії України. І за останній тиждень 
градус напруження лише зріс чи не до пікової познач-
ки. Втiм нас уже привчили, що в наш час можливо все: 
від рейдерського захоплення підприємств, фондів, 
приміщень — до рейдерського захоплення... партії. 
Роз’яснити, «що й до чого», «УМ» попросила лідера 
СПУ Петра Устенка. 
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Гібридне 
Суспільне?..
Що ми побачили й почули 
про вшанування Героїв Крут 
на нацiональному телеканалi
Василь ГЛИНЧАК,
лауреат премії імені Ірини Калинець

 Нарешті 28 січня цього року флагман Суспільно-
го мовлення Перший Юей /як  органічно по-українсь-
ки!/ — нарешті  він показав усій Україні, усім своїм 
обласним  простофіліям вищий пілотаж телевізійно-
го мовлення. Тим більше, що й нагода випала неаби-
яка — століття бою під Крутами.
 Отже,  неділя,  28 січня. Ранок. Від київського 
вокзалу відходить потяг Київ—Крути. З  молодими 
воїнами-ліцеїстами, з урядовцями. Значить, там, на 
тій станції, будуть хвилюючі урочистості, буде гідне 
вшанування пам’яті героїв Крут. Напевне, буде так, 
як двадцять літ тому, коли прибулий з Києва ешелон 
зустрічав військовий оркестр. Коли потім усі коло-
ною попрямували до місця майбутнього пам’ятника, 
де  виступатимуть промовці, серед них полум’яний 
В’ячеслав Чорновіл, Ігор Юхновський — ініціатор 
того відзначення 80-річчя бою, а ще Леонід Кравчук, 
а від церкви — його святість  Патріарх Філарет. Ве-
дучим же тих урочистостей був львів’янин, патетич-
ний Святослав Максимчук, який не лише належно 
оголошував виступи, а й  вразив  присутніх могутнім 
звучанням Франкових  «Великих Роковин» iз їхним 
знаменитим акордом:
 Довго нас недоля жерла,
 Досі нас наруга жре!
 Та ми крикнім: Ще не вмерла!
 Ще не вмерла ! І не вмре!
 Автор цих рядків був свідком тiєї події і розповів 
про неї у фільмі «Крути, Крути — смолоскип у май-
бутнє». Щороку той фільм повторювася в січневій 
програмі Львівського телебачення...
 Отож, наснажені таким спогадом, чекаємо  на уро-
чистості в століття бою під Крутами. І поки ешелон 
iз Києва мчить до станції призначення, слухаємо в 
студії  міркування істориків Юрія Макарова, Вахтан-
га Кіпіані, Олександра Алфьорова, а в студії Українсь-
кого радіо — історика Юрія Шаповала. Така собі  нау-
ково-популярна телерадіоконференція, часом навіть 
з елементами дискусії. Чи доцільно це в такий день, 
коли Україна, образно кажучи, йде з квітами на моги-
лу Героїв? Залишаємо це на роздум читача. А тим ча-
сом подивимось, що буде далі. І — «бодай не дивить-
ся», як сказав Тарас! Бо ось що буде далі! В Крутах, де 
навколо величного монумента з червонокривавою ко-
лоною вишикувались шеренги воїнів, де зібралась маса 
народу, — в Крутах починаються урочистості. Ось ор-
кестр починає грати гімн —  Державний! Національ-
ний! Той, що з його першими словами на устах конали 
під багнетами муравйовців юні Герої! Той тепер могут-
ньо, по-державному звучить на місці їхнього подвигу!
 Звучить? Якби ж то! В кадрі оркестр, а за кад-
ром  звучить  високовчена, високоінтелектуальна ба-
лачка трьох студійних мудреців, яким навіть на дум-
ку не спало, що годиться помовчати, а навіть встати 
й постояти. Не  встали, не  змовчали. А де ж був ре-
жисер передачі з Крут? Чомі він не гаркнув до зву-
ковика: «Вимкни студію! Дай оркестр! На всю!» Але 
як же він гаркне, як пан Макаров — одна з рук Ала-
санії — член синедріону суспільного — чи то пак На-
глядової ради. Оце головне! А те, що Україна почує з 
Крут лише кінець фільму, — то пусте! Так само зро-
бимо з виступом героя Майдану міністра культури 
Євгена Нищука. Хай буде в кадрі його схвильоване 
обличчя, хай він щось говорить до вояцьких лав, а ми 
на добрій частині його виступу продовжимо собі го-
ворити, говорити, говорити... Досить з нього й того, 
що скаже  щось у кадрі й після нас...
 А ось виступає священик. Ні сану, ні імені  не знає-
мо. Оголошення виступу його не було в ефірі, субтит-
ру теж. Та й навіщо? На його виступі ми знову ж таки 
слухали великопроблемні розважання на предмет 
того, чому в нашій армії досі в ужитку звертання «то-
вариш», та міркування про нову уніформу. Що дало 
нагоду пану Алфьорову блиснути згадками про свою 
присутнiсть на прийомах у різних військових аташе і 
як йому було встидно бачити серед іноземних елеган-
тних мундирів наші «мішки»...
 Отаке-то шановні! Замість високоурочистого  вша-
нування нам піднесли якесь гібридне  видовище-слу-
ховище. Замість дати нам бути свідками, учасника-
ми тієї  події, що мала б і могла б стати вікопомною, 
замість того ми  стали свідками  такого телеприміти-
ву, що  далі вже, як кажуть, нікуди. Тим більше в та-
кий день! А може, так і треба комусь? ■

■

Аріна КРАПКА, журналістка, 
спеціально для УП. Життя

Понад 6 тисяч жінок брали участь в 
АТО в 2014—2017 роках. Частина із 
них уже демобілізувалася і вирішує 
чимало проблем, пов’язаних з отри-
манням пільг.
Зазвичай жінка, яка перебувала в 
АТО з перших днів як доброволець, 
не має військового квитка, і час від 
часу їй доводиться чути слова: до-
веди, що ти була на службі.
Волинянка Майя Москвич перебува-
ла в АТО з 2014 року у складі кіль-
кох батальйонів.
Спочатку це був батальйон Націо-
нальної гвардії України імені гене-
рала Кульчицького, потім батальйон 
спецпризначення «Гарпун», і нещо-
давно дівчина звільнилася із «Ми-
ротворця» за станом здоров’я.
Зараз Майя намагається отримати 
пільги, які передбачені АТОвцям, а 
натомість зіштовхується із суворою 
реальністю.

Як це — побути частиною системи
 Майя Москвич була активною 
учасницею Революції гідності. Очо-
лювала Всеукраїнську громадську 
організацію «Національний аль-
янс». 
 За активну діяльність на Волині 
місцеві судді навіть одягнули дів-
чині електронний браслет: вона з 
іншими активістами перевернули 
портрети Віктора Януковича.
 Після Майдану, з перших днів 
АТО, громадська активістка вирі-
шила піти добровольцем.
 Дівчина розповідає, що отрима-
ла дуже цікавий досвід у батальйоні 
Кульчицького. Наприклад, там їй 
та ще одній дівчині вдалося «розко-
лоти» сепаратистку, яка в тому чис-
лі зберігала гранату:
 «Хлопці її допитували, вона 
вдавала, що нічого не має, і нас 
двох попросили з нею поговорити. 
Мовляв, жіночі розмови на кухні 
(сміється). І вона таки саме нам по-
казала ту гранату. Заховала її у ко-
робці з-під прального порошку». 
 Оскільки жіночих професій 
на той час в АТО не було, то в ба-
тальйоні Кульчицького Майя де-
який час офіційно була влаштована 
діловодом.
 Аби зайняти такі посади, як дів-
чина хотіла, довелося важко.
 «Змушена була виконувати перед-
бачені посадою обов’язки. Мені це 
не подобалося.  Я ж не для того сюди 
прийшла. Тому зрештою добилася 
переведення на іншу посаду і мож-
ливості виїжджати на завдання ра-
зом з хлопцями», — пригадує вона.
 Після завершення служби в НГУ 
Москвич звільнили в запас Зброй-
них сил України.
 «У військкоматі за місцем про-
писки чітко сказали, що ніде не пе-
редбачено в законодавстві, що мені 
повинні видати військовий квиток. 
На військовий облік можуть стати 
лише військовозобов’язані. Це всі 
чоловіки і жінки, які мають спе-
ціальну освіту. В мене спецосвіти 
не було», — розповідає Майя.
 Так і не оформлена, вона піш-
ла служити в «Гарпун», а потім пе-
рейшла у «Миротворець». «Миро-
творець» формувався з екс-співробіт-
ників МВС, які брали участь у миро-
творчих місіях, — пояснює Майя.
 Як і на перших етапах форму-
вання добробатів, туди входили 
найідейніші, але вже під час бойо-
вого шляху хтось гинув, виходив, 
хтось новий приходив.
 Коли я туди потрапила, то «Ми-
ротворець» уже дуже змінився, про 

його бойову славу я чула лише з пе-
реказів побратимів».
 У «Миротворці» в роті Майї чис-
лилась iще одна дівчина, але по фак-
ту вона була у декретній відпуст-
ці, тому бійчиня перебувала серед 
хлопців сама. Коли ж дівчина вирі-
шила звільнитися через проблеми зі 
здоров’ям, то новий начальник шта-
бу «Миротворця» їй сказав писати 
заяву на звільнення за власним ба-
жанням, а то звільнить за статтею. 
Передбачену законом премію за ос-
танні місяці роботи дівчина не отри-
мала. Як і річну премію.
 «Побратими, з якими я була в 
«Миротворці», кажуть, щоб я звер-
талася до суду, бо такого не повин-
но бути.
 Так, у «Миротворці» останній 
рік було важко. Найперше психо-
логічно. Я спробувала, як це — по-
бути частиною системи. Моя свобо-
да, моє звільнення справді мені до-
рого обійшлося», — дещо розчаро-
вано каже дівчина.

«Таких наказiв можна 
наштампувати безлiч»
 Отримавши наказ про звільнен-
ня, Майя була сповнена відчуття 
свободи і намагалася стати на облік 
у Центрі зайнятості. Але і тут її че-
кала неприємна ситуація.
 «У Центрі зайнятості мені сказа-
ли, що не поставлять на облік, як ін-
ших АТОвців, тому що немає війсь-
кового квитка.
 В наказі про звільнення звучить: 
«З постановкою на військовий об-
лік», тож я спробувала знову стати 
на облік у військкомат та отрима-
ти там військовий квиток. Розмова 
була такою, як і після НГУ: «Дове-
ди, що служила!» — згадує дівчина.
 І хоч скільки Майя пояснювала 
військовому комісару, що має всі на-
кази про звільнення та зарахування 
на службу в НГУ, та його це не пере-
конало, бо, мовляв, «таких наказів 
можна наштампувати безліч».
 В Луцьку завдяки підтримці 
друзів та розумінню з боку Центру 
зайнятості дівчину таки поставили 
на облік без військового квитка.
 Та це не єдина ситуація, коли від-
сутність військового квитка закри-
ває Майї Москвич доступ до можли-
востей, передбачених для учасників 
бойових дій. 
 Майя хотіла пройти курси анг-
лійської мови у Києві для колиш-
ніх військовослужбовців від НАТО, 
і там теж попросили у неї військо-

вий квиток.
 Її зацікавила охоронна сфера 
діяльності за кордоном, і, щоб по-
дати документи на цю вакансію, 
обов’язковою умовою теж був вій-
ськовий квиток.
 «Проходження медико-соціаль-
ної експертної комісії і встановлен-
ня мого подальшого статусу теж 
потребує військового квитка.
 Тому мені здається, що якщо є 
якась юридична колізія, то держава 
повинна стати на сторону громадя-
нина, тому що я ж не винна, що мені 
його не дають», — пояснює такі сум-
ні реалії дівчина.
 Одна знайома Майї теж зіштов-
хнулася з подібною ситуацією, і пи-
тання довелося вирішувати через 
міністерство.
 Зараз до вирішення її проблеми 
залучено юристів, тож Майя споді-
вається, що найближчим часом таки 
отримає військовий квиток.

Робити те, що подобається
 Несення служби та перебування 
у системі її змінило. І сьогодні вибір 
Майї — бути вільною та робити те, 
що подобається.
 «Я вірю, що якщо через певні об-
ставини я на собі відчула, як працює 
система, то це мені для чогось пот-
рібно», — каже Майя.
 Так після напруженого перебу-
вання в «Миротворці», де не існу-
вало інших правил, окрім як «під-
коряйся», дівчина вирішила: влас-
на справа — це вихід, тому що на-
далі сприймати накази вже не має 
бажання: «Хочеться самій керува-
ти своїм життям, часом, а не бігти 
на роботу, підлаштовуватись...
 І коли я думала, чим займатися, то 
мені чомусь захотілося щось саджа-
ти. Тримати в руках землю, щось 
живе, бути дотичною до природи», 
— розповідає Москвич.
 Спочатку вона як учасниця АТО 
спробувала вибрати й отримати зем-
лю в Київській області. Однак зміни-
лося законодавство, і в Держгеокада-
стрі їй сказали, що тепер АТОвці мо-
жуть обирати землю лише з того пере-
ліку, який пропонують. У Київській 
області не пропонували нічого. 
 «У моєї бабусі в селі є кілька со-
ток землі. Хоча моє звільнення зі 
служби затягнулося, я восени все-
таки встигла зробити маленький 
внесок у свою майбутню справу — 
за власні збережені кошти посади-
ла невеличку пробну партію часни-
ку», — розповідає дівчина. ■

«Я спробувала, як це — побути частиною системи», — каже Майя.
Фото автора та зі сторінки героїні публікації у «Фейсбуцi».

❙
❙

ГАРЯЧА ТЕМА

«Доведи, що служила!»
Як бійчиня Майя повертається до мирного життя

■
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«Усього в Україні діють 354 політичні партії, що є одним із найвищих показників у Європі. 

Серед причин надмірної кількості партій — створення політсил як бізнес-проектів iз 
метою подальшого продажу пакетів реєстраційних документів. Однак зменшення 
кількості новостворених партій свідчить про зниження ролі такого виду бізнесу».

Олексій Кошель
голова Комітету виборців України КВУ

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван ПОВАЛЯЄВ

Активісти громадського руху «Чес-
но» з’ясували, що депутати Київра-
ди та деяких інших місцевих рад до-
волі часто занижують вартість прид-
баних авто у своїх деклараціях. Нап-
риклад, депутати обласного центру 
Кропивницький їздять на елітному 
«брухті» за копійки. Але першість у 
такому «декларуванні», звісно ж, на-
лежить столиці. 
 Воно й не дивно, адже окремі депу-
тати Київради декларують не кілька 
авто «для себе, дружини, дитини», а 
цілі автопарки. Так, найбільшу кіль-
кість автомобілів за 2016 рік задек-
ларував депутат від БПП «Солідар-
ність», член комісії з питань охорони 
здоров’я Олександр Пабат — 11.
 Громадський рух «Чесно» нага-
дує, що ці авто були і в декларації Па-
бата за 2015 рік, але він готовий був 
продати їх.
 На другому місці за кількістю 
авто — депутат від «Самопомочі», 
перший заступник голови земельної 
комісії Роман Марченко, який майже 
рік тому подав заяву про складання 
мандата, але досі є депутатом. У ньо-

го 7 авто, а також причеп Скіф-8106.
 Колишній міський голова, ниніш-
ній очільник фракції «Єдність» і член 
антикорупційної комісії Олександр 
Омельченко задекларував 6 автівок. 
В автопарку Омельченка елітні Volvo 
XС90 (2015 р.в.), Audi Q3 (2015 р.в.), 
Toyota Land Cruiser 200 (2016 р.в.), 
яка вже потрапляла в ДТП. Також 
екс-мер задекларував автівки, які 
можна використовувати для переве-
зень меблів: LDV 400 Convoy (2003 
р.в.), Fiat Ducato 14 (2001 р.в.), Tata 
LPT 613 (2013 р.в.).
 Заступник голови екологічної ко-
місії Сергій Пилипенко (БПП) — кін-
цевий бенефіціарний власник і генди-
ректор ПрАТ «Завод ЗБК ім. Світла-
ни Ковальської», який за рік збіль-
шив свій дохід у 9 разів і став п’ятим 
із найбагатших депутатів столиці, — 
задекларував 5 авто і мотоцикл. Він 
віддає перевагу німецьким Mercedes, 
BMW, Porsche.
 П’ятірку найбільших автомото-
любителів Київради замикає депутат 
«Батьківщини» Юрій Дідовець. У 
нього досить строкатий автопарк: від 
ЛуАЗа Фаєтон (1984 р.в.) і Деу Лано-
са (2008 р.в.) до Toyota Tundra (2009 

