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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,99 грн. 

1 € = 33,19 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

або Чому регулярно звучать 

«похоронні марші російського 

генеральського зіркопаду»
стор. 6-7 »

«Якби не Путін— 
ми були б живі»,

Депутати планують 

розглянути 

законопроект про 

Антикорупційний 

суд та заслухати 

звіт Валерії 

Гонтарєвої 
стор. 4 »

Їмо більше, ніж 
вирощуємо 
Попит на зернові на 

світовому ринку перевищує 

темпи зростання 

урожайності 
стор. 11 »

Процес чи імітація? У Лісової Мавки 
— ювілей

Актриса Раїса Недашківська — 

про першу роль, гру з Іваном 

Миколайчуком і дружбу з Аллою 

Горською та Віктором Зарецьким
cтор. 12 »
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«За два місяці поточного року в армії по два суїциди за тиждень 
(16 загиблих від суїциду) — ці скупі дані Єдиного реєстру досудових 
розслідувань безпристрасні, як ніхто. Горе і сльози батьків. 
Більшість самогубців — зовсім юні хлопці 1995-1998 років народження».

Анатолій Матіос
Головний військовий прокурор України

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван БОЙКО 

 Унаслідок обстрілів бойови-
ків у зоні АТО продовжують гину-
ти українські воїни. Як повідомив 
речник Міноборони з питань АТО 
Дмитро Гуцуляк, минулої неділі за-
гинув захисник України 1998 року 
народження (наразі прізвище по-
леглого воїна не оприлюднено), ще 
один український військовий дістав 
поранення. 
 Цього ж дня на Байковому 
цвинтарі у Києві поховали 24-річ-
ного розвідника 25-го батальйону 
«Київська Русь» Іллю Сербіна, який 
загинув 22 лютого під час обстрілу 
з гранатомета. Воїн пішов на війну 
добровольцем батальйону ОУН ще у 
2014 році, згодом перевівся до 25-го 
батальйону «Київська Русь», і голо-
вна причина цього — щоб служити 
разом із дружиною, Юлією Мики-
тенко, з якою вони побралися 2015 
року. Історія їхнього кохання на-
віть стала частиною фотопроекту 
«Якби не війна».
 «Це Ілля та Юлія. Він — розвід-

ник, у складі спочатку 54-ї ОРБ, а 
потім 131-ї ОРБ. Пройшов Черма-
лик, Павлопіль, Штольню. Для неї 
він просто «бородатий чувак у фор-
мі», «симпатичний хлопчик-війсь-
ковий». Вона — студентка, активіс-
тка громадської організації «Від-
січ», донька бійця Нацгвардії», 
— писали про них волонтери фото-
проекту.
 Після смерті коханого чоловіка 
Юлія Микитенко в загальному до-
ступі опублікувала лише одне спіль-
не фото і короткий напис: «Ти є...»
 Загалом минулої неділі вздовж 
лінії фронту зафіксовано п’ять 
прицільних мінометних і гранато-
метних обстрілів у бік оборонних 
позицій Збройних сил України. 
Українські військові двічі відкри-
вали вогонь у відповідь iз незабо-
роненої Мінськими домовленостя-
ми зброї.
 У суботу пізно ввечері російські 
окупанти застосували артилерійсь-
кі системи калібру 152-мм по око-
лицях населеного пункту Підлісне 
на Луганщині. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Після Рівного, Івано-Фран-
ківська та Львова мистецький 
проект «Портрети добровольців 
на війні», автором якого є відо-
мий український художник Сер-
гій Пущенко, презентували в Чер-
касах.
  Як повідомили «Україні мо-
лодій» у Черкаському обласному 
художньому музеї, де урочисто 
відкрили цю виставку, на огляд 
представлено 111 портретів бій-
ців п’ятого окремого батальйону 
одного з добровольчих українсь-
ких корпусів. Це образи людей 
різних за віком і характером, але 
близьких за притаманним їм усім 
загостреним почуття гідності, 
справедливості, глибоко вкорі-
неного українства. 
 «Цей проект — шана вагомо-
му внеску добровольчих форму-
вань у відстоювання територіаль-

ної цілісності Української держа-
ви. Колекція — унікальна у своїй 
історичній і мистецькій сутності. 
Має пройти час, щоб зрозумі-
ти та осмислити її значення для 
української історії, яка нині пи-
шеться на наших очах», — наго-
лошують науковці обласного ху-
дожнього музею.
 Галерею живописних і гра-
фічних портретів захисників Ук-
раїни, представлену на виставці, 
художник написав за два роки на 
передовій, iз 2015-го по 2017-й.
  Окрім портретів, на яких — 
незламні й сильні духом наші за-
хисники, в очах яких прагнен-
ня бачити Україну незалежною 
і вільною державою, на виставці 
представлені й кілька полотен, де 
зображено оборонні позиції війсь-
кових. 
 Виставка діятиме у Черкасах 
до Шевченківських днів, тобто до 
12 березня. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО   