р.в.). У 2016 році пан Дідовець узяв в 
оренду Aston Martin DB9 (2007 року 
випуску), а також три мотоцикли: 
Suzuki GSX 1300 2014 р.в., Сan-Am 
Spyder 2010 р.в. і Ducati 2012 р.в..
 А от член бюджетної комісії Ваган 
Товмасян («Батьківщина») задекла-
рував 5 авто. При цьому Toyota Land 
Cruiser 2008 року випуску він прид-
бав лише за 149 тисяч гривень. Сорат-
ник Юлії Тимошенко пояснював, що 
таку вартість вказано для уникнення 
оподаткування продавцем.
 Депутат від «Самопомочі», член 
транспортної комісії Максим Боро-
зенець у 2016 році збільшив свій ав-
топарк і задекларував 4 автівки у 
власності і одну в оренді. У власності 
депутата є американський спорт-
кар Chevrolet Corvette (2007 р.в.). 
Mercedes-Benz Cl 500 (2007 р.в.), 
торік він придбав Porsche Cayenne 
(2008 р.в.) нібито за 149 тис. грн. Дру-
жина депутата володіє Mercedes-Benz 
S 550 (2007 р.в.). Також із 2008 року 
депутат Борозенець орендує Nissan X-
Trail (2007 р.в.).
 А депутат від «Єдності», голова еко-
логічної комісії Костянтин Яловий, су-
дячи з усього, продав Range Rover 2010 
року випуску за 149 999 грн. Коменту-
вати таку ціну він відмовився.
 Заступник голови комісії з пи-
тань торгівлі та підприємництва Де-
нис Попов («Свобода») також продав 
Kia Sportage за 149 тис. грн, але при-
дбав Land Rover Discovery 2008 року 
випуску за 427 тис грн.
 «Я фактично помінявся, з допла-
тою. Доплатив чотири з чимось ти-
сячі доларів», — пояснив Попов, до-
давши, що при оформленні угоди 
купівлі-продажу треба було зазначи-
ти суму, хоча він «навіть гроші в руки 
не отримував як прибуток».
 Депутат від БПП Ілля Сагайдак, 
який у 2015 році декларував чотири 
свої автівки й три машини дружини, 
за 2016 рік задекларував лише дві ав-
тівки дружини: Porsche Cayenne Gts 
2008 р.в. і Land Rover Range Rover 
2013 р.в. Депутат продав BMW 750Li 
2012 р.в. за 145 тис. грн, а його дру-
жина продала Touareg за 1 млн. 50 
тис. грн., за ціною броньованого.
 Рух «Чесно» зазначає, що у де-
клараціях за 2016 рік не було елект-
ромобілів. Найпопулярнішими були: 
Mercedes (27 авто), BMW (21 авто і 
мотоцикли), Volkswagen (17 авто), 
японські Lexus і Toyota (по 15 авто), 
Audi (11 штук). ■

ПАРТАКТИВ

Піар на 
першому місці
Українські партії активно 
рекламують себе у ЗМІ, утім 
кожна четверта не звітує про 
витрату коштів 
Іван БОЙКО

 Комітет виборців України ініціює внесення 
змін до законодавства щодо анулювання реєст-
рації політичних партій, які регулярно не пода-
ють фінансову звітність про використання виді-
лених коштів.
 «Наша позиція — на законодавчому рівні 
це питання врегулювати, і якщо, скажімо, пар-
тія двiчi-тричi поспіль не подає фінансову звіт-
ність, то це має ставати підставою для анулюван-
ня реєстраційного свідоцтва», — каже генераль-
ний директор КВУ Олексій Кошель.
 Що й казати, згідно з дослідженням КВУ, 
кожна четверта партія в Україні порушує законо-
давство і не подає до НАЗК фінансову звітність.
 «Але, знову ж таки, ми вбачаємо позитивну 
динаміку. Якщо за перший квартал 2016 року 
подали звіти лише 195 партій, за другий квар-
тал — 200, третій — 243, четвертий — 257», — 
зазначив пан Кошель.
 За його словами, торік у І кварталі прозвіту-
вала 271 партія, у ІІ і ІІІ кварталі — по 273. 
«Тобто, тенденція зростає, але попри все кожна 
четверта партія звіту не подає і мала бути при-
тягнута до відповідальності», — зазначив голо-
ва КВУ.
  І додає, що за рік державного фінансування 
з вересня 2016 року по вересень 2017 року партії 
сукупно витратили майже півмільярда гривень 
— 436 мільйонів, із яких 407 млн. — кошти держ-
бюджету. Найбільше коштів, 109 мільйонів, пар-
тії витратили на рекламу в ЗМІ.
 За даними дослідження Комітету вибор-
ців, найбільший відсоток коштів на рекла-
му витратили «Радикальна партія Олега Ляш-
ка», «Самопоміч», «Опозиційний блок» та 
«Народний фронт». Зокрема, «РПЛ» витрати-
ла на рекламу 41 відсоток коштів (19 із зага-
лом 47 мільйонів), «Самопоміч» — 38 відсотків 
(39 зi 104 мільйонів), «ОБ» — 33 відсотки (5 із 
15 мільйонів), «НФ» — 30 відсотків (33 зi 109 
мільйонів), «БПП» — 21 відсоток», — йдеться 
у дослідженні КВУ.
  Прикметно, що на рекламу вказаними пар-
тіями було витрачено більше коштів, згідно з да-
ними КВУ, аніж на заробітну плату та оренду 
приміщень разом узятих.
  Тоді як на зарплати партії витратили 57 
мільйонів — 13 відсотків, на оренду приміщень 
46 мільйонів — 11 відсотків, на матеріаль-
ні витрати і оплату послуг було спрямовано 66 
мільйонів, або 15 відсотків.
 А от на утримання місцевих організацій ук-
раїнські партії витратили лише 16 відсотків кош-
тів — 68 мільйонів. ■

■

Василь ТАВР

 Представники міжна-
родних компаній в Україні 
вважають корупцію поши-
реним явищем, а Антико-
рупційний суд — ключо-
вим кроком до вирішення 
цієї проблеми.
 Про це йдеться в опиту-
ванні щодо сприйняття рів-
ня корупції в Україні Аме-
риканської торговельної 
палати.
 За результатами опи-
тування, 36% респонден-
тів вважають, що рівень ко-
рупції дещо знизився за ос-
танній рік (у 2016 році та-
ких було 47%). Тоді як 
Національне антикорупцій-
не бюро України, на думку 
більшості опитаних, є та-
ким собі «антикорупційним 
чемпіоном» у 2017 році. 
   Половина респондентів 
вважає запуск електрон-
них декларацій найбіль-
шим успіхом в антикоруп-
ційній боротьбі за останній 
рік. При цьому 76% пред-
ставників бізнес-спільноти 
не вважають за необхідне 
вдаватися до корупції, аби 

мати більше шансів на ус-
піх в Україні.
  Також представникам 
бізнесу було запропоновано 
обрати, що, на їхню думку, 
є ключовим кроком, який 
Україна має зробити для до-
сягнення прогресу в бороть-
бі з корупцією. Більше по-
ловини респондентів таким 
кроком обрали створення 
Антикорупційного суду.
  За результатами дослі-
дження, 71% респондентів 
вважають, що найкорумпо-
ванiшими державними ор-
ганами є суди, 54% вважа-
ють, що це податкові та мит-
ні органи, 34% — що це міс-
цеві органи влади.
 «Корупція залишається 
проблемою для представни-
ків бізнесу в Україні. 89% 

опитаних вважають, що бо-
ротьба з корупцією є пер-
шочерговою для покращен-
ня бізнес-клімату в Україні. 
76% представників бізнес-
спільноти України не вва-
жають за необхідне вдавати-
ся до корупції, аби досягти 
успіху», — прокоментував 
президент Американської 
торговельної палати в Ук-
раїні Андрій Гундер.
  І додав: «Водночас 91% 
респондентів зазначили, 
що стикалися з корупцією 
під час ведення бізнесу в 
Україні, це на 10% більше, 
ніж торік. Боротьба з ко-
рупцією та створення Ан-
тикорупційного суду ма-
ють стати пріоритетом на 
2018 рік, адже, на думку 
бізнес-спільноти, викорі-

нення корупції є ключем до 
економічного зростання та 
залучення прямих інозем-
них інвестицій».
 Результати опитуван-
ня за останні чотири роки 
показують, що у 2017 році 
96% респондентів відпові-
ли, що корупція є широ-
ко поширеним явищем в 
Україні. Для порівняння, 
цей показник у 2016 році 
склав 97%, у 2015 році він 
становив 98%, а у 2014 — 
99%. Саме ж дослідження 
базується на оцінці сприй-
няття ситуації міжнарод-
ною бізнес-спільнотою, що 
працює в Україні сьогодні 
(в опитуванні взяли участь 
184 респонденти, з яких 
80% є представниками 
міжнародних компаній). ■

ДО РЕЧІ

 В Україні припинився партійний бум, у 2017 році було 
зареєстровано всього три політичні партії: «Союз Міста 
і Села» (СМС), Велика Країна та «Національний прагма-
тизм».
 При цьому, як повідомляє ГО «Комітет виборців Ук-
раїни», партію «Слуга народу» зареєстровано ще в 2016 
році і вона перейменована з іншої політичної сили. За-
значається, що у 2016 році було зареєстровано 43 полі-
тичні партії, в 2015 році — 79, а у 2014 році — 37.
 «Таким чином майже половина з нині існуючих ук-
раїнських політичних партій з’явилися впродовж 2014—
2016 рр.», — повідомляють у КВУ.
 За словами голови Комітету виборців Олексія Коше-
ля, всього в Україні діють 354 політичні партії, що є од-
ним із найвищих показників у Європі. Пан Кошель ствер-
джує, що фактично у масовій реєстрації політсил «діє 
принцип нерухомості, коли масштабні темпи будівництва 
збивають ціну на квадратні метри». Тобто створення но-
вих партій було своєрідним бізнесом, але нині попит на 
цей вид «товару» впав. 

■

ЛИПКІ РУКИ

Судді не червоніють
Найкорумпованішими державними органами України 
є суди, а НАБУ — «антикорупційним чемпіоном»  

■

Депутати Київради надають перевагу німецькому автопрому. ❙

ОТАКОЇ! 

Позашляховик 
за кілька тисяч 
Депутати Київради часто декларують занижену 
вартість своїх автомобілів

■
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Ігор ВІТОВИЧ

 Сподівайся на краще, але готуйся до 
найгіршого — за таким принципом діє 
Швеція з огляду на агресивну політику 
Росії останніх років, повідомляє Бі-Бі-
Сі з посиланням на статті в британських 
газетах «Дейлі Телеграф» та «Файнен-
шл Таймс».
 Анексія Криму Росією, військова 
підтримка українських сепаратистів, а 
також активізація та численні військові 
навчання поблизу країн Балтії та Скан-
динавії викликали глибоке занепокоєн-
ня у Швеції. Ця нейтральна і цілком 
дружелюбна країна почала переглядати 
витрати на оборону, скорочені по закін-
ченні «холодної війни», та посилювати 
військову готовність на тлі громадських 
дебатів щодо вступу до НАТО, спричине-

них вторгненням російських літаків та 
підводних човнів у повітряний простір 
та води Швеції, зазначає «Дейлі Теле-
граф».
 Крім того, уряд Швеції планує пере-
видати посібник про те, що робити гро-
мадянам у разі початку війни з Росією. 
Брошура, яку планують надіслати 4,7 
мільйонам домогосподарств Швеції, роз-
повість, яким чином долучатися до «то-
тальної оборони» країни під час війни, 
де брати воду, харчування та як обігрі-
ватися. Буклет з робочим заголовком «У 
випадку кризи або війни» опублікову-
ють і розповсюдять у травні. Інструкції 
мають допомогти кожному шведу пере-
жити перший тиждень війни без води та 
електричного струму, доки надійде до-
помога зовні. У брошурі уряд також нав-
чає населення та владу регіонів, як спів-

працювати з цивільною обороною, вес-
ти спротив актам саботажу та дезінфор-
мації. У книжечці також міститимуться 
рекомендації щодо боротьби із загроза-
ми кібернападів, тероризму та зміни клі-
мату.
 Востаннє такий документ роздавали 
жителям Швеції 1961 року. Британське 
видання наголошує: «публікація вихо-
дить у час, коли у Швеції щораз гучні-
шими стають дебати на тему оборони та 
безпеки, загрози з боку Росії та ймовір-
ного приєднання до НАТО». Очільниця 
проекту в шведському агентстві цивіль-
ної оборони Крістіна Андерссон зверну-
ла увагу, що «кожне суспільство мусить 
бути готовим до конфлікту, і не лише 
військового». Крістіна Андерссон до-
дала: «Ми не вживали таких слів як то-
тальна оборона та готовність впродовж 

25-30 років або й довше. Тому знання в 
суспільстві є невеликими».
 «Файненшл Таймс» нагадує, що реак-
цією Швеції на закінчення холодної вій-
ни був так званий мирний дивіденд, тоб-
то зменшення витрат на оборону. «Але 
після анексії Криму Росією 2014 року та 
кількох нещодавніх візитів чужої авіа-
ції та підводних човнів у шведській еко-
номічній зоні влада змінила курс», — 
відзначає видання. З 2014 року Швеція 
збільшила витрати на армію і знову, 
вперше за 10 років, розмістила військо 
на острові Ґотланд у Балтійському морі. 
Крім цього, торік ця країна проголосу-
вала за відновлення обов’язкової війсь-
кової служби, яка була відмінена 2010 
року: відповідний закон набрав чинності 
з 1 січня. Її тривалість — від 9 до 12 міся-
ців. Також торік проведено найбільші за 
23 роки оборонні навчання, в яких брали 
участь 19 тисяч шведів та їхніх союзни-
ків із Фінляндії, Данії, Естонії, Латвії, 
Литви, Франції, Норвегії та США.
 Нейтральна Швеція не належить до 
жодних військових союзів, але здійс-
нює тісну військову співпрацю зі своїми 
скандинавськими сусідами — країнами 
НАТО. ■

Ігор ВІТОВИЧ

Міністерство фінансів США 
представило у ніч на вівторок, 
30 січня, так звану «Кремлівсь-
ку доповідь» — перелік найбли-
жчого корумпованого оточення 
президента Росії Володимира 
Путіна, проти членів якого мо-
жуть бути введені нові санкції. У 
ньому — 114 чиновників і пар-
ламентаріїв, а також 96 олігар-
хів. Проти декого з них санкції 
вже діють. У переліку є, зокре-
ма, російський прем’єр та екс-
президент Росії Дмитро Мед-
ведєв. «Кремлівська доповідь» 
Мінфіну США майже одразу от-
римала другу назву — «список 
Путіна». Вона є відповіддю на 
втручання Росії в американські 
вибори, анексію Криму та вій-
ськову інтервенцію на Донбасі 
й має посилити тиск на російсь-
кого лідера.

Ти ба! Знайомі все обличчя...
 2 серпня 2017 року прези-
дент США підписав прийня-
тий Конгресом Закон «Про про-
тидію противникам Америки 
за допомогою санкцій», фак-
тично закон про санкції проти 
Росії, Північної Кореї та Ірану. 
Згідно з цим законом, Мінфін 
США зобов’язаний був за 180 
днів представити список чи-
новників, олігархів і держав-
них компаній, щодо яких мож-
на задіяти санкції. Головними 
критеріями відбору для цього 
списку були: близькість до пре-
зидента Путіна і вплив на росій-
ську економіку.
 У підсумковому списку зі 
114 чиновників майже поло-
вина (43 особи) є представни-
ками президентської адмініст-
рації, зокрема глава адмініст-
рації президента Антон Вайно, 
його заступник Олексій Гро-
мов (курирує пресу), прес-сек-
ретар президента Дмитро Пєс-
ков, помічник Путіна Владис-
лав Сурков, який відповідає, 
як вважається, за ситуацію 
на Донбасі. Вісім співробітни-
ків адміністрації президента 
Росії вже перебувають під сан-
кціями. Окрім прем’єр-мініст-
ра Дмитра Медведєва, до спис-
ку внесені всі без винятку чле-
ни його уряду — вісім віце-
прем’єрів і 22 міністри, з яких 
під санкціями вже перебувають 
віце-прем’єри Дмитро Козак та 
Дмитро Рогозін.
 Спікери обох палат парла-
менту В’ячеслав Володін і Ва-
лентина Матвієнко, керівники 
СЗР і ФСБ Сергій Наришкін і 
Олександр Бортніков, началь-

ник генштабу Валерій Гераси-
мов також потрапили до «Крем-
лівської доповіді». А також ко-
лишній глава кремлівської 
адміністрації Сергій Іванов, ген-
прокурор Юрій Чайка, очільник 
«Ростеху» Сергій Чемезов і на-
віть співвласник мережі супер-
маркетів «Магніт» Сергій Гали-
цький. Туди ж потрапили мер 
Москви Сергій Собянін і губер-
натор Санкт-Петербурга Георгій 
Полтавченко — єдині в переліку 
глави суб’єктів РФ.
 До списку 96 російських під-
приємців та олігархів внесені 
особи, статки яких, за даними 
американської влади, оціню-
ються щонайменше в понад мі-
льярд доларів. Це, зокрема, Ро-
ман Абрамович, Олег Дерипас-
ка, Ваґіт Алекперов, Володимир 
Потанін, Володимир Євтушен-
ков, Віктор Вексельберг, Борис 
та Аркадій Ротенберґи, Юрій 
Ковальчук, Сулейман Керімов, 
Юрій Мільнер та Геннадій Тим-
ченко. До цієї компанії потра-
пив і засновник та власник «Ла-
бораторії Касперського» Євген 
Касперський. Розробника добре 
відомого на світовому ринку ан-
тивірусного забезпечення «від-
значено» за викрадення з допо-

могою його антивірусних прог-
рам даних Агенції національної 
безпеки США. 
 У список також увійшли 
глави 19 державних компаній: 
«Ґазпром» (Олексій Міллер), 
«Роснєфть» (Ігор Сєчин), «Сбєр-
банк Россії» (Герман Греф), «Но-
рильський нікель» (Володимир 
Потанін), «Альфа-банк» (Пет-
ро Авен), РЖД, ВТБ, «Ростех», 
«Россєті», «Інтер РАО», «Рос-
атом», «Транснєфть», Газпром-
банк, «Татнєфть», «Аерофлот», 
«Башнєфть» та інші. У «чорний 
список» Мінфіну США потрапи-
ли навіть власники трьох росій-
ських футбольних клубів. 

«А нам всьо равно!»
 Самого Путіна, на честь якого 
назвали вищезгаданий список, у 
переліку нема, бо це б означало 
припинення міждержавних кон-
тактів між США та Росією. Але в 
списку значаться прізвища кіль-
кох маловідомих осіб. Ймовір-
но, що це ті «чорні конячки», 
які є «банкірами» Путіна, на 
яких записані офшорні рахунки 
російського президента. Одного 
з таких підпільних банкірів — 
скромного петербурзького віо-
лончеліста Сергія Ролдугіна — 

вивели на чисту воду 2016 року, 
коли з’ясувалось, що він володіє 
офшорними компаніями з обо-
ротами в кілька мільярдів до-
ларів. Розгадка виявилась про-
стою — його брат навчався в ін-
ституті КДБ разом iз Путіним, 
а Ролдугін є кумом російського 
президента. 
 Водночас у адміністрації пре-
зидента США Дональда Трампа 
запевнили, що Білий дім поки не 
розглядає запровадження нових 
санкцій проти РФ чи окремих її 
фізичних та юридичних осіб че-
рез втручання Росії у вибори в 
США. Посол США в Росії Джон 
Хантсман раніше заявляв Росій-
ській службі Бі-Бі-Сі, що засто-
сування можливих антиросійсь-
ких санкцій буде гнучким.
 Тим часом сам закон, згід-
но з яким було представлено 
доповідь та «список Путіна», 
зобов’язує Мінфін США нада-
ти оцінку наслідків запрова-
дження певних обмежуваль-
них заходів щодо РФ та окре-
мих російських фізичних осіб і 
компаній. Очікується, що пот-
рапляння до цього списку може 
означати для його фігурантів 
обмеження доступу до фінан-
сових операцій із міжнародни-

ми фінансовими інститутами, 
адже багато кредитних органі-
зацій розглядатимуть учасни-
ків списку як де-факто підсан-
кційних осіб. Їхня присутність 
у такому списку може спонука-
ти банки та інші організації у 
США та Європі не вести з ними 
бізнес, пише бізнесова агенція 
«Блумберг».
 Метою публікації списку є не 
стільки прямі санкції, а розхиту-
вання владної піраміди Путіна. 
Адже кожна кримінальна піра-
міда влади будується на про-
стій засаді: низи засвідчують ло-
яльність тому, хто стоїть на вер-
шині піраміди, а сам «пахан» 
гарантує безпеку та безкарність 
діянь членів угруповання. Піс-
ля такої викривальної публіка-
ції дехто з «низів» може натяк-
нути «пахану», що той не вико-
нує своїх зобов’язань із захис-
ту. Окремі елементи піраміди 
почнуть «дезертирувати», що в 
подальшому може привести до 
її руйнації. «Повинні бути різ-
ні стимули, щоб люди не хотіли 
бути близькими до Путіна», — 
сказав Російській службі Бі-Бі-
Сі експерт впливового вашинг-
тонського аналітичного центру 
Atlantic Council Андерс Ослунд.
 Дехто з фігурантів «Крем-
лівської доповіді» поспішив при-
меншити значення публікації 
списку й вдає Юрія Нікуліна під 
час виконання пісні про зайців: 
«А нам всьо равно!». Приміром, 
помічник президента РФ Анд-
рій Фурсенко, який теж фігурує 
у списку, заявив, що для нього 
«нічого кардинально не змінить-
ся». Напередодні оприлюднення 
речник президента Дмитро Пєс-
ков назвав доповідь «прямою і 
очевидною спробою прив’язати 
якісь дії до виборів (президен-
та Росії) так, щоб вплинути на 
них». І додав, що «жодного впли-
ву не буде». А після оприлюднен-
ня додав, що США таким чином 
визначили своїх ворогів: «Якщо 
ви подивитеся на текст, заголо-
вок цього документа, адже це 
все робиться відповідно до зако-
ну про протидію ворогам США... 
Тому де-факто вся ця група осіб 
названа ворогами США». Гла-
ва комітету Держдуми з міжна-
родних справ Леонід Слуцький 
заявив, що «Кремлівська до-
повідь», до якої внесене фактич-
но все керівництво Росії, «підри-
ває можливість для подальшого 
діалогу Москви та Вашингтона, 
який і так перебуває у своїй най-
нижчій точці». Отже, в Москві 
далеко не «всьо равно», які на-
слідки «Кремлівська доповідь» 
матиме для Росії. ■

ЗАГРОЗА

Нейтралітет — Росії не аргумент
Швеція готується до війни

■

ПРОТИДІЯ

210 друзів Путіна 
США представили список корумпованого оточення президента 
Росії. У Кремлі за цим розгледіли втручання у вибори

■

У «сильного президента» намітились великі проблеми... ❙
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У важкий повоєнний рік, щой-
но переживши голод, 17 січня 
1948-го було засноване Това-
риство з розповсюдження полі-
тичних і наукових знань УРСР, 
за яким згодом закріпилася 
назва Товариство «Знання» Ук-
раїни. А за пару тижнів, 1 лю-
того, на світ з’явився хлопчик, 
який — мине час — стане ак-
тивним членом товариства, а 
потім і очолить його. Про сим-
волічний збіг, діяльність това-
риства, минуле та сьогоднішнє 
напередодні ювілею говоримо з 
головою правління товариства, 
доктором філософських наук, 
заслуженим діячем науки і тех-
ніки України професором Васи-
лем Кушерцем.

«Хлопче, справжня філософія 
— в Києві»
 ■ Василю Івановичу, і ви, 
і очолюване вами товариство 
«Знання» народилися з різни-
цею в якихось пару тижнів. Не 
вважаєте цей факт символіч-
ним? 
 — Вважаю і символічним, і 
містичним. Коли мене запиту-
ють, які для організації потрібні 
номери, то я кажу: 48-48 (смієть-
ся). Я й зараз їжджу на авто з та-
кими номерами. У цих символіч-
них збігах щось таки є. Світ ве-
ликий, але він мікросвіт по від-
ношенню до людини. Пригадую: 
під час служби на флоті, коли за-
гострилася ситуація з Північною 
Кореєю, нашу флотилію спряму-
вали до її берегів. Туди ж підтяг-
нулися й американці. Море від 
кораблів аж кишіло. Наші суд-
на за 15 метрів один від одного 
стояли. Хтось із хлопців пожбу-
рив на американський корабель 
величезну червону рибину (у нас 
стояли цілі бочки з цими засоле-
ними делікатесами). Ті зраділи 
— давай у відповідь якісь ручки, 
жувальні гумки нам на борт ки-
дати... Отак браталися (смієть-
ся.) А через багато років поїхав 
до доньки в США, і саме той ко-
рабель я побачив на причалі — 
там нині музей. Зайшли всере-
дину, розговорилися з працівни-
ком музею і з’ясувалося, що тоді, 
біля берегів Північної Кореї, він 
теж був! Ось так містика і доля 
нас звели вдруге. 
 ■ Ви народилися в робітни-
чому місті Орджонікідзе, нині 
— Покров. Закінчили гірни-
чий технікум. І раптом — всту-
паєте на факультет філософії. 
Як вас закинуло в таку непрос-
ту науку? 
 — А знову ж таки — через то-
вариство «Знання». У технікумі, 
куди вступив після 8-го класу, 
було сильне викладання фізи-
ки, математики, я брав участь в 
олімпіадах. А тоді всі були «за-
ражені» фізикою. Запоєм чи-
тали журнал «Наука і жизнь» 
— товариство «Знання» його 4-
мільйонним тиражем видавало. 
І я нею захопився. Хотів продов-
жити навчання в Московському 
фіз-теху. Конкурс туди був вели-
чезним, і я, хоч і мав червоний 
диплом, не вступив. Поїхав на 
роботу за розподілом у Нижній 
Тагіл. Був призваний на флот. 
Пройшов 3 океани і 18 морів. І 
там моє захоплення фізикою пе-
реросло в захоплення побудо-
вою суспільства, яке теж живе 
за певними законами. Там теж є 
матерія, аліментарні елементи, 
людина — первинна його клі-
тина. І коли я став задумувати-
ся над цим, то зрозумів, що хочу 
лише на філософський факуль-
тет. Бо що таке філософія? Це 
вміння розуміння, вміння дотя-
гуватися до глибин.
 Вступати поїхав у Московсь-
кий університет, а один викла-

дач мені і каже: «Хлопче, тут 
уже давно немає ніякої філосо-
фії. Справжня філософія — в 
Києві. Там є Копнін (засновник 
сучасної київської філософської 
школи. — Авт.), Шинкарук (про-
фесор, декан філософського фа-
культету Київського університе-
ту ім. Шевченка, директор Інсти-
туту філософії АНУ. — Авт.), там 
ще не втрачена школа». А в Мос-
кві на той час Евальда Ільєнкова 
загнали, Олександра Зінов’єва, 
філософа і логіка великого, виг-
нали, позбулися найкращих... 
Так замість Москви я опинився 
в Києві і дуже радий цьому. 

«Просвітництво — 
це європейське і водночас 
суто українське явище»
 ■ А з товариством «Просвіта» 
ваші «Знання» у своїй діяльності 
пересікаються? Не конкуруєте?
 — Пересікаємось, але не кон-
куруємо. Навпаки, в нас багато 
спільних проектів, заходів. Про-
світництво — це європейське і 
водночас суто українське яви-
ще. Наукове товариство імені 
Шевченка, «Громада», згодом 
«Молода Громада» — всі вони 
несли просвітництво. Та й відомі 
люди охоче поширювали знання. 
Один iз таких просвітників — ві-
домий лікар Пирогов. Він засну-
вав перші народні школи. Казав: 
для успіху треба, щоб кількість 
шкіл була більшою за кількість 
шинків. Він так своїми школами 
набрид, що його звільнили. Тож 
вирушив до Вінниці, де продов-
жив займатися наукою. Пирогов 
там справжні дива творив. Коли 
майбутньому великому вченому 
21-річному Дмитру Менделєєву 
винесли смертний вирок — на-
пророчили швидку смерть від 
туберкульозу — Пирогов, тіль-
ки глянувши на нього, скасував 
цей діагноз. І не помилився — 
вчений після того прожив довге 
життя... Клініка в Пирогова була 
демократична, допомагав усім. А 
люди в нього настільки вірили, 
що привезли якось навіть люди-
ну з відтятою головою, мовляв, 
Пирогов усе одно пришиє. Мало 
не чарівником його вважали. 
 Знання в Україні завжди ці-
нувалися, кожна родина хоті-
ла за можливості дати своїм ді-
тям достойну освіту. Бо освіта 
— це була велика цінність. Ось 
на такому благодатному ґрунті й 
з’явилося наше товариство.
 ■ «Знання» свого часу назива-
ли університетом мільйонів... 
 — Коли товариство створю-
вали, був нелегкий час: на вій-

ні загинули і доценти, і профе-
сура, не було навіть старшоклас-
ників і нормальної вищої освіти! 
І така масова громадська органі-
зація мала дати якусь енергію до 
пізнання. Це справді був універ-
ситет мільйонів. При товарист-
ві видавали чимало науково-по-
пулярних журналів, газету «Ар-
гументи і факти», а в Україні — 
журнал «Наука і суспільство». 
Їх усі читали. Це дійсно був пош-
товх до знань, який дав плоди. 
У нас, в Україні, були великі до-
сягнення: в освоєнні космосу, кі-
бернетиці (перший кібернетич-
ний факультет був відкритий у 
Києві), в нас створили перший 
континентальний комп’ютер. 
На базі товариства найвідоміші 
вчені читали лекції, всі відомі ар-
тисти, той же Василь Лановий та 
інші, в нас виступали, збираючи 
повні зали. То тільки назва була 
— лекція, а насправді це був їх-
ній творчий вечір. Для артистів 
і вчених це була неабияка під-
тримка, якщо врахувати, що за 
відкриту лекцію платили 55 кар-
бованців (аспірант на той час мав 
75 карбованців зарплати).
 ■ Лекції у вас читають і зараз. 
На них може прийти будь-хто? 
 — Звичайно. І цілком без-
платно. Розклад є на нашому 
сайті, проводимо навіть у суботу 
та неділю. До речі, в нас на сай-
ті та YouTube можна ці ж лек-
ції переглянути в запису. Їх уже 
викладено приблизно 300. Має-
мо щодня по 200, а то й більше 
переглядів цих лекцій у день. У 
нас виступили всі відомі пись-
менники, всі Герої України, зна-
мениті вчені. Обговорюємо пи-
тання історії, духовного життя, 
мови, розвитку України. У 1913 
році, наприклад, коли йшли в 
ЄС, цілий рік читали лекції про 
Євросоюз. Пояснювали, навіщо 
нам саме європейські стандарти. 
А не стандарти брехні, як це за-
раз є в Росії. 
 ■ Чому, на вашу думку, в су-
часному суспільстві, де є такі ін-
формаційні й технічні можли-
вості, брехня досі «працює»? 
 — Я теж задумувався над 
цим... Росія тільки однією брех-
нею і живе, бо давно зрозуміла її 
силу. Сталін свого часу найняв 
за великі гроші відомих людей: 
Бернарда Шоу, Ромена Ролана, 
Генріха Манна, Теодора Драйзе-
ра, Ліона Фейхтвангера — вони 
приїздили в СРСР в роки голоду. 
І Бернард Шоу писав: «Який там 
голод? Я так смачно ще ніколи 
не їв!». 
 Чому брехня й зараз працює? 

Не кожна людина хоче глибинно 
докопуватися до суті. Вона десь, 
може, й відчуває брехню, але при 
цьому вважає, що тримає ситуа-
цію під контролем, може відріз-
нити чорне від білого. А насправ-
ді це її вже давно контролюють, 
пропонуючи суцільне сіре. Ін-
формаційна політика Росії — це 
масовий гіпноз, безперервний 
сеанс колективної психотерапії, 
безперервне зомбування. Я жив 
у цьому суспільстві і знаю, що 
довкола була одна брехня. Лише 
вдягнута в пристойний одяг — 
прикрита якимись великими ці-
лями й ідеалами. Це і зараз три-
ває. Нічого не змінилося. 
 День у день «зомбоящик» 
вкидає в голови людей свої міфи. 
У нас немає україноцінного те-
лебачення. Тому сьогодні як ні-
коли необхідна медіа-грамот-
ність людей, їх треба вчити вмін-
ня слухати і читати ЗМІ. 

«Люди на Донбасі зрозуміли: 
за себе треба боротися»
 ■ Ваше товариство активно 
працює в зоні АТО. Як саме? 
 — І влаштовували аукціо-
ни, щоб зібрати гроші, і купу-
вали дрони. А ще їздимо з кон-
цертами, лекціями, роздаємо 
книжки. Я був практично по 
всій лінії фронту: від Луганська 
до півдня Донецька. Й упевнено 
можу сказати: я вірю в непере-
можну силу українського духу. 
Доводилося бачити командирів, 
які вже багато років у зоні АТО, 
питаю: чому не демобілізуєтесь? 
«Як я залишу тут своїх бійців, 
як вони без мене?» — відпові-
дають. А бійці відповідають так 
само: «Як я залишу своїх побра-
тимів і командира?». 
 Я був там на різних етапах. 
І бачу різницю: наше військо 
виросло. Виросло й місцеве на-
селення, здебільшого воно там 
патріотично налаштоване. Бо 
зрозуміло, що за себе треба боро-
тися. А ми допомагаємо, чим мо-
жемо. Ось за кілька годин буде-
мо обговорювати черговий про-
ект із власником книгарні у Бах-
муті Воломиром Дериведмедем. 
Він активно поширює в регіоні 
українські книжки, зокрема 
безкоштовно від нас та «Просві-
ти». Зараз створюємо там систе-
му народних університетів украї-

нознавства. Для чого це треба? Бо 
нам потрібна єдина мова — наша 
зброя, спільне розуміння історії 
та історичної пам’яті, спільна 
віра. Це ті фундаментальні речі, 
які об’єднують кожну націю. 
 ■ Але в Україні склалася па-
радоксальна ситуація: замість 
об’єднувати ці речі, навпаки, 
роз’єднують, бо немає спільного 
погляду на історію, немає однієї 
мови і немає однієї церкви...
 — Моя думка така: не може 
бути спільної історії між метро-
полією, якою століттями була 
Росія, і колонією. У нас — своя іс-
торія і свої національні герої. От 
мене часто запитують на тому ж 
Донбасі про Бандеру. По перше, 
кажу, «бандера» — це «прапор» 
у перекладі з іспанської. І Бан-
дера справді є прапор — він своє 
життя присвятив ідеї незалежної 
України. За це й був убитий. Зви-
чайно, в очах імперії він був во-
рогом, і в цьому роками переко-
нували нас. Так, можливо, серед 
упівців траплялися недостойні 
люди. А що, серед партизанів їх 
не було? Ви ж не знаєте справж-
ньої історії партизанів! Щоб ви-
жити, вони теж грабували насе-
лення, а їхня діяльність нерідко 
оберталася каральними опера-
ціями для мирних людей. Але ра-
дянська історія концентрувалася 
тільки на героїзації одних і нега-
тивізації інших. Ось цю місію — 
розвінчування міфів — і виконує 
наше товариство. Переосмислен-
ня власної історії — це тривалий, 
але необхідний процес. 
 Мовне питання — теж непро-
сте з огляду на тривалу русифі-
кацію. Але ситуація поступо-
во вирівнюється. Путін навіть 
не уявляв, до яких наслідків 
призведе його військове вторг-
нення — це, навпаки, здійняло 
таку патріотичну хвилю, що ук-
раїнською заговорили навіть ті, 
хто її не знав. І це важливий мо-
мент у згуртуванні і консоліда-
ції нації. Ще митрополит Анд-
рей Шептицький слушно наго-
лошував: «Що ж робить якесь 
число людей одним народом? 
Передовсім мова». 
 До речі, саме Шептицький 
ще в далекому 1941 році закли-
кав розробити програму релігій-
ного примирення. Наголошував, 
що українці мусять позбутися в 
церковному житті «того духа 
розколу і ненависті, який спри-
чинює, що українець українцеві 
— ворог». Ми, може, ніколи й не 
позбудемося Московського пат-
ріархату в Україні, принаймні 
в найближчі роки. Бо це непро-
стий процес. Але ми можемо ви-
ховувати в собі віротерпимість. 
В Україні — 19 церков, і вони 
порівняно мирно співіснують. 
Віра — це очікування якихось 
надій, якихось планів. І по вірі 
вам буде... ■