 Не інакше як черговим скандалом можна 
назвати спілкування активістів «Руху нових 
сил» із Генпрокурором Юрієм Луценком поб-
лизу його будинку. А рiч у тому, що кілька днів 
тому активісти встановили намет та оголосили 
про безстрокове пікетування — їхньою вимо-
гою є звільнення Северіона Дангадзе, керівника 
Київського обласного осередку «РНС», котрий є  
одним із лідерів «Руху нових сил» Міхеїла Саа-
кашвілі.
 «Очна ставка» відбулася у вихіднi: пан Лу-
ценко на слова активістів про те, що, мовляв, 
у вівторок у суді вимагатимуть звільнити Дан-
гадзе, байдуже відповів: «Можете вимагати 
скільки завгодно... За цією статтею (державна 
зрада) йому світить до восьми років». А на по-
передження пікетувальників, що «буде запит 
народу, і військовики прийдуть, почекайте», 
Генпрокурор iз посмішкою апелював, що завж-
ди до нього готовий.
 Активістів обурило й те, що охорона Ген-
прокурора побила двох їхнiх побратимів, котрі 
в суботу залишилися в наметі біля будинку Юрія 
Луценка. Принаймні прес-служба «Руху нових 
сил» інформує, що батько Северіона — Джумбер 
Дангадзе — повідомив, що після суботньої акції 

до двох активістів підійшов «нетверезий Гене-
ральний прокурор». Стверджують, що  хлопці 
зафіксували розмову з ним на відеокамеру: Лу-
ценко дав наказ своїм охоронцям їх побити.
 «Оскільки це все було зафіксовано на ка-
меру, його посилена охорона приблизно зі ста 
осіб, отримавши наказ, злісно побила двох без-
захисних активістів незаконно забрала і роз-
била відеокамеру. Причому один iз побитих, 
громадянин США, який уже довів до відома 
про те, що сталося, у посольство Америки», — 
заявив Джумбер Дангадзе. Він також стверд-
жує, що один iз постраждалих перебуває в лі-
карні.
 Нагадаємо, що  Северіона Дангадзе право-
охоронці затримали  ще 4 грудня 2017 року.  
Прокуратура стверджує, що він «за узгод-
женням із самим Саакашвілі звернувся че-
рез довірену особу до олігарха Сергія Курчен-
ка, який переховується від правоохоронців у 
Москві, з пропозицією фінансування діяль-
ності Саакашвілі в обмін на інтереси членів 
злочинного угруповання». Уже 6 грудня Дан-
гадзе заарештували на 60 діб без права заста-
ви за підозрою в державній зраді та співпраці 
з членами організованого злочинного угрупо-
вання, а 29 січня 2018 року Печерський рай-
суд Києва подовжив арешт ще на 60 днів. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Щоб зменшити вартість 
електроенергії, треба збіль-
шити обсяги видобутку 
власного вугілля. Про це за-
явив лідер Радикальної пар-
тії Олег Ляшко під час візи-
ту на Придніпровську ТЕС.
 Політик подякував робіт-
никам i назвав підприємство 
прикладом модернізації та 
розвитку. «Робота Придніп-
ровської ТЕС є надзвичайно 
важливою. Завдяки важкій 
праці колективу в оселях ук-
раїнців є світло, тепло та за-
тишок. Але, щоб знизити 
вартість електроенергії, тре-
ба більше видобувати власно-
го вугілля. Завдання держа-

ви — інвестувати у видобуток 
українського вугілля, адже 
закупівля імпортного веде до 
здорожчання тарифів і підви-
щення цін на продукти харчу-
вання», — вважає депутат.
 Парламентарiй підкрес-
лив, що збільшення обсягів 
видобутку власного вугілля 
не лише дасть змогу знизити 
тарифи, а й створить робочі 
місця для українців. «Унас-
лідок російської агресії та 
блокади Донбасу ми вже не 
видобуваємо українське ант-
рацитове вугілля, а купуємо 
в’єтнамське, американське 
та російське. Проте в цих умо-
вах колектив проявив надзви-
чайно велику мудрість та пат-
ріотизм — перевів підприємс-