РОДИННА ІСТОРІЯ

 «В Орджонікідзе родину мого діда по батьковій лінії доля закинула з Волині. 
Під час Першої світової війни через їхнє село пролягла лінія оборони. Все населен-
ня під приводом підготовки укріплень вигнали. Хто в чому був, посідали на вози і 
подалися в світ. Спочатку опинилися під Тулою, але там не прижилися. Повернути-
ся назад не могли — над Збручем уже був новий кордон. Подалися в Орджонікі дзе, 
де щойно відкрили новий рудник. Так, майже всім селом, на одній вулиці й посели-
лися. Біда прийшла восени 1937 року. Тоді не тільки інтелігенція була під ударом, а 
й робітники. І от дід, простий робітник, мав необережність щось сказати про Сталі-
на. Вироки виносили «двійки», а не трійки. Діда розстріляли. А бабусю забрали в 
буцегарню за те, що вона не донесла радянській владі на чоловіка. Четверо дітей — 
старшому лише 12 років було — відправили в дитячий будинок. Коли бабуся в груд-
ні повернулася додому, хата стояла геть розграбована, навіть вікон і дверей не було. 
Сама піднімала чотирьох дітей... На нашій «волинській» вулиці практично в кожній 
родині когось розстріляли. Навіть могил не лишилося. 
 А дід по маминій лінії дивом уникнув найгіршого під час колективізації. Родом 
він із Херсонщини, під час Першої світової війни був у австрійському полоні, де нав-
чився основ агрономічних знань. Повернувшись додому, разом із братами став гос-
подарювати, на продажі зерна розбагатіли. Коли почалася колективізація, їх попере-
дили: вони — у списках НКВС. Дід залишив свою родину і поїхав, а брати залиши-
лися. Їх арештували і разом з родинами вивезли в невідомому напрямку. Аж після 
війни стало відомо, що вони опинилися в Вологодській області. Там і згинули... Дід 
же подався в Марганець, влаштувався на рудник. Так вижив сам і родину врятував». 

■

ЮВІЛЕЙ 

«Вірю в непереможну силу 
українського духу»
Товариству «Знання» та його керівнику Василю Кушерцю — 
70 років: як усе починалося

■



Сергій ШАНГУТОВ
Вінниця

 Четверта субота листопада в Україні 
визнана Днем пам’яті жертв Голодо-
морів. І хоча скорботна дата вже пройш-
ла, проте пам’ять про цю трагедію ук-
раїнського народу не повинна згасати. 
Адже за радянської влади в Україні го-
лодували не лише в 1932-33 рр., а й у 
1921-23, 1947 роках, хоча Голодомором 
названо саме голод 32-33-х років із най-
чисельнішими жертвами. Послухайте:
«Загупало в двері прикладом, заграло, 
зашкрябало в шибку.
— Ану, одчиняй, молодице, чого ти там 
криєшся в хаті? —
Застукало в серці, різнуло: ой горе! це ж 
гості до мене!
Та чим же я буду вітати — іще ж не вва-
рився синочок...
Біжить, одмикає сінешні, гостям укло-
няється низько.
Гостей вона просить проходить — сама 
ж замикає за ними.
Проходять солдати у хату; один з них 
писати сідає,
два інших стають коло печі, а два при 
рушницях на дверях.
— Ну як же живеш, молодице? Показуй, 
що вариш-готуєш? —
Стоїть молодиця — ні з місця — і тіль-
ки всміхається тихо.
Горщок витягають із печі, в нім скрю-
чені пальчики видно.
Стоїть молодиця — ні з місця — і тіль-
ки всміхається чудно.
Знаходять одрізані ноги, реберця, намо-
чені в цебрі,
і синю голівку під ситом, що вже поча-
ла протухати.
<...> Отак і живу,— проспівала.— 
Отак, удова молодая,—
і раптом уся затрусилась, мов щось би 
вона пригадала.

Очима так дико по хаті — і кинулась 
вся до синочка.
Голівку вона йому гладить і ротика 
стулює міцно.
Заплакала б тяжко — не може, лиш 
б’ється об піл головою:
— Синочку, дитя моє любе! Ой що ж я з 
тобою зробила! —
Солдати підводять нещасну, її освіжа-
ють водою.
А писар все пише, все пише — та сльози 
писать заважають».
 Ці моторошні рядки Павло Тичина 
написав у далекому 1921 році — в бурем-
ні часи громадянської війни, розрухи 
та голоду, що став наслідком тих подій. 
Якщо сльози не заважають вам читати 
далі, то ось вам свідчення про Великий 
голод: «А наказ — убити голодом селян 
в Україні, на Дону, Кубані, вбити з ма-
лими дітьми... Шукали зерна, неначе не 
хліб це, а бомби, кулемети. Землю штри-
кали багнетами, шомполами, всі погре-
би перекопали, всі підлоги повиламу-
вали, у городах шукали. Вдень і вночі 
підводи скрипіли, пил над усією зем-
лею висів, а елеваторів не було, зсипа-
ли на землю, а навкруги вартові ходять. 
Зерно від дощу до зими намокало, горі-
ти стало — забракло в радянської влади 
брезенту мужицький хліб прикрити. Пі-
шов селом суцільний мор. Спершу діти, 
старі, потім середній вік». (Василь Гро-
сман, «Все тече», переклад з рос.)
 Люди благали порятунку в Сталіна, 

ЦК ВКП(б). Ось уривок одного з листів: 
«Населення зраділо б падлу, та його не 
можна знайти. Люди їдять жаб, трупи ко-
ней, що загинули від сапу, вбивають і пої-
дають один одного, викопують мертвяків і 
їдять їх. Все це може підтвердити будь-хто 
у Злапопільному районі». Іще одна особ-
ливість Голодомору: «Вимирає винятково 
українське населення <...> адміністрація 
по містечках і совітських господарствах 
майже ціло неукраїнська <...> Вони ма-
теріально забезпечені, тому що купують 
харчі у т. зв. закритих розподільниках, де 
дуже низькі ціни. (Анонімний втікач НН 
із Київщини 1933 р.)
 Постраждали переважно українці 
хоч би тому, що в національному складі 
населення УРСР на 1929 р. вони стано-
вили 80,1%, а по селах — 87,6%. Те-
пер кажуть, що українці самі себе мо-
рили голодом, адже не Сталін забирав 
у голодуючих сімей останню склянку 
пшона чи торбинку квасолі. Так, але 
місцеві активісти в такий спосіб вико-
нували постанови московської влади 
ЦК ВКП(б) і ЦК ВК(б)У від 18 листопа-
да 1932 р., що скасовував невивезення 
насіннєвих фондів зерна і вводив прак-
тику натуральних штрафів продуктами 
— на випадок відсутності запасів зерна. 
Спланована конфіскація урожаю зерно-
вих та всіх інших продуктів харчування 
у селян представниками радянської вла-
ди, а також позбавлення права на виїзд 
із голодуючих районів безпосередньо 

призвела до вбивств людей голодом у 
мільйонних масштабах!
 26 листопада 2006 р., вшановую-
чи пам’ять жертв Голодомору 1932-33 
рр., Верховна Рада України прийня-
ла Закон «Про Голодомор 1932-33 рр. 
в Україні», стаття перша якого визнає 
Голодомор геноцидом українського на-
роду. Публічне заперечення Голодомо-
ру в Україні визнається наругою над 
пам’яттю мільйонів жертв Голодомору, 
приниженням гідності українського на-
роду. Фактично в цілому світі визнали 
Голодомор геноцидом українського на-
роду, правда, Генасамблея ООН у лис-
топаді 2003 р. у заяві до 70-річчя Вели-
кого голоду 1932-33 рр. визнала його 
лише як національну трагедію. В самій 
же Україні не визнали Голодомор ге-
ноцидом українців комуністична пар-
тія та колишній президент Янукович. 
Усупереч закону безкарно заперечують 
Голодомор і деякі журналісти, скажі-
мо, Сергій Лозунько в «поважній» га-
зеті «2000»: «...голодомор — это чисто 
политическое современное украинское 
изобретение. В России, например, его 
не используют — и в тех же заявлени-
ях МИД РФ это слово обязательно берут 
в кавычки».
 Кажуть вороги, що ми, свідомі сво-
го українства українці, — «голодомор-
цы». Нехай, але із сльози відродимось, 
піднімемось і розвеселимо нашу славну 
Україну. ■

Нінель КАСЬЯН, 
ветеран праці, інвалід І групи, 
учасник Другої свiтової вiйни
Київ

 Шановна редакціє газети «Ук-
раїна молода», уклінно прошу до-
помогти впливовим словом вирi-
шенню цiєю проблеми. 
 Верховна Рада прийняла закон 
на захист тварин — архісхваль-
но! А тепер врятуйте рослини — 
видайте суворо караючий закон 
за знищені дерева, бо ця пробле-
ма всім болить. Зрізали стару па-
хучу акацію у два обхвати у дворі 
на Липській, 15 — чотири інфарк-
ти, погляд на «обезголовлену», без 
верхівки, ялинку — колька в сер-
це кожній людині. Адже варвари 
забувають, що кожен зелений лис-
точок — то ковток кисню, без яко-
го все живе гине.
 Ранньої весни 2017-го замовила 
в Ботанічному саду волоські горі-
хи, їстівну горобину, шовковицю, 
замовила також по 50 кг елітної 
землі під кожне древце (бо на ді-
лянці — одне будівельне сміття). 
Дбайливі руки викопали поміж 
цеглин і скла ями, зі співаючим 
від радості серцем посадила дерев-
ця у найкращу для цього пору — 22 
листопада 2017 р., дбайливі руки 
зеленбуду з любов’ю підв’язали до 
кілочків кожен саджанець. Люди 
дякували мені, бо на цій смужечці 
у дворі двох будинків по Липській, 
15/17 та 19 росли тополі-пухівки, а 

їх, за постановою комісії, зрізали, 
щоб старі дерева від негоди не впа-
ли та не пошкодили нічого довко-
ла. Тож зелені бракувало в цих дво-
риках.
 А вже 27 листопада вночі вся 
моя праця була знищена — всі 
п’ять горіхів, горобина, абрико-
са. Знищили навіть горіх та виш-
ню, які росли раніше, а ще — кущі 
бузку та жасмину. Повитягували 
з землі всі рослини, навіть кілоч-
ки, до яких вони були підв’язані, 
— не лишилось ні сліду. Садила ж 
я всі ці рослини з дозволу ЖЕКу, 
офіційно.
 Велике прохання донести до де-
путатів інформацію, щоб вони на 
законодавчому рівні затвердили 
такі норми:
 — Зі школи дитина повинна, як 
таблицю множення, знати: рвати, 
ламати зелень заборонено!
 — Розробити прогресивний та-
риф, згідно з яким доплачувати 
двірникам за кожне дерево, кущ, 
за яким вони доглядають — підрі-
зають, збирають лист тощо.
 — Посилити нагляд, карати за 
зрізані без дозволу насадження.
 Хочу звернутися до тих, хто 
знищив та викопав усі насаджені 
мною дерева — змилуйтесь, доз-
вольте немічній каліці останні дні 
мого життя милуватися зеленню, 
дихати ароматом квітів. Повзаю-
чи, доглядатиму посаджене. Коли 
піду — залишу свою працю добрим 
людям на згадку. ■

 Дорогі мої «молодоук-
раїнці». Щиро вітаю усіх 
Вас, Ваші родини з мину-
лими святами! Здоров’я 
Вам, світла, радості, любові, 
творчості і патріотичного 
тону! Одужання й розквіту 
рідній землі. 

Заметіль. Заворожена ніч.
Як давно не було снігопадів.
І війна, що гюрзою повзе,
знов з домівки мене забирає.
Де тепло і любові розмай,
де ялинка живицею пахне,
 де рідня і любові слова,
твої очі єдині, прекрасні.

Я роками до тебе іду,
через зими тебе обіймаю. 
З побратимами я повернусь
українське життя будувати.
Через рани й каліцтва проб’юсь 
я до тебе засніженим ранком.
Через фронт я до тебе прийду
перемогою розуму й правди.

Я у світ, у якому живеш,
повернусь. Я його не приймаю!
І систему принижень і зрад,
як на фронті всю нечисть, зламаю.
Хуртовина відбілює світ,
чистоту повертає назавжди.
Україну й тебе пригорну,
З Новим роком, з Різдвом привітаю.

«Вінниця — єдине в світі місто, де пам’ятник Шевченку не ставлять, а зносять» — так зреагувала інтернет-
спільнота на подію, що сталася проти ночі 24 січня. Як злодій, місцева влада знесла погруддя поету, мотивуючи це 
встановленням нового пам’ятника — Героям Небесної сотні. Для чого це робити вночі, таємно, без громадського 
обговорення? Навіть пам’ятники Леніну по всій країні, в рамках декомунізації, знiмали відкрито, навіть із певним 
ентузіазмом з боку активної частини громадян. 
Невже місцевій владі встановлений за кошти і з ініціативи місцевих активістів та небайдужих людей пам’ятник 
так муляв очі, що вони вирішили «перенести» його подалі (у якусь школу!) від своїх ясних очей? Совковий штиб 
керування, коли рішення ухвалюються і здійснюються десь там, на олімпі, без обговорення з громадою, може 
зіграти злий жарт із можновладцями. Панове, дивіться під ноги, аби не наступати на граблі…

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Із сльози відродимось...
Рухаючись уперед, не можна забувати трагічні сторінки своєї історії

■

КРИК ДУШІ

Добрим людям 
на згадку,
або Закон на захист зелених насаджень

■

ПОЛІТПАРНАС

Лист бійця додому
Василь КАЛЧУГІН, практичний психолог Глобинської гімназії
Глобине, Полтавська область

■
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СЕРЕДА, 31 СІЧНЯ 2018 Я ВАМ ПИШУ...
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СЕРЕДА, 31 СІЧНЯ 2018МИНУЛЕ І ДУМИ
Олександр СКРИПНИК, 
дослідник історії спецслужб

 На тлі пафосного відзначен-
ня 20 грудня 2017 року в Росій-
ській Федерації 100-річчя росій-
ських органів держбезпеки ще 
й ще раз приходить усвідомлен-
ня того, які ми все ж із ними різ-
ні: ментально, духовно, істо-
рично. Попри те, що в 1991 році 
на Луб’янці знесли пам’ятник 
Феліксу Дзержинському, його 
дух ні з луб’янських кабінетів, ні 
з площ і вулиць російських міст 
і сіл нікуди не дівся. Його спра-
ва живе й процвітає. Не дивно, 
що нинішні російські спецслуж-
би впродовж останньої чвер-
ті століття гордо йменують себе 
правонаступниками радянських 
органів держбезпеки — ВЧК-
ГПУ-НКВД-КГБ, відповідно, 
відтоді й ведуть свій родовід, пи-
шаються своїми попередниками, 
щоразу випускають до ювілей-
них дат пам’ятні знаки, які мало 
чим відрізняються від тих, що 
прикрашали груди заслужених 
чекістів сорок, шістдесят, вісім-
десят років тому. Схожий відче-
канили й до 100-річчя.
 Між історією російської та 
радянської розвідки й контр-
розвідки давно поставлено знак 
рівності. Точніше, літописці й 
нинішні російські творці цієї іс-
торії самі свідомо поставили цей 
знак. А отже, увесь шлейф нега-
тиву, вся та карма нікуди не поді-
лися, вони незримо супроводжу-
ють нинішніх «лицарів плаща 
й кинджала» в усіх їхніх спра-
вах донині. А говорити при цьо-
му про якусь доцільність нама-
гання керівників ФСБ РФ із на-
годи сторічного ювілею виправ-
дати чекістів за минулі репресії й 
злочини взагалі є кощунством. 
 На противагу цьому ще в 
1991 році й Служба безпеки 
України загалом, і підрозді-
ли української зовнішньої роз-
відки зокрема рішуче заявили, 
що не є правонаступниками ра-
дянських органів держбезпе-
ки. Натомість почали виваже-
но й ретельно виписувати свою 
історію, прискіпливо ставити-
ся до свого родоводу, намага-
тися об’єктивно зобразити свій 
шлях — хай би він не завжди в 
минулому був безхмарним. 
 У п’ятитомному науково-
му виданні «Спеціальні служби 
України від найдавніших часів 
до сьогодення», яке нині пое-
тапно готується й публікуєть-
ся під егідою Національної ака-
демії наук України, Інституту 
історії України та Національної 
академії СБУ, чітко визначено 
історичні періоди дослідження: 
Київська Русь, козацька Украї-
на, національно-визвольні зма-
гання 1917 — 1921 років, спец-
служба Державного Центру УНР 
в екзилі, розвідка та контррозвід-
ка ОУН і УПА, спецслужби за 
часів новітньої історії України. 
Період діяльності радянських 
спецслужб на території Украї-
ни винесено за рамки цього до-
слідження, йому буде присвяче-
но окреме видання, і це цілком 
логічно. То була інша держава 
— СРСР, і підрозділи українсь-
кої розвідки й контррозвідки у 
той період працювали в інтере-
сах Радянського Союзу.
 Нині, коли на державному 
рівні відзначається 100-річчя Ук-
раїнської революції 1917 — 1921 
років, є слушна нагода пригада-
ти, що саме в той період зароджу-
валися національні спецслужби, 
чи точніше — відроджувалися. 
Адже основу їхньої діяльності, 
засадничий стрижень станови-
ли дух, звитяга і героїчні вчин-
ки вивідників княжої доби, коза-
цьких пластунів, дозорних і всю-
дисущих агентів Богдана Хмель-

ницького. На патріотичній хвилі 
проголошення Української На-
родної Республіки все це поста-
ло з новою силою і задля віковіч-
ної мети українців — утримати, 
розбудувати і захистити свою не-
залежність і державність.
 За радянських часів годі було 
й говорити про якусь самобут-
ність, скажімо, української роз-
відки, свій особливий шлях, по-
черк. І навіть до самого вислову 
«український розвідник» став-
лення було різним. Десятиліття-
ми воно поглиналося поняттям 
«радянський розвідник», і цьо-
му були свої логічні закономірні 
пояснення. Поглянути ж за інші 
часові рамки — не радянські — 
в період існування СРСР узагалі 
мало хто наважувався, не ка-
жучи вже про спроби позитив-
но зобразити представника роз-
відки українських еміграцій-
них структур. Тому нерідко ви-
датні герої-розвідники втрачали 
свою національну самоідентифі-
кацію. У широкій свідомості жив 
загальний позитивний образ роз-
відників Макарова-Кольцова, 
Ісаєва-Штірліца, Бєлова-Вайса, 
Бурлакова-Вихора, Абеля-Фіше-
ра, Молодого-Лонсдейла…
 Говорячи ж про зароджен-
ня української розвідки, у ті, 
радянські, часи посилалися 
на вказівку Іноземного відділу 
ОГПУ при Раді Народних Комі-
сарів СРСР, яка надійшла на ад-
ресу ГПУ УСРР 4 березня 1925 
року, щодо необхідності органі-
зації розвідувальної роботи в рес-
публіці, зокрема створення за-
кордонних резидентур у Польщі 
та Румунії. З урахуванням цьо-
го на запитання «Коли в Україні 
було створено розвідку?» най-
частіше давалася така відповідь: 
«Приблизно у 1925 році». 
 Натомість лише в роки неза-
леж ності України небайду жі до 
об’єктивного відтворення історії 
національних спецслужб науков-
ці, зокрема докто ри історичних 
наук Сідак В. С., Вєдєнєєв Д. В., 
Вронська Т. В. та інші, почали 
писати справжню історію віт-
чизняної розвідки. Наполегливі 
пошуки документів у вітчизня-
них і закордонних архівах дали 
змогу заповнити білі плями на-
шої історії.
 Отже, за відправну точку іс-
торії української розвідки в цей 

період слід брати не 1925-й, а 1918 
рік. Тоді, за Центральної Ради, 
відбувалася розбудова зброй них 
сил і спеціальних служб Украї-
ни. Особливо гостро це питання 
постало після підписання УНР 
Брестського мирного договору 
з країнами Центрального блоку 
(27 січня 1918 р.). Адже на той час 
загроза агресії з боку радянської 
Росії залишалася доволі реаль-
ною попри те, що в підписаному 
нею Брестському мирному дого-
ворі з країнами австро-німецько-
го блоку (березень 1918 р.) був та-
кий пункт: «Росія зобов’язується 
негайно укласти мир з Українсь-
кою Народною Республікою і виз-
нати мирний договір між цією де-
ржавою та чотирма союзними де-
ржавами. Українську територію 
негайно очистити від російського 
війська і російської червоної гвар-
дії... Росія припиняє всяку агіта-
цію чи пропаганду проти уряду 
чи публічних установ Українсь-
кої Народної Республіки». 
 У березні 1918 року, як зазна-
чається у віднайдених науковця-
ми документах у фондах Цент-
рального державного архіву ви-
щих органів влади та управлін-
ня України, новий начальник 
Генерального штабу Армії УНР 
полковник О. Сливинський про-
вів його структурну реорганіза-
цію. Відтепер Генштаб складав-
ся з двох генерал-квартирмейс-
терств: перше з них займалося 
управлінням оперативною діяль-
ністю армії, а друге — пробле-
мами розбудови самих збройних 
сил. Крім цих головних підроз-
ділів, Генштаб мав і окремі струк-
тури, що були зобов’язані забез-

печувати армію конфіденцій-
ною службовою інформацією, а 
саме: «розвідковий» підвідділ на 
чолі з підполковником В. Коло-
совським і підвідділ закордонно-
го зв’язку під керівництвом гене-
рала О. Березовського, який мав 
організовувати роботу військово-
го аташату УНР. 
 Начальником «розвідкового» 
підвідділу 10 березня 1918 року 
призначили Володимира Коло-
совського, як свідчать дані з його 
послужного списку. Згідно з на-
казом військового міністра УНР 
від 11 квітня 1918 року, розвіду-
вальний підрозділ отримав ста-
тус відділу розвідки 1-го генерал-
квартирмейстерства. Таким чи-
ном, віднайдено формалізовані 
дати утворення підрозділів ук-
раїнської розвідки. 
 Станом на 19 квітня 1918 
року зазначений відділ розвід-
ки, як свідчать архівні докумен-
ти, за штатом мав такі посади: на-
чальника, його помічника, двох 
офіцерів для доручень, двох пе-
рекладачів і одного урядовця. 
Начальник відділу Колосовсь-
кий здійснював загальне керів-
ництво роботою розвідувального 
підрозділу. Його помічник оса-
вул Матвієнко займався органі-
зацією агентурної діяльності 
військової розвідки («керуван-
ня таємною розвідкою»). Один 
зі старшин для доручень (курін-
ний Мазур-Ляховський) прово-
див допити військовополонених 
і громадян, що прибували з тери-

торії радянської Росії, а другий 
(курінний Марченко) підтриму-
вав контакти з «політичним бюро 
по справах контррозвідки», вилу-
чав цінну для розвідки інформа-
цію, що її накопичувало зазначе-
не бюро. Один із перекладачів (по-
сада другого була вакантною) пе-
рекладав матеріали з німецької та 
французької мов. Урядовець ви-
конував функції діловода підроз-
ділу.
 У цей період головна увага 
української розвідки була зосе-
реджена на вивченні становища 
на фронтах радянських військ у 

районі Дону і Кубані, враховуючи 
безпосередню наближеність цих 
регіонів до кордонів України. Та-
кож здійснювалася розвідка Ру-
мунії, керівництво якої не прихо-
вувало своїх намірів щодо окупа-
ції Північної Буковини й Півден-
ної Бессарабії. Ці напрями роботи 
розцінювалися як пріоритетні. 
Крім цього, збирали розвідуваль-
ну інформацію про армії інших 
держав. Здобуті відділом відо-
мості щодня по трапляли у розві-
дувальнi звіти для командуван-
ня Армії УНР. Водночас відділ 
розробляв рекомендації для вій-
ськових аташе УНР за кордоном.
 Закономірно, що вiд самого 
початку розвідка була військо-
вою. Такі пріоритети збереглися і 
за Гетьманату та Директорії УНР. 
Це пояснювалося тим, що весь 
цей час не припинялося збройне 
протистояння як усередині рес-
публіки, так і на зовнішніх фрон-
тах, що потребувало регулярного 
надходження розвідувальних да-
них стосовно противника, пере-
дусім військового характеру.
 То були складні часи як для 
Української держави, так і для 
тих, хто стояв біля витоків ство-
рення національних розвідуваль-
них органів. У тогочасних кер-
маничів країни ще не було на-
лежного розуміння, що розвідка 
може стати серйозним спеціаль-
ним інструментом у боротьбі за 
державність України. Далеко не 
всі мали чітке уявлення про межі 
її можливостей і компетенції, про 

те, які форми і методи вони мо-
жуть використовувати, не завж-
ди виділялися необхідні кошти 
для розгортання масштабної ро-
боти за кордоном. Нерідко ігно-
рувалася добута інформація, та 
й узагалі військовому будівниц-
тву не приділялася належна ува-
га, що зрештою й призвело до по-
разки у визвольних змаганнях. 
Крім того, розвідвідділ зазнавав 
труднощів через брак кваліфіко-
ваних кадрів і матеріально-тех-
нічну скруту. Радянські ж спец-
служби, на утримання яких то-
гочасні керманичі не шкодували 
ні коштів, ні засобів, звісно, мали 
більше можливостей у цьо му не-
рівному протистоянні.
 Та усе ж навіть за таких умов 
українська розвідка демонстру-
вала свою дієздатність, ефектив-
ність і величезний потенціал за 
рахунок справжніх патріотів, 
сміливих і відчайдушних, го-
тових жертвувати собою зара-
ди кращого майбутнього віль-
ної, незалежної і суверенної Ук-
раїни. Неупереджений погляд на 
біографії яскравих представників 
національних спецслужб дає змо-
гу зрозуміти, що спонукало їх до 
певних дій і вчинків, давало сили 
перемагати ворогів України у не-
рівному протистоянні, не злама-
тися, не зневіритися, не опусти-
ти рук навіть тоді, коли танули 
останні надії.
 Зазирнувши за лаштунки ар-
хівних справ, по-новому прочи-
туєш ті далекі події нашої історії. 
І тоді стає ще зрозуміліше, чому 
за радянських часів вони трак-
тувалися у викривленому світлі, 
чому образи представників таєм-
ного легіону Української револю-
ції і досі паплюжаться російською 
пропагандою. 
 Водночас знання тих подій 
дає поштовх для розуміння того, 
що відбувається сьогодні навколо 
України, природи російської аг-
ресивної політики і діяльності її 
спецслужб. Адже те, що діялося 
у 1917—1921 роках на території 
України, ті «гібридні» методи ве-
дення більшовицько-українсь-
ких воєн у різних формах прояв-
ляються в наш час. 
 Безперечно, для нинішніх 
співробітників розвідувальних 
органів України визначальні 
дати, пов’язані з утворенням та 
становленням розвідки за новіт-
ньої історії, є більш пам’ятними, 
ближчими, зрозумілішими. Ска-
жімо, для воєнної розвідки — це 
7 вересня. Цього дня у 1992 році 
вийшов Указ Президента Украї-
ни «Про Управління військової 
стратегічної розвідки Міністерс-
тва оборони України» і відтоді 
відзначається професійне свято 
— День військової розвідки Ук-
раїни. Співробітники української 
зовнішньої розвідки згадують 28 
грудня 1991 року — день підпи-
сання головою СНБУ Марчуком 
Є. К. оргштату Головного управ-
ління розвідки СНБУ, 14 жовт-
ня 2004 року — дату підписан-
ня Президентом України Указу 
«Про створення Служби зовніш-
ньої розвідки України» і 1 груд-
ня 2005 року — день прийняття 
Верховною Радою України Зако-
ну України «Про Службу зовніш-
ньої розвідки України». 
 Натомість уже рідко хто в Ук-
раїні й згадає про відправну дату 
відзначення радянськими розвід-
никами свого професійного свята 
— 20 грудня 1920 року, коли був 
утворений Іноземний відділ ВЧК 
при НКВД РРФСР. Це свідчить 
про те, що ми послідовно відда-
ляємося від радянського мину-
лого, що процес переосмислення 
історії спецслужб в Україні має 
невідворотний характер. Сьогод-
ні на наших очах твориться нова 
історія, і ми є її безпосередніми 
учасниками. ■

ДО ДАТИ

Таємний легіон незалежності
100 років тому в УНР було створено національні розвідувальні органи

■

Микола Красовський — керівник
Інформаційного бюро 
Розвідочної управи Генштабу 
Армії УНР, розробник перших
нормативних актів для 
української розвідки, 
полковник Армії УНР.

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

Іван Вислоцький — хорунжий 
Українських січових стрільців,
 співробітник розвідчого відділу 
Української Галицької армії, автор 
спогадів про діяльність розвідки 
у період Української революції
1917—1921 рр. (один із активних
 діячів української розвідки)

❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙
❙

Знання тих подій дає поштовх для розуміння того, 
що відбувається сьогодні навколо України, природи 
російської агресивної політики і діяльності її спецслужб. 
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Марія ВИШНЕВСЬКА

Уперше він заявив про себе, пра-
цюючи у складі вокально-інстру-
ментального ансамблю «Смеріч-
ка» разом iз Назарієм Яремчуком 
та Левком Дутківським.
Знайомство і зустріч iз Володи-
миром Івасюком позначилися 
на його творчому становленні.
Його «Стожари» облетіли всю 
Україну і стали улюбленим шля-
гером, а «Смерекова хата» ста-
ла його візитівкою.
Нинішній рік для автора бага-
тьох шлягерів і просто попу-
лярних та улюблених пісень, 
народного артиста України Пав-
ла Дворського ювілейний — 
1 лютого він святкуватиме своє 
65-річчя!

Від удалого дебюту 
до авторської візитівки
 Буковинська земля дала Ук-
раїні не одне знане в усьому світі 
ім’я, серед них співак і компози-
тор Павло Дворський. Він наро-
дився в селі Ленківці, Кельме-
нецького району, Чернівецької 
області, у селянській родині. За-
кінчив із золою медаллю школу в 
рідному селі. Початкову музичну 
освіту отримав у Кельменецькій 
районній музичній школі. А піс-
ля служби в армії вступив і нав-
чався в Чернівецькому музично-
му училищі відразу на трьох від-
ділах: хорово-диригентському, 
народних інструментів (баян) та 
вокальному. 
 Обдарованого юнака поміти-
ли і запросили до ВІА «Смеріч-
ка». Працюючи у складі популяр-
ного вокально-інструментально-
го ансамблю разом iз Назарієм 
Яремчуком та Левком Дутківсь-
ким, він уперше заявив про себе 
на професійній сцені як компо-
зитор. У 1979 році в репертуарі 
«Смерічки» з’явилися його пер-
ші пісні — «Стожари» та «Маки 
для сина». Дебют молодого гіта-
риста виявився настільки вдали, 
що його нині незабутні «Стожа-
ри» тоді облетіли всю Україну і 
стали улюбленим шлягером на 
довгі роки.
 У кожного композитора одна 
така пісня, що на все життя стає 
його своєрідною візитною кар-
ткою. Для Василя Михайлюка 
це — «Черемшина», для Степа-
на Сабадаша — «Марічка», для 
Левка Дутківського — «Незрів-
нянний світ краси», для Володи-
мира Івасюка — «Червона рута». 
А для Павла Дворського це, без-
сумнівно, «Смерекова хата», яка 
разом зі «Стожарами» та «Писан-
кою» у виконанні Назарія Ярем-
чука принесла йому не тільки по-
пулярність у 1985 році, а й виз-
нання. Павло Дворський став 
повноправним солістом «Смеріч-
ки» і заспівав свої пісні сам. 
 У більшості випадків сам 
Дворський дуже точно інто-
нує свої пісні й створює в них 
об’ємний образ України — не 
тієї, у якій живемо, а тієї, якої 
прагнемо.
 У «Смерековій хаті», а ще 
у піснях «Горнусь до тебе, Ук-
раїно», «Товариство моє», «Со-
лов’їна пісня», «Рідна мова» 
Павло Дворський заявив про себе 
як громадянин і патріот своєї 
землі. Адже характерною особ-
ливістю цих творів є глибоко лі-
ричний, навіть інтимний зміст 
і щира синівська любов. Близь-
ко до цих пісень стоять його піс-
ні про природу, зокрема «Живи-
ця» на вірші Миколи Бакая, та 
«Аве, надіє!».

Чернівці — столиця пісні
 Сьогодні розмовляємо з Пав-
лом Ананійовичем про сокро-
венне: його життя за лаштунка-
ми сцени — родину, дім і смаки 
не тільки в творчості. 

 ■ Донедавна ви були єдиним 
із буковинських естрадних зірок, 
хто, незважаючи на популяр-
ність, не полишав Чернівці. Сьо-
годні ви вже киянин. Як пережи-
ли зміну місця проживання?
 — Переїзд був дуже болісним 
у моральному плані. Адже 32 
роки мого життя пов’язані з Чер-
нівцями: тут я зустрів свою дру-
жину, тут народилися мої сини, 
тут я співав у «Смерічці» разом 
iз побратимом Назарієм Яремчу-
ком. Чернівці — столиця пісні, 
але Київ — столиця шоу-бізне-
су... Я не один рік міркував над 
тим, їхати туди чи ні. А відтак 
вирішили поєднати навчання 
синів і мою творчу роботу. Живу 
в районі, який мені нагадує Чер-
нівці, — Теремки-2. Там є поб-
лизу три озера, гарний дубовий 
парк. Також є хороший зв’язок 
із центром. Студія звукозапису, у 
якій я працюю, розташована не-
подалік станції метро «Політех-
нічний iнститут». 
 ■ І де ж для вас краще жити?
 — Звісно, у Чернівцях кра-
ще жити. За якихось півгодини, 
максимум годину, я міг пішки 
обійти увесь центр міста. У Києві 
для цього треба брати авто. Гра-
ти в теніс ходив до спортивної 
школи на вулиці Лесі Українки 
— зовсім близенько від дому, а в 
Києві на заняття треба далечень-
ко їхати. На Буковині живуть мої 
родичі, друзі, знайомі. 
 Але у Києві значно більше ро-
боти, можливостей, хоч і життя 
дорожче. Щодня телефонують і 
запрошують на фестивалі, кон-
курси, концерти. І це чудово! 
Адже, якщо творча людина не-
затребувана, у неї починаються 
депресії. 