тво з антрацитового на газове 
вугілля. Так мають робити всі 
інші підприємства. Потрібно 
давати робочі місця не інозем-
ним шахтарям, а нашим. Ко-
манда Радикальної партії до-
бивається від уряду прийнят-
тя програми вуглевидобув-
ної галузі, щоб наш бюджет 
не витрачав два мільярди до-
ларів за імпортне вугілля, а 
наші шахтарі мали роботу, а 
не блокували дороги», — до-
дав політик.
 Депутат наголосив на важ-
ливості модернізації підпри-
ємств. «Віднедавна за ініціа-
тиви Радикальної партії при 
ввезенні нового обладнан-
ня на два роки діє відстрочка 
на сплату ПДВ та імпортних 
зборів. Це на 30% здешевлює 
вартість обладнання, що дає 
змогу модернізувати основні 
виробничі фонди. Без модер-
нізації підприємств ми не ста-
немо конкурентоздатними у 
світі. Саме тому важливо ін-
вестувати у фонди вуглеви-
добувних підприємств та ро-
бити їх сучасними», — підсу-
мував Ляшко. ■

ГУЧНА СПРАВА

Візит до Генерального
Охорона Луценка поблизу будинку Генпрокурора побила 
громадянина США, стверджує «РНС»

■ ГЕРОЯМ — СЛАВА! 

Захищають 
добровольці
У Черкаському художньому музеї 
презентували портрети 111 бiйцiв

■

НА ФРОНТІ

«Ти є...»
Україна втрачає своїх захисників

■

ДО РЕЧІ

 У складі так званої приватної військової компанії Вагнера є підрозділ «Карпати», до яко-
го входять майже 40 українців, бойовиків iз Донбасу, йдеться в розслідуванні проекту «Радіо 
«Свобода» — «Донбас.Реалії». Як повідомив журналістам керівник апарату голови СБУ Ігор 
Гуськов, спецслужбі вдалося отримати персональні дані майже двох тисяч найманців «ПВК 
Вагнера», при цьому кількість ідентифікованих українців з нелегальної приватної військової 
компанії — майже 40 осіб.
 Про подробиці завдань цієї групи повідомив бойовик ОРДЛО Михайло Полинков. «Це ата-
куюче ядро. Людей, які мають досвід бойових дій на Донбасі, посилають у найбільшу «дупу».
 Спочатку підрозділ «Карпати» створювали для диверсій у тилу української армії, але через 
слабку підготовку складу від цієї ідеї відмовилися. Після чого українців переправили до Сирії.
 Отаман російського казацького товариства «Ховріно» Євген Шабаєв каже, що місячна 
платня рядового у ПВК — 240 тисяч рублів, але жителі Донбасу отримують менше — в се-
редньому 100-150 тисяч рублів (46-69 тисяч гривень). Через це, каже отаман, останнім часом 
кількість охочих воювати в Сирії значно скоротилася, і до «ПВК Вагнера» почали вербувати 
тих жителів Донбасу, які сидять у в’язниці.

■

ВИХІД Є■

Як знизити тарифи?
Завдання держави — інвестувати 
у видобуток українського вугілля, 
переконаний Олег Ляшко

Олег Ляшко відвідав Придніпровську ТЕС. ❙
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Теплодар 
мінус
На Одещині без 
опалення може 
залишитися 
10-тисячне місто
Катерина ЛАЗАНЮК