Я не такий великий майстер 
на всі руки 
 ■ Що для вас є домівка і де 
вона бере свій початок?
 — Мій дім починається з най-
святішого, що є для кожної лю-
дини, — батьківської хати, що 
в мальовничому буковинсько-
му селі Ленківці на Кельменеч-
чині, з моєї родини: братів, сес-
тер, племінників і моїх синочків. 
І незважаючи на те, що здебіль-
шого перебуваю далеко від моїх 
рідних, я завжди відчуваю їхню 
присутність.
 Для мене мій дім — це те 
коріння, що живить мою твор-
чість, дає сили втриматися на 
цій землі і залишатися людиною, 
а головне — творити той духов-
ний і щедрий храм на нашій ук-
раїнській землі.
 Тому свою квартиру у Чер-
нівцях не збираюся продавати. 
Бо це наша колиска: тут було на-
писано багато моїх пісень, вирос-
тали мої сини, приходили в гості 

гарні люди… Можливо, саме у 
ній житиму на старість. 
 ■ А якщо коротко описати, 
яким є Павло Дворський у своє-
му домі? 
 — Як кожен український 
батько — господар у своєму домі. 
Але відразу мушу зізнатися, що 
я не такий великий майстер на 
всі руки, щоб, наприклад, зро-
бити вдома якийсь серйозний 
ремонт чи полагодити, скажі-
мо, електрику чи якісь прилади. 
І все ж, коли, зрідка, випадають 
щасливі дні побути вдома з роди-
ною, то залюбки ходжу на базар і 
в магазини. Допомагаю дружині 
у прибиранні оселі. 
 Що стосується кулінарії, 
то можу приготувати самостій-
но різні салати, підготувати все 
для борщу. А коли часом дружи-
ни вдома немає, то без проблем 
роблю яєчню, варю макарони. З 
голоду, як кажуть, не помремо. 
 Але найбільше я люблю сіль-
ську роботу, до якої нас змалечку 
привчили батьки. Бо в селі треба 
вміти все: орудувати косою і ло-
патою, граблями і вилами. Хто 
виріс у селі, має знати,  як про-
сушити сіно, перевернути його, а 
потім поскладати в копиці чи на 
горищі. Я думаю, хто не відчув у 
житті насолоди від цієї сільської 
роботи, такого своєрідного спіл-

кування з природою, той дещо 
обділений радістю в житті.
 А взагалі, вдома я відчуваю 
себе, як пташка у рідному гніз-
ді, яке потребує твоєї постійної 
уваги і турботи. І я намагаюся 
вберегти своє родинне гніздо, бо 
саме його тепло завжди зігріває 
мене в гастрольній подорожі, за-
вдяки йому виходжу на сцену з 
добрими, гарними почуттями до 
людей, які мене розуміють. І це 
мене тримає на цьому світі.

Артист може співати багатьма 
мовами, але — прославляти 
рідну
 ■ Сьогодні немало українсь-
ких виконавців заради попу-
лярності співають російською 
мовою?
 — Я не проти співати росій-
ською мовою, якщо, скажімо, як 
колись, приїжджав, з концертом 
до Росії. Але російського альбому 
в мене ніколи не буде. Вважаю, 
що артист може співати багатьма 
мовами, але прославляти насам-
перед рідну.
 ■ Про що мрієте?
 — Мрію, щоб приїжджали 
до нас в Україну з інших країн 
— Канади, Америки, Австралії, 
Італії — і чарувалися талантами 
наших дітей, мудрістю наших 
ветеранів, красою нашої молоді. 

Щоб не було такого, що Украї-
на пасе задніх в економіці, куль-
турі, соціальному забезпеченні... 
Хотілося б, щоб наша країна ре-
ально була на європейському рів-
ні. Адже навіть якщо людина має 
гідну зарплату і достойне життя, 
вона у нас все одно не почуваєть-
ся цілком щасливою, бо поряд іс-
нує бідність.
 ■ Що найсокровенніше має 
бути для людей?
 — Нехай та пісня, що зву-
чить у ваших світлицях, у ва-
ших родинах, гуртує вас, нади-
хає на добрі справи, вселяє віру 
у перемогу і краще майбутнє на-
шої держави. Бо майбутнє на-
шої України залежить від того, 
як ми єднаємось, як ми розуміє-
мо і підтримуємо один одного, 
як ми радіємо успіхам і співпе-
реживаємо проблеми один одно-
го. Тому гуртуймося, єднаймося 
і тримаймося купи. 
Як писав наш земляк Микола Ба-
кай:
«Будуймо храм, духовний храм.
Щоб жили діти і онуки.
Будуймо храм, щоб разом нам
Дійти до злагоди і злуки.
Будуймо храм, високий храм
Під мирним небом України
Будуймо храм, щоб жити нам
В одній згуртованій родині».

Є ПРИВІД

Павло Дворський: Для мене 
мій дім — те коріння, 
що живить творчість
Чим столичні Теремки 
нагадують народному 
артисту Чернівці і 
в чому секрети його 
багаторічного успіху

■

Павло Дворський.
Фото з сайта Dvorskyy.com. 

❙
❙

ГАСТРОЛІ

 Сьогодні пісні Павла Дворського 
знають і люблять. Учасник легендарної 
«Смерічки», творчий побратим Назарія 
Яремчука, Володимира Івасюка, Ігоря 
Білозора, Павло Ананійович і нині плід-
но гастролює, пише нові пісні. Він з ус-
піхом презентував чарівну українську 
пісню в Лаосі, Індії, Австралії, Канаді, 
США, Італії, Німеччині, Чехословаччині, 
Румунії, Росії, Австрії, Франції, Польщі. 
Першим з українських митців виступив 
на українсько-американському фести-
валі в Нью-Джерсі на сцені знаменито-
го Медісон Гарден Стейт, де його твор-
чості була дана висока оцінка.

■

Назарій Яремчук і Павло Дворський попереду.❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

ДИТЯЧЕ СВЯТО:
КОРОТКІ СПИСКИ

Далі публікуємо результати експертної 
сесії Всеукраїнського рейтингу «Книжка 
року’2017» – шорт�листи кожної підномі-
нації: по сім найподієвіших книжок сезону 
(за абеткою). Лауреати з цих списків бу-
дуть оголошені на церемонії нагороджен-
ня у Науковій бібліотеці імені Максимови-
ча Київського національного університету 
імені Шевченка 16 лютого 2018 р.

Книжки для малечі та молодших 
школярів

Велика ілюстрована книга казок українських та 
іноземних письменників. – К.: А�БА�БА�ГА�ЛА�МА�ГА, 
144 с.(п)

Юрій ВИННИЧУК. Казки зі Львова; Чудернацькі 
казки. – Х.: Фоліо, 24+24 с.(п)

Галина МАЛИК. Вуйко Йой і Лишиня. – К.: Каламар, 
128 с.(п)

Ростислав ПОПСЬКИЙ. Куди відлітають риби. 
– К.: А�БА�БА�ГА�ЛА�МА�ГА, 32 с.(п)

Сергійко ПРИЛУЦЬКИЙ, Оленка СТЕПАНЕНКО, Аня 
САРВІРА. Геть дорослих! – К.: Люта справа, 40 с.(п)

Мар’яна САВКА / Олена ЛЕВСЬКА. Колисанки і 
дрімливі вірші. – Л.: Видавництво Старого Лева, 36 с.(п)

Іван ФРАНКО. Грицева шкільна наука. – К.: 
А�БА�БА�ГА�ЛА�МА�ГА, 28 с.(п)

Твори для школярів середніх класів

Іван АНДРУСЯК. 28 днів із життя Бурундука; 
Саша КОЧУБЕЙ. Сім наскладух Говорухи; Книга 
рекордів Говорухи;  Тетяна СТРИЖЕВСЬКА. 
Файні товсті дівки, йо! Сер. «Книжка про мене». 
– К.: Фонтан казок, 216+104+168+192 с.(п)

Леся ВОРОНИНА. Таємне Товариство Ботанів. 
– К.: Знання, 141 с.(п)

Сергій ГРИДІН. Відчайдушні. – К.: Академія, 128 с.(п)

Роберто ІННОЧЕНТІ, Дж.Патрік ЛЬЮЇС. Будинок. 
– К.: А�БА�БА�ГА�ЛА�МА�ГА, 64 с.(п)

Анна КОРШУНОВА. Комп і компанія. – К.: Час 
майстрів, 232 с.(п)

Дж.К.РОЛІНҐ. Гаррі Поттер і таємна кімната; Гаррі 
Поттер і в’язень Азкобану. Велике ілюстроване 
видання. – К.: А�БА�БА�ГА�ЛА�МА�ГА, 272+328 с.(с)

Ярослав ЯРІШ. Самійло. – К.: Час майстрів, 200 с.(п)

Підліткова та юнацька література

Надя БІЛА. Крута компанія; Марія МОРОЗЕНКО. 
Я закохалася; Олена РИЖКО. Дівчина з міста; 
Оксана САЙКО. Птахи завжди повертаються; 
Така любов. Прозобукет; Василь ТЕРЕМКО. 16 
весна. Сер. «Про і для підлітків». – К.: Академія, 
128+128+144+128+160+128 с.(п)

Лара ВІЛЬЯМСОН. Хлопчик на ім’я Гоуп; Марк 
ЛЕВІ. Викрадач тіней;  Марі<Од МЮРАЙ. Oh, Boy! 
Стівен ЧБОСКІ. Привіт, це Чарлі!; Тод ШТРАССЕР. 
Хвиля; Сесілія АХЕРН. Ідеальна; Таврована; 
Джеймс БОВЕН. Вуличний кіт на ім’я Боб; Світ 
очима кота Боба; Джоан РОБІНСОН. Коли Марні 
була поруч. Сер. «#YoungAdult». – К.: Рідна мова, 
232+192+176+232+136+424+ 376+208+192+240 с.(о)

Ред’ярд КІПЛІНҐ. Кім. – Тернопіль: Богдан, 256 с.(п)

Дара КОРНІЙ. Духи природи. – Х.: Віват, 320 с.(п)

Станіслав ЛЕМ. Із зоряних щоденників Ійона 
Тихого…; Футурологічний конгрес...; Високий 
замок… – Тернопіль: Богдан, 608+808+720 с.(п)

Марк ЛІВІН. Ріки та дороги. – Х.: Віват, 142 с.(с)

Карл МАЙ. Віннету І. – Л.: Астролябія, 592 с.(п)

Пізнавальна та розвиваюча книга

Атлас. Історія для допитливих; Атлас України. 
Хроніка історичних подій. – К.: Картографія, 56+128 

с.(п)

Ярина ВИННИЦЬКА, Юлія ТАБЕНСЬКА, Дмитро 
ОСИПОВ. Наречена. – Л.: Terra Incognita, 44 с.(п)

Кирило ГАЛУШКО. Український націоналізм. – К.: 

А�БА�БА�ГА�ЛА�МА�ГА, 128 с.(п)

Анна ГРЕСЬ. Школа навиворіт. Що робити, якщо?..; 
Як пригорнути кактус?– Х.: Основа, 80+201 с.(п+о)

Ольга ОПАНАСЕНКО. Нікола Тесла; Ольга 
ОПАНАСЕНКО. Блез Паскаль; Юлія ПОТЕРЯНКО. 

Альберт Ейнштейн; Марія СЕРДЮК. Коко Шанель; 
Марія СЕРДЮК. Стів Джобс.  Сер. «Видатні 

особистості. Біографічні нариси для дітей». – К.: ІРІО, 

112+112+104+112+144 с.(о)

Я.І.ПЕРЕЛЬМАН. Захоплююча фізика. Книга 1. 
– Тернопіль: Богдан, 392 с.(п)

Леонід УШКАЛОВ. Шевченко від А до Я. – Л.: 

Видавництво Старого Лева, 80 с.(п)

■
■

 Більшість розміще-
них тут творів публіку-
валися раніше, навіть 
окремими книжками. 
Але тепер, імплантовані 
в інший формат, вони 
засвітилися додаткови-
ми принадами. А обкла-
динка Ростислава Поп-
ського, ілюстратора, 
що просто фантастично 
прогресує від книжки 
до книжки, — це навіть 
не сьогоднішній день 
книжкової графіки, а 
вже трохи завтрашній.
 Або ось «Будинок» 
Роберто Інноченті. Іта-
лійський художник-са-
моук, що потіснив на 
Олімпі книжкової ілюс-
трації академічних про-
фесіоналів. Уславився 
візуальними інтерпре-
таціями «Лускунчика», 
«Попелюшки», «Пінок-
кіо»; 2008-го дістав най-
вищу світову відзнаку в 
царині дитячої літера-
тури — премію Андер-
сена. Наступного року 
створив оцей «Буди-
нок» — історія повсяк-
дення однієї домівки за 
сто років. Вийшло на-
стільки символічно, що 
забуваєш про італійську 
прописку — це про всіх 
нас, поза часом і політичною картою сві-
ту.
 Стилістика «Будинку» — стилісти-
ка віммельбухів. З німецької перекла-
дається як «книжка-мішанка», де кож-
ний ілюстративний сантиметр є входом 
до порталу захопливої подорожі. На ук-
раїнському ринку ці візуальні дитячі свя-
та з’явилися два роки тому (чи не першою 
вийшла книжка «Рік у лісі». — Л.: Ви-
давництво Старого Лева, 2015). Тепер уже 
маємо кілька десятків ліцензійних видань 
від харківських видавництв «Ранок», «Ві-
ват» та київського Artbooks, а місяць тому 
вийшла гарна книжка і української авто-
рки Інни Рудої «Новорічні канікули» (К.: 
Каламар).
 Незрідка основою віммельбухів є гео-
графічні мапи, і тут варто згадати про дві 
книжки видавництва «Картографія»: «Ат-
лас. Історія для допитливих» (для шко-
лярів середніх класів) та «Атлас України. 
Хроніка історичних подій» (для випуск-
ників). Шляхи карт і книжок останнім ча-
сом розійшлися; інтернет-навігатори пе-
ремагають. Видавництво, котре роками 
спеціалізувалося на публікації мап, зму-
шене переорієнтовуватися. І ці дві книж-
ки свідчать, що знайдено вигідну нішу. 
Окрім того, що «Історія для допитливих» 
ілюстрована вигадливою картографією, 
у супровідних текстах знаходимо чима-
ло цікавого. Наприклад, про драстич-
ну історію першості у винайденні колеса 
оповідано отак толерантно: «Достемен-
но невівдомо, де й коли винайдено колесо. 
Можливо, до цього людину підштовхнуло 
гончарне коло або прясло — перше малень-
ке колесо, що правило за маховичок і ва-
жок для веретена при прядінні. Глиняні 
модельки коліс та зображення пар волів 
в упряжках знайдені серед трипільських 

старожитно стей». Ці-
каво оповідано про Бос-
порське царство (тризуб, 
як державний символ, 
пішов звідти). За серед-
ньовіччя його частина 
перетворилася на Тму-
тараканське князівство 
(нинішні «російські» 
Кубань і Ставропілля), 
що перебувало в ад-
міністративному управ-
лінні Чернігівського 
князя.
 В атласі є карта 
монгольських походів 
1241 року теренами 
нинішніх Польщі, Чехії 
та Угорщини, про що 
знаємо дуже мало. Не-
сподіваною є й інформа-
ція, що перші українсь-
кі емігранти масово 
їхали не до Сполучених 
Штатів, а до Бразилії 
(на п’ять років рані-
ше). Вельми перекон-
ливо виглядають репро-
дукції плакатів Сталіна 
і Гітлера — практично 
ідентичні. Словом, доб-
ре продумана книжка. 
І перспективна ринко-
ва стратегія. Ну, а для 
удосконалень завжди є 
місце — приміром, коли 
на мапі позначено місце 
битви на Синіх Водах, 

можна було би дати для читачів-школярів 
зноску: читай однойменний роман Воло-
димира Рутківського. А там, де йдеться 
про козацьку добу, таких посилань може 
бути чимало.
 У Коротких списках фігурують дві 
книжки Юрія Винничука. Твори для ді-
тей пишуть сьогодні чи не всі «дорос-
лі» письменники. Але вдається одини-
цям, Винничукові насамперед. «Казки зі 
Львова» та «Чудернацькі казки» — це та-
кий собі мікс гумору, легкого абсурду та 
ненав’язливого дзену. Ось як починається 
перша книжка: «На кожному львівсько-
му будинку є дах. А на кожному львівсько-
му даху височить цегляний комин. А над 
комином вже нічого нема, тільки небо. І 
буває воно різне — коли веселе, коли сум-
не. Тільки комин завше однаковий». Ну 
й далі — в тій же весело-необов’язковій 
стилістиці: «Кожен комин дуже любить, 
коли його чистять. Бо то так, як би вам 
спину чухали».
 Винничукові підкоряються різні ре-
гістри спілкування з дітлахами. Ось «ди-
дактичний», сказати б, міні-діалог: «—Не 
каркай! —Ви мене ображаєте. Я шпак, 
а не ворона». А тут — ніби тінь Йонеску: 
«Штани його завше були страшенно за-
таляпані, недивлячись на те, що їх теж 
ніколи не існувало». Ну і «фірмова» гра 
словами: «Треба її закликати до порядку, 
бо це ж непорядок, коли серед ночі вона по-
рушує розпорядок. Адже в нас на порядку 
денному робочий день».
 Обидві книжки добре ілюстровані Іри-
ною Борисовою. Але, здається, до Винничу-
кового гумору більше пасують ілюстрації 
Валентини Серцової до позаминулорічної 
книжки «Лежень» (Х.: Фоліо). Казка про 
страхи, що поводяться, мов хулігани-«ті-
тушки».

НОМІНАНТИ

Книжки для дітей —
за гамбурзьким рахунком
Костянтин РОДИК

Сегмент дитячої літератури на українському книжковому ринку — найбільш інноваційно-
креативний. Конкуренція! Давно минули часи, коли «все краще дітям» дорівнювало про-
дукції видавництва Івана Малковича. А проте, «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» й далі постачає 
вигадливі фішки, інколи — чи не на рівному місці. Як-от оця «Велика ілюстрована книга 
казок українських та іноземних письменників».

■
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2018 рік за китайським календарем — 
рік Земляного Жовтого Собаки
 Тому на столі мають бути м’ясні стра-
ви. Приготуйте страви зі свинини або 
яловичини, птиці, риби. Для приготу-
вання легких страв треба використову-
вати якнайбільше овочів, спецій та со-
усів. Усі ці смаколики сподобаються 
символу року — Собаці, який принесе 
удачу та успіх.

Наш Шовковий шлях 
 Мій шлях до китайської кухні був чу-
довим, можна сказати, аж шовковим. Ос-
кільки проліг він крізь ресторан китай-
ської кухні «Шовковий шлях». Це було 
найбільш логічно, оскільки, крім качки 
по-пекінськи і кількох салатів, нічого з 
китайської кухні не вдавалося приготу-
вати, і гостра, пікантна, багатокомпонен-
тна китайська кухня видавалася вищою 
кулінарною математикою. Адміністра-
тор ресторану Анна Фадєєва, шануваль-
ниця розмаїтої китайської кулінарії, роз-
віяла сумніви у моїх силах. Так, погоди-
лася вона, китайська кухня, в основно-
му, дуже гостра, пікантна, у ній поєднані, 
здавалось би, непоєднувані продукти, ба-
гато перцю, олії, соєвого соусу, екзотич-
них рослин, спецій. Здається, що це при-
готувати в домашніх умовах неможливо. 
В основному тому, що деякі овочі-фрук-
ти ростуть тільки там, у нас вони екзотич-
ні. Тому в ресторані можна скуштувати 
справжні китайські смаколики. Проте є 
дуже багато страв, які ми можемо приго-
тувати і в себе: багато продуктів доступ-
ні в магазинах і на базарах, інші вирощу-
ються чи виробляються у нас, а багато що 
можна замінити і цим самим адаптувати-
ся до звичних смаків, урізноманітнивши 
їх, і це буває дуже навіть виграшно, роз-
повіла Анна. 
 На новорічний стіл, хто готуватиметь-
ся до зустрічі китайського Нового року, 
або й просто на приємне застілля, Анна 
Фадєєва пропонує приготувати дуже ві-
дому страву, яка і в нас уже прижилася, 
як своя, — курча генерала Цзо. Страву 
подають у китайських ресторанах по всьо-
му світу, це маленькі шматочки куряти-
ни в паніровці, обсмажені у фритюрі й 
потім поміщені в помірно гострий, кисло-
солодкий соус з маленькими червоними 
перчиками. Курочка виходить м’якою, 
ніжною і соковитою, а в соусі дуже гар-
монійно поєднуються солоні, кислі, со-
лодкі й гострі нотки. Шанують цю пікан-
тну курку в суміші найрізноманітніших 
спецій і приправ і в інших країнах, багато 
хто готував у нас, інші куштували і хоті-
ли б приготувати. 
 Історія цієї загадкової страви так само 
загадкова і має багато легенд. За однією 
з них, генерал Цзо, який жив за часів ди-
настії Цин у провінції Хунань, так шану-
вав цю страву, що не мiг відірватися від 
неї, коли ворожі війська почали наступ, 
і програв битву. Подумати тільки, це ж 
яка має бути страва на смак, щоб так про 
все забути!
 Але краще менше думати, а більше 
робити, тобто готувати вищезгадане кур-
ча. Для цього знадобиться 0,5 кг куря-
чого філе чи стегенець, яйце, 30 г свіжо-
го імбиру, гострий червоний перець чилі 
(стручок), 3 зубчики часнику, 150 г ку-
курудзяного крохмалю (окремо — столо-
ва ложка), склянка (неповна) курячого 

бульйону, 4 столові ложки цукру, склян-
ка нерафінованої арахісової олії, пучечок 
зеленої цибулі, 2 столові ложки темного 
соєвого соусу, по столовій ложці рисово-
го вина (або сухого хересу) і рисового або 
білого винного оцту, сіль за смаком.
 Філе нарізати шматочками довжиною 
приблизно 4 см. В посудині збити яйце з 
3 столовими ложками холодної води і по-
ловиною чайної ложки солі. Додати 140 г 
крохмалю і перемішати. Обваляти у цій 
суміші філе з усіх боків. 
 У воку (китайська глибока сковоро-
да з випуклим дном) або глибокій патель-
ні з товстим дном розігріти склянку олії. 
Покласти в неї шматочки курки і сма-
жити на сильному вогні, помішуючи, до 
зарум’янення. Викласти готові шматки на 
паперові рушники, щоб стекла зайва олія. 
 Потiм подрібнити перець, часник, ім-
бир та цибулю. Вок чи сковорідку помити 
і влити туди столову ложку олії, коли про-
гріється — додати цибулю, імбир, чилі та 
часник. Помішати, нехай хвилинку го-
тується на повільному вогні. А далі дода-
ти бульйон, вино, соєвий соус, оцет і цу-
кор, збільшити вогонь і готувати ще 3 хви-
лини. 
 Окремо змішати столову ложку кро-
хмалю з такою ж кількістю холодної 
води, влити у сковорідку і, постійно по-
мішуючи, готувати до загустіння, при-
близно хвилину. Покласти шматки кур-
ки і готувати ще хвилину. Дуже добре 
смакуватиме з розсипчастим рисом і бро-
колі, приготовленою на пару. 

Знаменита качка
 Ще Анна розповіла про незабутній ре-
цепт, точніше про страву, яку, скуштував-
ши, забути неможливо. Пекінська качка 
— те, що давно полюбилося і нам. Як і кур-
ча генерала Цзо, пекінська качка готуєть-
ся у всіх ресторанах пекінської кухні. 
 Наш домашній міні-ресторанчик та-
кож може запропонувати рідним і близь-
ким цю хрумку, рум’яну, соковиту качеч-
ку, а до неї — млинці й зелену цибульку. 
 Інгредієнти: качка — велика, свіжа, 
випотрошена, вино (херес) — 1,5 літра, 
2 столові ложки оливкової олії, 4 столові 
ложки меду, половина склянки молока, 
2 яйця, 5 столових ложок соєвого соусу, 
півтори склянки борошна, по 2 огірки і 
помідори, пучок зеленої цибулі, стручок 
червоного перцю, 3 столові ложки соняш-
никової олії, по 2 чайні ложки мелено-
го імбиру і чорного перцю, чайна ложка 
морської солі. 
 Підготовка тушки качки має важливе 
значення. Її краще вибирати свіжу, але 
якщо маєте заморожену, розморожуйте 
її поступово — спочатку з морозилки на 
день перекладіть у холодильник, а потiм 
— без холодильника розморожувати ще 
10 годин. 
 Тушку вимити холодною водою, зрі-
зати верхні фаланги і надлишки жиру. 
Потім підвісити її на гак і обдати окро-
пом. Коли стече вода, витерти качку руш-
ником і натерти хересом і морською сіллю 
з усіх боків. Насадити на банку і постави-
ти птицю на 12 годин у холодильник. Піс-
ля цього качку потрібно змастити тонким 
шаром меду. Повернути її в холодильник 
ще на 12 годин. Нагріти духовку до 190. 
Викласти качку на решітку догори груд-
кою. Решітку помістити на деко і закрити 
фольгою. Поставити в духовку і запікати 

годину. Імбир, перець, оливкову олію та 
соєвий соус ретельно змішати. Вийняти 
деко з качкою, зняти з неї фольгу і змас-
тити тушку підготовленим соусом. Ду-
ховку розігріти до 260 градусів, поклас-
ти качку на решітку і поставити запіка-
тися ще на півгодини. 
 Змішати соєвий соус iз медом, злегка 
збити. Витягнути качку з духовки і нама-
зати приготовленою сумішшю. Постави-
ти в духовку на програму гриль на 10 хви-
лин. Потiм вийняти з духовки, остудити 
і нарізати на шматочки. 
 Спекти млинці (борошно змішати з 
молоком, водою, яйцем, олією та сіллю). 
З цими млинчиками найбільше смакує 
рум’яна пекінська качка, а якщо ще до-
дати сюди цибулі-порею і соєвого соусу, 
то, як і попередила Анна Фадєєва, цього 
смаку забути буде неможливо.

Китайський дракон на столі
 Звучить інтригуюче, на вигляд — дра-
кон драконом, на смак — пече, заманює 
вогняними смаковими нотками, затягує, 
неначе загартовує, і хочеться ще і ще. Це 
кулінарне диво можна зробити власними 
руками, головне — правильно порізати 
баклажан. 
 Потрібно: баклажан середнього розмі-
ру, 2 помідори, 50 г твердого сиру, 3 зуб-
чики часнику, столова ложка олії, чай-
на ложка соєвого соусу, стручок гострого 
перцю, пучечок петрушки, половина чай-
ної ложки оцту і сіль за смаком. 
 Отож миємо баклажан, відрізаємо 
хвостик і розташовуємо його в довжину 
між китайськими паличками (вони пот-
рібні, щоб баклажан різався не до кінця), 
Гострим ножем ріжемо його на тоненькі 
пластини (як уже знаємо — не до кінця). 
Перевертаємо синенький на 180 градусів 
і ріжемо також, але вже під кутом. В ре-
зультаті має вийти спіраль. 
 Покласти баклажан у глибоку посуди-
ну, посипати сіллю і залишити на 30 хви-
лин, щоб позбутися гірчинки, потім поми-
ти і дати обсохнути. Далі в кишеньки си-
ненького вкладаємо тоненькі пластинки 
сиру і кружечки помідорів. 
 У вок наливаємо олії і додаємо трохи 
води. Акуратно розміщуємо сюди сине-
нького, накриваємо і тушкуємо на повіль-
ному вогні до його готовності. 
 І нарешті справа за маринадом: подріб-
нюємо часник, петрушку, гострий пе рець, 
додаємо сіль, соєвий соус, оцет і трош-
ки води, все перемішуємо. Перекладаємо 
баклажан на таріль, поливаємо підготовле-
ним маринадом, охолоджуємо і залишає-
мо на кілька годин у холодильнику. А те-
пер спробуйте цю закуску, вона чудова!

Гун Бао — старовинна страва 
сичуаньської кухні
 І вже через це треба вміти готувати 
таку страву. Найчастіше вона готуєть-
ся з курячого філе, цибулі, гострого пер-
цю та арахісу. Втім можна брати будь-яке 
м’ясо. Але особлива ця страва саме з кре-
веток. 
 На півкілограма великих очищених 
креветок потрібно по півтори ложки кун-
жутної олії і крохмалю, 5 зубчиків час-
нику, цибулина, 7 сухих червоних перчи-
ків, 30 г свіжого кореня імбиру, по три 
столові ложки соєвого соусу і рисового 
оцту, столова ложка соусу чилі, 2 чайні 
ложки цукру, третина склянки смаже-
ного арахісу і кілька стебел зеленої ци-
булі. 
 Насамперед треба посипати крохма-
лем почищені сирі креветки і переміша-
ти. Імбир, цибулю та часник подрібнити. 
У сковороді нагріти кунжутну олію і об-
смажити в ній цибулю і перчики до прозо-
рості, додати імбир і також трошки посма-
жити. 
 Влити в сковороду соєвий соус, оцет, 
соус чилі й цукор, змішати і смажити до 
загусання. Додати креветок, переміша-
ти і тушкувати 6-7 хвилин до зміни кольо-
ру. Перед тим як розкладати по тарілоч-
ках, додати арахіс і старанно перемішати. 
Притрусити подрібненою цибулею і поди-
вувати новим смаком рідних і близьких. 
З розсипчастим рисом ця страва вийде ще 
смачнішою. 
 А щодо гарних звичаїв застілля, то в 
Китаї їх дуже багато. Якщо, наприклад, 
на столі багато смачних страв (а, як прави-
ло, так і є), то не варто надовго зупиняти-
ся на одній. Там прийнято куштувати всі 
страви, які подані до столу, навіть якщо їх 
більше тридцяти. А якщо ви доїдаєте одну 
зі страв до кінця, господар вирішить, що 
ви залишилися голодні. Така традиція і 
цілком нам підходить, згодні?
 Отож готуймо новеньке і — знову з Но-
вим роком!

ТРАДИЦІЇ

Чим смачним 
задобрити Собаку
Зустрічаємо Новий рік за китайським календарем

■

Вогняний дракон. 
Фото ресторану «Шовковий Шлях».

❙
❙

Святковий стіл по-китайськи.❙

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Коли вся вервечка зимових свят уже, здавалося, позаду, і господині могли би почис-
тити дека й організувати духовці, плиті, а заодно і собі, «кухонні канікули», на небі 
з’являється молодий Місяць, а на календарі — китайський Новий рік. Той рік Собаки, 
який ми «авансом» уже відзначили 1 січня. У китайців ця дата припадає ближче до 
весни, бо тоді зароджується нове життя, а з ним починається і новий відлік часу. Ки-
тайський Новий 2018 рік настане 16 лютого і триватиме до 4 лютого 2019 року.
Січень збігається з 12-м місяцем за місячним календарем. У традиційному кален-
дарі це останній місяць перед найбільшим і найулюбленішим святом Китаю — свя-
том Весни, або китайським Новим роком. Час перед головним торжеством року 
наповнений різними звичаями і традиціями.
Як і всі свята на всій планеті, Китайське новоріччя також окутане легендами і таєм-
ницями. За однією з легенд, давним-давно в Китаї жило чудовисько, яке на Новий 
рік вимагало великих жертв. На цей час усі люди ховалися в горах і скрізь, де могли, 
щоб не потрапити йому на очі. Одного разу в поселення зайшов невідомий старець і 
попросився переночувати в найближчій хаті. Жінка-господиня попереджала старого 
про небезпеку бути з’їденим, але той усе-таки залишився на ночівлю. Здивуванню 
не було меж, коли вранці всі побачили старого веселим і неушкодженим, у черво-
ному одязі, в барвистих серпантинах. Виявилося, що чудовисько боїться червоного 
кольору, узагалі яскравого і веселого. Відтак Новий рік по-китайськи — це черво-
ний колір, барви та веселощі, і це — гарна прикмета вдалого нового року. І, звісно, 
святковий стіл має бути, відповідно, так само кольоровим і багатим. 
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«Перший збір відпрацювали на досить професіональному рівні. Часом 
була тяжка робота, потрібно було потерпіти, за що я й дякую хлопцям». 

Олександр Хацкевич
білоруський наставник ФК «Динамо» (Київ)

УКРАЇНА МОЛОДА

Олександр МИХАЙЛЮТА

 Журналістські стежки при-
вели мене до майстерні одно-
го визначного скульптора на 
Поліссі. У мене були свої теми 
і свої завдання. Але тут я ви-
падково виявив «безгоспний» 
надмогильний пам’ятний знак 
видатному воротареві київсь-
кого «Динамо», чемпіону сві-
ту, легенді українського футбо-
лу Віктору Чанову... Чому без-
госпний? Бо замовлено було цей 
пам’ятник давненько, а близь-
кі люди не забирають через 
брак коштів. Економічна кри-
за, на жаль, накрила багать-
ох із нас... А 8 лютого — річни-

ця смерті Чанова. І пам’ятний 
знак мав би стояти на Байково-
му... Отож звертаюся до всіх, 
хто має виходи на заможних 
прихильників «Динамо» та ша-
нувальників Чанова: вийдіть на 
зв’язок, я виведу на майстерню. 
Треба встановити цей знак, як 
і годиться, до 8 лютого. Невже 
світ перевернувся? За живих 
футболістів, яких продають за 
кордон, правлять по 10-20 млн. 
долярів, а на пам’ятник леген-
ді спорту ні в кого нема сущої 
дрібниці? 
 Цей текст із фото я розміс-
тив на своїй сторінці у «Фейсбу-
ці» три тижні тому. І що? Були 
десятки відгуків моїх друзів (у 

яких грошей немає), а багатії 
просто мовчать. І тому закрала-
ся думка: невже насправді фут-
болістів «Динамо» багатії, котрі 
полюбляють дивитися матчі з 
урядової ложі на «Олімпійсь-
кому», насправді так ненави-
дять? Чанов — неординарна 
особистість в історії цього клу-
бу. І що — навіть на увічнення 
його пам’яті в отих завсідників 
урядової ложі забракло коштів? 
Та кожен із них «просаджує» за 
вечір утричі більше, ніж потріб-
но на пам’ятний знак... Допус-
каю, що вони могли не знати про 
проблему... Тоді звертайтеся, я 
підкажу, де цей пам’ятний знак 
і як його викупити. До речі, ав-

тор був проти, аби я оприлюдню-
вав цей факт. Але, як кажуть, 
твір мистецтва, коли він уже 
готовий, належить не автору, а 
суспільству. Чи здатне наше сус-
пільство гідним чином ушанува-
ти пам’ять легендарного Чанова 
— покаже час. ■ 

МОРАЛЬ І ГРОШІ

Голкіпер «поза грою» 
Через брак коштів пам’ятну скульптуру зіркового голкіпера 
столичного «Динамо» не можуть 
встановити на його могилі

■

Пам’ятник легендарному голкіперу «Динамо» Віктору Чанову 
не може дістатися свого місця призначення.
Фото автора.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

Завершення на календарі другого зи-
мового місяця свідчить, що вже скоро в 
Україні знову гратимуть у великий фут-
бол. При цьому повернення вітчизняних 
клубів прем’єр-ліги з теплих країв на 
батьківщину в нинішньому сезоні відбу-
деться незвично рано. Якщо раніше по-
новлення чемпіонату країни майже збі-
галося в часі з приходом весни, то цього 
року рестарт національного турніру від-
будеться 16 лютого, коли відбудеться 
перший поєдинок 20-го туру, в якому 
«Шахтар» прийматиме «Чорноморець».