 Причиною відключення тепла 
в місті Теплодар знову може ста-
ти заборгованість місцевого теп-
лопостачальника перед «Нафто-
газом». 
 «У зв’язку зі значним боргом 
споживачів м.Теплодар за опа-
лення в розмірі 4,3 млн. грн. ста-
ном на 22 лютого 2018 року наше 
підприємство не має змоги своє-
часно та в повному обсязі сплачу-
вати за природний газ», — пові-
домила мешканцям «Одеська 
ТЕЦ-2». 
 У разі несплати боргу газ пере-
стане надходити в котельні міста 
вже 28 лютого о 7.00. На цей день 
синоптики прогнозують -8...-17. 
Тож залишитися в такий холод 
без опалення — загрозлива пер-
спектива для міста з населенням 
понад 10 тисяч осіб.
 Ситуація для Теплодара — не 
нова. Восени 2016 року місто не 
опалювали з тієї ж причини. Рiч у 
тiм, що компанія «Нафтогаз Ук-
раїна» відмовилася постачати газ 
КП «Одеська ТЕЦ-2» через борги 
ТОВ «Теплодаренерго». Ця ком-
панія, пов’язана з колишнім ме-
ром міста Леонідом Печерським, 
тривалий час орендувала облад-
нання ТЕЦ і нерегулярно спла-
чувала за газ. У 2016-му міська 
рада розірвала з нею договір і по-
вернула функції теплопостачан-
ня КП «Одеській ТЕЦ-2», але ко-
мунальники відмовилися брати 
на себе борги попередників. Саме 
тому «Нафтогаз» поставив пе-
ред містом умову: визнати борг і 
сплатити його під загрозою зриву 
опалювального сезону.
 Тоді, у 2016-му, борг (він ста-
новив 3,6 млн. грн. — Ред.) уда-
лося погасити за рахунок нара-
хованих мешканцям міста суб-
сидій. У середині листопада 
опалення все-таки включили. 
Вже в серпні 2017-го, за дани-
ми Одеської ОДА, борг становив 
7 млн. грн. Містян знову попе-
редили про вiдключення тепла. 
І знову гроші знайшли в місько-
му бюджеті (всього 3 млн. грн.), 
щоправда, довелося пожертвува-
ти ремонтом Будинку культури, 
частину коштів надав приватний 
інвестор, який, за словами мера, 
займається «підвищенням енер-
гоефективності міста».
 Міська влада обіцяє виріши-
ти проблему найближчим часом. 
Міський голова Михайло Жов-
нір пообіцяв, що вже наступного 
року в місті з’являться котельні 
на альтернативному паливі. Ви-
щезгаданому інвесторові вже пе-
редали на баланс міжкварталь-
ні мережі, тож він займеться їх 
модернізацією, а навеснi почне 
будувати альтернативні котель-
ні. Наразі міська рада судиться 
з «Теплодаренерго» через те, що 
місто було змушене перебрати на 
себе борги компанії.
 У прес-службі Теплодарської 
міської ради «УМ» не підтверди-
ли інформацію з приводу відклю-
чення теплопостачання. Тож, 
iмовірно, гроші знову знайдуть, 
а погрози цього разу залишаться 
лише погрозами. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Колишня чемпіонка з лиж-
ного спорту Ніна Дем’яненко, 
яка нині працює тренером, на-
зиває Назара Синьогуба ста-
ранним спортсменом. Не так 
давно вона та її 12-річний ви-
хованець, який навчається у 
шостому класі Смілянської 
загальноосвітньої спеціальної 
школи–інтернату, повернули-
ся на Черкащину із заслуже-
ною перемогою. Адже на спе-
ціальній олімпіаді для людей 
з особливими потребами, яка 
проходила в Естонії, Назар Си-
ньогуб виборов призові місця. 
У змаганнях крос-кантрі на 
лижах цей сонячний хлопчик 
одержав бронзову та срібну ме-

далі — на дистанціях 100 і 500 
метрів відповідно. 
 Нана Трохимівна тренує 12-
річного Назара Синьогуба із се-
мирічного віку і вважає юно-
го смілянина перспективним 
спортсменом. «Назар не лише 
лижним спортом займається, 
він бігає, стрибає, грає у баскет-
бол. У спорті його підтримують 

батьки. Я рада, що в мене як у 
тренера з ним повне взаєморо-
зуміння», — говорить «Україні 
молодій» Ніна Дем’яненко.
 Вона зізнається, що пи-
шається перемогою Назара й 
каже, що з олімпіади в Естонії, 
де він виступав за Україну з ін-
шими нашими спортсменами, 
привезли загалом три срібні і 

одну бронзову медалі. «Назар 
Синьогуб був на тій олімпіаді 
наймолодшим учасником, це 
навіть оголосили», — хвалить-
ся Ніна Дем’яненко.
 Вона розповідає, що до цієї 
перемоги йшли довго, важко 
працювали, неодноразово бра-
ли участь у всеукраїнських зма-
ганнях — у Харкові, Житомирі, 
Львові — і нарешті дочекалися 
запрошення на олімпіаду.
 До речі, тренер Ніна 
Дем’яненко, яка нині є коор-
динатором спеціальної олім-
піади України в Черкаській 
області, у недалекому мину-
лому відома спортсменка та 
чемпіонка України з лижного 
спорту, яка була членом збір-
ної команди «Буревісник». ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 На вихідні кілька мікрорайонів Хар-
кова опинилися в льодовій пастці через 
прориви труби, якою надходить до міста 
гаряча вода від ТЕЦ-5. За трагічним збі-
гом обставин, стовпчики термометрів піс-
ля відносно теплої зими різко впали май-
же до 20 градусів морозу. У результаті хо-
лод охопив 666 багатоповерхівок, серед 
яких — 14 лікарень, дитячий будинок, 

47 шкіл i дитсадків. 
 Грілися, чим могли. У Перинатально-
му центрі медичного комплексу на Салтів-
ці, наприклад, приміщення з немовлята-
ми опалювали тепловими «пушками», 
підтягнувши на подвір’я пересувну елек-
тростанцію. Тут же, а також у спортзалі 
школи та ще у вісьмох точках міста від-
крили пункти обігріву. 
 Загалом, аварія нагадувала суцільне 
стихійне лихо. Перша НП сталася на од-