Задачі з «фізики»
 Загалом, друга частина ЧУ-
2017/2018 майже в унісон розпочи-
нається зі стадією «плей-оф» поточних 
єврокубкових турнірів, де від України, 
нагадаємо, змагатимуться «Шахтар» та 
«Динамо» — в Лізі чемпіонів та Лізі Єв-
ропи, відповідно. При цьому саме дина-
мівцям, згідно з єврокубковим розкла-
дом, випало «рубати вікно» до Європи 
— їхній перший поєдинок 1/16 фіналу 
ЛЄ проти грецького АЕКу відбудеться за 
день до рестарту ЧУ. Водночас у «гірни-
ків» напередодні їхнього першого поба-
чення з італійською «Ромою» в 1/8 фіна-
лу Суперліги (21.02, Харків) вже буде в 
активі один офіційний матч, проведений 
на національному рівні.
 Поки ж і «Шахтар», і «Динамо», 
як і переважна більшість вітчизняних 
клубів, до поновлення футбольного се-
зону готуються за кордоном. Зокрема, 
«гірники», пройшовши першу — біль-
ше зосереджену на фізичній підготов-
ці — частину зимового збору в Туреч-
чині, набирати ігрову форму вирушили 
до ОАЕ. Учора там підопічні Паулу Фон-
секи розпочали боротьбу за «Дубаї Кап», 
де їхніми суперниками будуть данський 
«Копенгаген», шведський АІК та чеська 
«Славія» з Праги.
 Відзначимо, що під час турецького 
збору в Белеку чинний чемпіон країни 
провів лише два поєдинки й у жодному 
з них не переміг. Спочатку донеччани 
розписали мирову з болгарським «Лу-
догорцем» (2:2), після чого мінімально 
поступилися загребському «Динамо» 
(0:1). Суперники «гірників» на «Куб-
ку Дубая» за силою мало чим відрізня-
тимуться від попередніх двох, проте ре-
зультатів від підопічних Фонсеки все ж 
очікуватимуть дещо інших. Відтоді, як 
«Шахтар» успішно завершив груповий 
раунд ЛЧ-2017/2018, особливих змін у 
його кадровому складі не відбулося, від-
так, думається, тривалих проблем iз від-

новленням старих ігрових зв’язків бути 
не повинно.
 Водночас головний опонент донець-
кого флагману на внутрішній арені взим-
ку переживає серйозні кадрові метамор-
фози. Паралельно з тим, коли до Туреч-
чини динамівський клуб продав Домагая 
Віду та Артема Кравця, а в Іспанію — в 
оренду — відрядив голкіпера Максима 
Коваля, під свої кольори «біло-сині» вже 
встигли покликати значну групу нових 
виконавців — Беньяміна Вербича, Арте-
ма Шабанова, Руслана Ротаня, Карлоса 
Самбрано.
 Не дивно, що для награвання ново-
го ансамблю на другому тренувальному 
зборі динамівському наставнику Олек-
сандру Хацкевичу знадобилося аж шість 
контрольних поєдинків. 
 У Марбельї, де столичні футболісти 
також і розпочинали відновлювати кон-
диції після зимових канікул, «Динамо» 
планує помірятися силами з командами 
з Китаю, Швеції, Норвегії та Угорщини.

 

При цьому на першому зборі динамів-
цям опонували представники дещо ін-
ших чемпіонатів — ЦСКА (Софія, Бол-
гарія), «Сент-Галлен» (Швейцарія), 
«Штурм» (Австрія), «Осієк» (Хорватія) 
та «Хеугесунд» (Норвегія). Зрештою, 
перемогти підопічні Хацкевича змогли 
лише скромних хорватів (3:2). При цьо-
му програли «біло-сині» швейцарсько-
му та австрійському колективу — 0:2, а 
з норвезьким (1:1) та болгарським (0:0) 
клубом зіграли внічию. «Відпрацювали 
на досить професіональному рівні. Ча-
сом була тяжка робота, потрібно було 
потерпіти, за що я дякую хлопцям», — 
Олександр Хацкевич підсумував першу 
частину збору, в якому, вже традицій-
но для «Динамо», беруть участь багато 
представників клубної «молодіжки».

Нешвидка справа
 Додамо, що в зимове «міжсезон-
ня» представники клубного менедж-
менту «Динамо» активно займають-

ся й не до кінця завершеною «маріу-
польською» справою. Попри те, що в 
Україні це питання пройшло вже всі 
інстанції, фінальну крапку в присуд-
женні «біло-синім» технічної поразки 
за їхню неявку на матч 7-го туру про-
ти «Маріуполя» досі не поставлено. А, 
як відомо, зробити це має Спортивний 
арбітражний суд у Лозанні, де опону-
вати один одному мають ФК «Динамо» 
та ФФУ. Утім, сторони досі не присту-
пили до визначення істини. Й у «Ди-
намо» кажуть, що представники феде-
рації свідомо затягують процес. Нато-
мість у ФФУ кажуть, що все з точністю 
до навпаки. Оскільки це динамівська 
сторона затягує справу, бо замість про-
ведення засідання у форматі письмово-
го розгляду документів, які вже пред-
ставлені до суду, столичний клуб на-
полягає на зміні процедури розгляду, 
що, в підсумку, може не дозволити от-
римати рішення Арбітражу до 3 берез-
ня, коли заплановано останній тур пер-
шого етапу УПЛ.
 Серед інших цікавих подій, які тра-
пилися в Україні під час зимової пере-
рви, не можна обійти увагою відстав-
ку головного тренера рівненського 
«Вереса» Юрія Вірта. Для переважної 
більшості футбольної спільноти краї-
ни, як, власне, й для самого настав-
ника, таке рішення керівництва клубу 
з Рівного стало повною несподіванкою, 
адже першу частину дебютного для себе 
виступу в ПЛ «Верес» завершив на ви-
сокому п’ятому місці. Утім подейку-
ють, що спонукати власників «Вереса» 
до зміни Вірта на білоруса Юрія Свір-
кова могла ймовірна причетність ста-
рого наставника до неоднозначної по-
разки рівненчан «Карпатам». До сло-
ва, днями народний клуб «Верес» ого-
лосив про продовження оренди «Арени 
Львів» та змінив юридичну адресу, пе-
ремістивши «штаб-квартиру» з Рівно-
го до Львова. А це неабияк обурило рів-
ненських ультрас: «Швидше Львів пе-
рейменують на Рівне, ніж «Верес» стане 
львівським». При цьому в Рівному гра-
ти у великий футбол наразі просто ніде, 
адже реконструкція місцевої арени ру-
хається повільними кроками. ■

Волейбол
 Кубок ЄКВ. Жінки. 1/8 фіналу. 
Перший матч. «Палмберг» (Німеччи-
на) — «Хімік» (Україна) — 3:0 (25:16, 
25:15, 25:14). ■

ХРОНІКА■

У другій частині зимової підготовки «гірники» намагатимуться відновити переможний хід.
Фото з сайта shakhtar.com.

❙
❙

ФУТБОЛ

Зимові метаморфози
Вітчизняні гранди розпочинають другий етап підготовки до весняної частини сезону

■
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 — Алло, долари є?
 — Є, а що?
 — А який курс?
 — Три гривні за долар!
 — Це який банк?
 — Це друкарня!

* * *
 На заправку зі страшним гур-
котом підлітає учбова машина. За 
кермом жінка:
 — Повний бак і мерщій!
 — Одну хвилину! Тільки спо-
чатку вимкніть двигун!
 — Так я його вже вимкнула. 
Це інструктор тремтить!

* * *
 Помирає 104-річний єврей. 
До нього приходить його 108-
річний друг і запитує:

 — Ну, як ти почуваєшся, Аб-
раме?
 — Погано, Ізя, дуже погано. 
Напевно, скоро побачу Бога!
 — Ну, якщо він там буде пита-
ти «Як там Ізя», ти мене не бачив, 
нічого про мене не знаєш.

* * *
 — Ти знаєш, я сьогодні пос-
тавив нашому директору ульти-
матум!
 — І що ти йому сказав?
 — Або ви підвищите мені зар-
плату, або я звільняюся!
 — Ну і чим все закінчило-
ся?
 — Ми прийняли компроміс-
не рішення. Він не підвищує мені 
зарплату, а я не звільняюся.

По горизонталі:
 1. Суворе попередження про 
порушення трудової дисципліни. 
4. «Я дуже тяжко Вами відболіла. 
Це все було як марення, як сон. 

Любов підкралась тихо, як Даліла, 
а розум спав, довірливий ...» (Ліна 
Костенко). 7. Видатний український 
військовий діяч, полковник Армії 
УНР, розстріляний за наказом Си-
мона Петлюри. 9. Український птах 
із довгим носом і чубом, як у папу-
ги. 11. Індіанське плем’я, яке зали-
шило місто Мачу-Пікчу. 12. Давня 
стінобитна зброя. 14. Один із голо-
вних атрибутів середньовічної інкві-
зиції. 15. Підводний човен. 16. На-
ціональна валюта Литви. 18. Леген-
дарна болгарська сліпа провидиця. 
19. Давня поетична назва дитини. 
22. Американська компанія, вироб-
ник спортивного одягу. 23. Місто на 
Луганщині. 24. Ізраїльський парла-
мент. 25. Ортопедичний апарат чи 
пов’язка для фіксації чи вирівню-
вання хребта.
По вертикалі:
 1. Столиця Ірландії. 2. Геноцид 
євреїв у часи Другої світової війни. 
3. Інертний газ, який використову-
ють для освітлення рекламних на-
писів. 4. Церковна посада чи місце 
в ієрархії. 5. Ім’я знаменитої єврей-
ської актриси і співачки, уроджен-

ки Чернівців, дружини імпресаріо 
«Смерічки» Пінхаса Фаліка. 6. Лю-
дина, яка любить купатися і засмага-
ти голою. 8. Ім’я українського вчено-
го, орієнталіста-поліглота, який на-
родився у Володимирі-Волинському. 
10. Онук Чингізхана, який у грудні 
1240 року завоював Київ. 13. Вио-
кремлена за змістом частина тексту. 
14. Емоційне потрясіння, яке веде 
до очищення, часто викликане ху-
дожнім твором. 16. Український на-
родний співець і музикант. 17. При-
пинення будь-яких стосунків з люди-
ною чи країною як форма протесту. 
20. «...-райце», українська народна 
казка. 21. Іспанська середньовічна 
срібна монета. 23. Частина вистави.
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 «А й правда, крилатим ґрун-
ту не треба. Землі немає, то буде 
небо», — писала у своєму вірші 
«Крила» Ліна Костенко. У прав-
дивості її слів переконує й історія 
пари пенсіонерів Сильвії та Бра-
йана Фостерів, які здійснили нав-
колосвітню мандрівку на скон-
струйованому власноруч літаку.
 До такої мандрівки 60-річ-
на Сильвія та 67-річний Брайан 
почали готуватися ще в 2014-му 
році. Спочатку вони хотіли прид-
бати літак, але ніде не знайшли 
такої моделі, яка б їх влаштува-
ла. І тоді Брайан сам взявся до 
справи. «Він працював сім днів 
на тиждень з 8 ранку до 6 вечо-
ра. Я теж брала участь, правда, 

не так багато. Ми закінчили ро-
боту над літаком у жовтні 2016 
року, але треба було ще кілька 
місяців, щоб отримати докумен-
ти», — зізнавалася потім Силь-
вія, яка в соцмережах підписуєть-
ся як «мандруюча пенсіонерка».
 Перший політ пара зробила 

31 травня 2017 року через Порт-
Альфред, що у Південно-Афри-
канській Республіці, на гору Піла-
несберг. А далі тривалість поїз-
док варіювалася від 30-хвилин-
ної від Кіліманджаро до Аруши 
в Танзанії, до 14-годинного пере-
льоту з Мерсед, Каліфорнія, до 

Гонолулу, Гаваї. Загалом же за 
160 днів подорожі вони пролеті-
ли 52 188 кілометрів і приземля-
лися в 43 аеропортах 23 країн. 
За цей час пара відвідала також 
Ісландію, США, Нову Зеландію, 
Сейшельські острови і навіть рід-
не місто Сильвії — Норідж в Анг-
лії, повідомляє Daily Mail.
 Найцікавіше, що до початку 
цієї авантюри пара не була одру-
женою. Утім, спільна справа на-
стільки зблизила, що у 2015-му 
Брайан таки покликав Сильвію 
до вівтаря, і вона не відмовила. 
Тепер чоловік із жінкою згадують 
найприємніші моменти подорожі 
і не відкидають можливості, що і 
далі будуть літати. Бо власні кри-
ла у них є, а є крила — буде й 
небо. ■

Аліса КВАЧ

 Кожна жінка мріє хоч раз у житті одяг-
нути весільну сукню і пройтися до вівта-
ря, щоб усі погляди були звернуті лише 
на неї. 45-річна акторка і співачка Ванес-
са Параді глядацькою увагою не обділена. 
І все ж, попри те, що вона 14 років прожи-
ла у цивільному шлюбі  із Джонні Деппом 
і виховала двох уже зовсім дорослих ді-
тей, доньку Лілі Роуз та сина Джека, саме 
такого щастя досі не мала. 
 Але, якщо дуже мріється, то все 
може бути. Після розставання із Джон-
ні Деппом Ванесса Параді довго не 
могла знайти йому заміну. Усе ж таки, 
звичка — велике діло. Ходили навіть 
чутки, що Депп, після розлучення із 
Ембер Герд, заради якої, власне, він і 
покинув Ванессу, збирався повернути-
ся до колишньої коханої. Утім, склеїти 
розбитий глечик  парі так і не вдало-
ся. Може, й на щастя. Бо у 2016-му на 
зйомках фільму «Собаки», де Параді 
зіграла головну роль, вона познайо-
милася з режисером фільму Самюе-
лем Бенштері. І після двох років рома-
ну таки дочекалася від нього пропози-
ції стати офіційною дружиною.

 Як свідчать західні ЗМІ, 
пара уже визначилася із да-
тою весілля. Урочиста цере-
монія запланована на 19 чер-
вня, і відбудеться вона на 
розкішній віллі на острові 
Іль-де-Ре в Атлантичному 
океані, на західному по-
бережжі Франції. 
 А що ж Джон-
ні Депп? У нього піс-
ля розлучення з Ембер 
Герд у житті пішла тем-
на смуга. Останнім ча-
сом його називають од-
ним із найбільш переоці-
нених акторів і все рідше 
запрошують на зйомки. 
Він розігнав усіх своїх 
агентів і взявся судити-
ся з власними адвоката-
ми, стверджуючи, що вони до-
водять його до банкрутства, хоча сам 
кидається грошима направо і наліво. З 
жінками теж стосунки не складають-
ся. Таке враження, що Ванесса Па-
раді була в житті його янголом-охо-
ронцем. Але янголів теж треба ціну-
вати. ■

СТАРІСТЬ — У РАДІСТЬ

Сіли й полетіли
Пара пенсіонерів здійснила 
навколосвітню подорож на 
власноруч збудованому літаку

■

ПУТА ГІМЕНЕЯ

45? Можна і заміж
Ванесса Параді збирається 
вперше одягнути весільну сукню

■

Ванесса Параді.❙

1 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, мiсцями невеликий дощ iз 
мокрим снiгом. Вiтер пiвденний, 7-12 м/с. Температура вночi 
-2...-4, удень +3...+5.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, помiрний мок-
рий снiг. Славське: вночi 0...+2, удень +6...+8. Яремче: 
вночi -1...+1, удень +6...+8. Мiжгiр’я: вночi +2...+4, удень 
+6...+8. Рахiв: +2...+4, удень +6...+8.

30 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — 2 см, Плай — 38 см, 
Мiжгiр’я — 6 см, Рахiв — 5 см, Долина — немає, Івано-
Франкiвськ — немає, Яремче — немає, Коломия — не-
має, Пожежевська — 44 см.

Самюель 
Бенштері.

❙
❙
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