ній iз дільниць теплотраси, але не встиг-
ли комунальники впоратися з цим лихом, 
як трубу прорвало ще в трьох місцях. Аби 
знайти пошкоджені частини, спочатку 
повністю відкачали окріп iз багатокіло-
метрової мережі (ТЕЦ-5 розташована у 
приміському селищі), а вже потім почали 
розривати траншеї. 
 Перше тепло в будинки надійшло в не-
ділю, але пощастило не всім. Навіть учо-
ра зранку рятувальники повідомили, що 
70 об’єктів i далі лишаються без опален-
ня. Правда, заступник міського голови 
Ігор Терехов, який очолює штаб iз лікві-
дації аварії, дещо втішив обіцянкою оста-
точно впоратися з бідою до обіду вже у по-
неділок. 
 Чиновник озвучив і причину НП. «Це 
зношення труби, — доповів громадсь-
кості. — Теплотраса була прокладена в 
1981 році. З іншого боку — мороз, через 
який подавали більший тиск. Але така си-
туація не є для України екстраординар-
ною. Труби рвуться по всій країні». Ко-
мунальники доповнили невтішну статис-
тику. Мовляв, труба, що прорвалася, — не 
найстаріша. Є й більш вражаючі рарите-
ти. Якщо місто не знайде кошти на капі-
тальний ремонт старої інфраструктури, то 
подібне лихо невдовзі стане звичним яви-
щем. ■

ДО РЕЧІ

 Сильні морози надалі гостюватимуть не 
лише на сході країни. «За рахунок того, що над 
Арктикою розвинувся могутній антициклон, — 
повідомив співробітник Харківського гідромет-
центру Ігор Кибальчич, — під його впливом 
у нас переміщуються, в основному, повітряні 
маси з північного сходу. Саме тому холод пос-
тупово, починаючи зі східних регіонів, буде пе-
ресуватися на центр та захід України». 
 За даними Укргідрометцентру, вранці та 
вдень 27 лютого і вночі 28 лютого в Україні, 
крім західних областей, сніг, хуртовини, пори-
ви вітру 15-22 м/с, у Приазов’ї місцями 25-27 
м/с; вдень 27 лютого у південних, Кіровоград-
ській, Дніпропетровській, Полтавській облас-
тях сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові 
замети.

■

Вікторія КОТЕНОК

 Незалежні театри — активні учас-
ники культурного життя столиці, які, 
на відміну від державних та комуналь-
них, фінансуються власним коштом і за 
рахунок приватних інвестицій, створю-
ють вистави та орендують приміщення. 
Вони більш відкриті до інновацій, сучас-
ної драми, співпраці з молодими фахів-
цями, альтернативної форми освіти. За 
підрахунками минулого року, в столи-
ці існує понад 80 незалежних театраль-
них колективів. Деякі працюють під да-
хом одного приміщення, інші — одно-
осібно.
 Наприклад, у Центрі сучасно-

го мистецтва «ДАХ» оселилися Театр-
Пральня, Post Residency Theatre Group, 
ТАМ (Театр анімаційного мистецтва), 
Театр Practicum. На «Сцені 6» (у Націо-
нальному центрі Олександра Довженка) 
відбуваються покази вистав Дикого теат-
ру, Театру переселенця, режисера Сергія 
Перекреста та різні одноразові проекти. 
У Європейському театральному цент-
рі «Краків» показують вистави Вільний 
театр, Театр «Гайдамаки ХХІ століття», 
Джазовий театр, Театр міміки та жесту 
«Райдуга», Театр сучасної драми і ко-
медії та інші.
 Серед театрів, які існують само-
стійно, — Театр Єсіних (Конгрес-хол, 
PresidentHotel), Театр «Міст» (Центр 

Леся Курбаса), Театр «Мізантроп» 
(Мала опера, Театр імені Лесі Українки), 
Ukrainian Dance Theater (Молодий театр), 
Post Play Theatre (вул. Нижньоюрківська 
31), Класичний художній альтернатив-
ний театр (Будинок актора) та інші.
 Переважна більшість приватних те-
атрів цього року об’єдналася в громадсь-
ку спілку «Гільдія незалежних театрів». 
Основною метою її діяльності є сприяння 
розвитку театрального мистецтва, підви-
щення його культурного та соціального 
статусу, захисту творчих, професійних 
та соціальних інтересів членів спілки. А 
також підвищення статусу незалежної 
сцени в цілому, підтримка інтересів не-
залежних театрів. Прагнуть брати участь 
у створенні Інституту театру України та 
сприяти розвитку театральної справи та 
культури на міжнародному рівні.
 До складу ради ввійшли: Олександр 
Фоменко, Катарина Синчилло, Неда 
Неж дана, Олена Салата, Павло Юров, 
Інна Гончарова. Головою обрали заснов-
ницю Дикого театру — Ярославу Крав-
ченко. ■

ЧАС «Т»

Вільні — за Інститут театру
У столиці діє понад 80 незалежних театральних колективів

■

НАШІ

Сонячний чемпіон
12-річний Назар Синьогуб завоював дві 
медалі на спеціальній олімпіаді в Естонії

■

Прорвало трубу, якою надходить до міста гаряча вода від ТЕЦ-5. 
Фото з сайта unian.net.

❙
❙

НЕГОДА

Крижаний вікенд
Через аварію на теплотрасі в Харкові лишилося 
без тепла 666 будівель

■
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«Ніхто не проголосує законопроект (про Антикорупційний суд. — Ред.), 
який не вигідний президентській адміністрації, клептократам, які хочуть 
зберегти за собою право суверенно грабувати країну». 

Віктор Чумак
народний депута

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Сьогодні, після двотижневої пере-
рви, народні депутати знову повернули-
ся до сесійної роботи в парламенті. І од-
разу до порядку денного внесено кілька 
резонансних питань, необхідність при-
йняття яких обговорюється щонаймен-
ше останні півроку. І найперший, з яко-
го і розпочнеться сьогоднішнє засідання 
парламенту — Закон про Антикорупцій-
ний суд, на якому наполягає і опозиція 
(одним із перших це питання на свій пра-
пор іще в липні минулого року підняв Рух 
нових сил Мiхеїла Саакашвілі), і міжна-
родні експерти. Петро Порошенко ще на-
прикінці грудня вніс свій законопроект 
про Вищий антикорупційний суд до Вер-
ховної Ради, також у парламенті зареєст-
ровано чотири альтернативні законопро-
екти. Очевидно, що саме президентський 
законопроект розглядатимутья як осно-
ву, хоча його вже розкритикували і МВФ, 
і Світовий банк, і Євросоюз, вказавши на 
системні можливості впливати на відбір 
кандидатів та подальшу роботу суду.. 
 Якими ж справами займатиметь-
ся Вищий антикорупційний суд? Пере-
дусім тими, які Кримінальний кодекс 
відносить до корупційних діянь: під-
куп, розтрата державних коштів, неза-
конне збагачення, зловживання служ-
бовим становищем. Причому збитки від 
них мають перевищувати 500 прожит-
кових мінімумів — на сьогодні це 85 ти-
сяч гривень. Кримінальну справу вес-
тиме колегія з трьох суддів, до яких ви-
суваються особливі вимоги: кандидати 
повинні мати щонайменше 5-річний суд-
дівський стаж чи 7-річний адвокатський 
або науковця-правника. Також кандида-
ти повинні мати антикорупційний досвід 
роботи в міжнародних організаціях. На-
томість не зможуть стати антикорупцій-
ними суддями працівники правоохорон-
них органів, політики чи депутати, а та-
кож люди, помічені в корупційних діян-
нях. Тим, хто пройде цей відбір і вдягне 
мантію антикорупційного судді, обіця-
ють додаткові гарантії захисту, і водно-
час — більш сувору перевірку. Зокрема, 
законом передбачено регулярні тесту-
вання на «детекторі брехні».
 Закон про Антикорупційний суд   
внесено одним із перших питань до по-
рядку денного вже у вівторок. Судя-
чи з одностайності, з якою керівники 
фракцій на погоджувальній нараді під-
тримали це питання, можна сподівати-
ся, що голосів для цього знайдеться до-
статньо. Утім прийняття закону в пер-
шому читанні зовсім не означає, що суд 
буде сформовано і він запрацює в найб-
лижчій перспективі. «У першому читан-
ні його проголосують, а тоді «підвісять»  
як мінімум на рік, а то й більше. Нала-
штування в депутатів голосувати за цей 
закон до президентських виборів узагалі 
немає. Знайдуться технічні причини для 
того, щоб він не запрацював до того часу. 
Кулуарно всі на це налаштовані, всі про 
це говорять, хоча публічно будуть інші 
пояснення. Якби була воля, щоб цей суд 
запрацював хоча б до осені, то закон на 
цьому тижні голосували б не в першо-
му читанні, а вцілому. А так є лише ба-
жання демонструвати нашим західним 
партнерам, що ми хочемо боротися з ко-
рупцією. Адже коли об’єм корупційного 
ринку в Україні — приблизно 10 мільяр-
дів доларів, то ніяким траншем в 1-2 мі-
льярди наших депутатів не вмотивуєш», 
— заявив в ефірі 112-го канала політолог 
Микола Давидюк. У принципі, практи-
ка «запуску» того ж НАБУ чи Антико-
рупційної прокуратури, коли процес за-
тягувався більш як на рік, не дає в цьо-

му сумніватися.
 Другим, не менш «перестояним», 
питанням, яке очікується цього тижня, 
має стати звіт екс-голови Нацбанку Ва-
лерії Гонтарєвої та її остаточна відстав-
ка, а також призначення на цю посаду її 
колишнього заступника Якова Смолія, 
який з травня минулого року формаль-
но виконує ці обов’язки. Кандидатуру 
Смолія вніс до парламенту Петро Поро-
шенко, тож є сподівання, що для нього 
голоси знайдуться, хоча лідери «Бать-
ківщини» і Радикальної партії на по-
годжувальній нараді закликали не го-
лосувати за «спадкоємця Гонтарєвої та 
ставленика Президента». З іншого боку, 
Нацбанк і так практично рік працює без 
повноцінного голови, а влада розраховує 
на транші від МВФ, які має завізувати 
легітимний очільник головної фінансо-
вої установи.
 Набагато драматичнішим може вия-
витися питання щодо політичного май-
бутнього самої Валерії Гонтарєвої. З одно-
го боку, їй інкримінують багатомільйон-
не рефінансування з державної скарбниці 
російських банків і доведення до банк-
рутства близько сотні вітчизняних фі-
нансових установ, знецінення більш як 
удвічі гривні та інші фінансові злочини. 
Частина депутатів публічно закликала не 
лише відправити у відставку Гонтарєву, а 
й притягти до кримінальної відповідаль-
ності. З такою ж вимогою звернулися до 
НАБУ на початку лютого і громадські ак-
тивісти. Але, з іншого боку, Валерія Гон-
тарєва довгий час була довіреною фінан-
совою особою Петра Порошенка, його лю-
диною, тож публічний процес над екс-гла-
вою Нацбанку може призвести до витоку 
небажаної для Президента інформації. 
Тож навряд чи справа дійде до суду, при-
наймні при цьо му Президентові. «Якщо 
вона у відпустці була більше дев’яти мі-
сяців, можна уявити, скільки треба буде 
часу, щоб її посадили», — коментує ситу-
ацію політтехнолог Денис Богуш. Тож, 
швидше за все, Гонтарєва відбудеться 
лише публічним звітом, де її діяльність 
буде подана в найвигіднішому для неї 
світлі та усними обвинуваченнями. Зре-
штою, поживемо-побачимо.
 Серед інших питань, які найближ-
чим часом можуть бути винесеними на 
розгляд парламенту, — Закон про націо-
нальну безпеку, який розробляли вітчиз-
няні фахівці спільно з міжнародними ек-
спертами, а також 35 законопроектів із 
так званого реформаторського блоку під 
назвою «Весна реформ», анонсованих 
31 січня Прем’єр-міністром Володими-
ром Гройсманом під час урядового за-
сідання. Основний акцент у презенто-
ваній Гройсманом програмі зроблено на 
дерегуляції та поліпшенні бізнес-кліма-
ту, захисті прав підприємців, спрощенні 
доступу бізнесу до фінансування та сти-
мулюванні інновацій. Зокрема, вже най-
ближчим часом передбачається голосу-
вання за введення інституту так званого 
бізнес-омбудсмена для захисту інтересів 
бізнесменів різних рівнів — відповідний 
законопроект було прийнято у першому 
читанні ще в травні 2016 року.
 І, звичайно ж, має бути завершена 
ротація членів ЦВК і затверджений но-
вий голова комісії замість Миколи Охен-
довського, термін повноважень якого збіг 
іще в червні 2014 року. Тут теж передба-
чаються чималі кулуарні баталії, адже 
від того, хто рахуватиме і хто керувати-
ме процесом, багато в чому залежатимуть 
результати наступних і президентських, і 
парламентських виборів. А цим легкова-
жити ніхто не збирається. ■

Продовження теми «подвигів» 
Гонтарєвої — 8—9 стор.

Олег БОРОВСЬКИЙ

Минулої п’ятниці в Києві 
відбувся IV Балтійсько-
Чорноморський форум 
«Солідарна безпека країн 
балтійсько-чорноморсько-
го регіону як консенсусна 
стратегія для Великої Євро-
пи». Захід, організований 
Національним інститутом 
стратегічних досліджень 
та Міжнародним центром 
балтійсько-чорноморських 
досліджень і консенсусних 
практик, розглядається як 
«рада старійшин», оскіль-
ки в конференції традицій-
но беруть участь колишні 
керівники і державні діячі 
країн Балтійсько-Чорно-
морського регіону. 

«Це 24-та війна Росії 
проти України»
 Так, Україну на фо-
румі представляли пре-
зиденти Леонід Крав-
чук, Леонід Кучма і Вік-
тор Ющенко та директор 
українського Національ-
ного інституту стратегіч-
них досліджень Володи-
мир Горбулін, Білорусь 
— екс-голова Верховної 
Ради Білорусі Станіслав 
Шушкевич, Болгарію — 
екс-президент країни Пе-
тар Стоянов, Литву — ко-
лишній голова Сейму Ли-
товської Республіки Віта-
утас Ландсбергіс, Латвію 
— екс-президент країни 
Валдіс Затлерс, Молдову 
— екс-голова парламенту 
Молдови, колишній пре-
зидент Петро Лучинсь-
кий, Росію — перший 
і єдиний держсекретар 
РРФСР Геннадій Бур-
буліс.
 На таких зібраннях 
учасники обговорюють 
нагальні проблеми регіо-
нальної і глобальної без-
пеки, недотримання норм 
міжнародного права, не-
ефективність основних 
механізмів гарантуван-
ня безпеки у світі та в Єв-
ропі, зокрема передба-
чених Статутом ООН та 
програмними документа-
ми Організації з безпеки і 
співробітництва в Європі 
(ОБСЄ). Також особлива 
увага прикута до ситуа-
ції в Балтійсько-Чорно-
морському регіоні, зокре-
ма до погроз експансіоніз-
му і втручання у внутріш-
ні справи країн регіону, 
спроб дестабілізації су-
веренних країн і конф-
ронтаційних моделей по-
ведінки окремих лідерів і 
політичних сил. 
 Президент України 
2005-2010 років Віктор 
Ющенко наголосив, що 
наразі ми живемо у світі, 
де серйозно порушується 
безпековий баланс. «Да-
вайте поглянемо на полі-
тичну карту Європи: за 
останні 50 років такої без-
пекової ситуації у Східній 

Європі ще не було, — за-
явив він. — У Європі сім 
військових конфліктів, 
шість iз них на сході Єв-
ропи, один iз них — «га-
рячий». При цьому, за 
словами Президента, ніх-
то з дипломатів не вірить 
у дипломатичне врегулю-
вання конфліктів, «бо всі 
розуміють, що в нас не-
має позитивної практи-
ки з вирішення конфлік-
ту». Ющенко нагадав, що 
Росія причетна до шести 
конфліктів, які є у Схід-
ній Європі. «Від Нагір-
ного Карабаху, пройшов-
ши весь південь Європи і 
дійшовши до Донбасу — 
у кожному з шести конф-
ліктів агресором, окупан-
том є Росія», — зазначив 
він. «З такою імперською 
політикою, рецидивами 
імперської політики, у 
ХХІ століття входити не 
можна», — додав Ющен-
ко. За його словами, оку-
пація Криму та збройна 
агресія на Донбасі є вже 
24-ю війною Росії проти 
України».
 Володимир Горбулін 
назвав захід «сигна-
лом Кремлю, який свід-
чить про нашу єдність» 
та закликав країни регіо-
ну відійти від принципу 
«чим ми можемо бути ко-
рисними один одному» до 
формату «чого ми можемо 
досягти разом». 

«Воювати легко, 
набагато складніше — 
жити в мирі»
 У свою чергу, прези-
дент Форуму Геннадій 
Бурбуліс зазначив, що 
«воювати легко, набага-
то складніше — жити в 
мирі». «Ми вважаємо, «що 
формула «солідарна безпе-
ка» повинна і може стати 
базовою для країн Балтій-
сько-Чорноморського ре-
гіону», — сказав він, за-
кликавши держави при-
ймати рішення, задуму-
ючись про вплив останніх 
на сусідів. 
 Перший Президент 
України Леонід Кравчук 
висловив думку, що Росія 
ніколи не погодиться з не-
залежністю України. До 
речі, Президент України 
Петро Порошено напере-
додні проведення Форуму 

зустрівся з його учасни-
ками і також наголосив: 
«Мета Росії — не лише Ук-
раїна, а регіон у цілому». 
Глава дер жави відзна-
чив тверду та принципо-
ву позицію лідерів країн 
Балтії та Чорноморсько-
го регіону в підтримці те-
риторіальної цілісності, 
суверенітету та незалеж-
ності України.
 Результатом форуму  
стало підписання мемо-
рандуму, який зачитала 
президент Міжнародного 
центру Балтійсько-Чор-
номорських досліджень 
і консенсусних практик 
Ірина Верещук. У ньому, 
зокрема, йдеться: «Учас-
ники форуму констату-
ють поглиблення кри-
зи регіональної та гло-
бальної безпеки. Світо-
ва спільнота не знайшла 
переконливих відповідей 
на виклики реваншизму, 
експансіонізму, нехту-
вання нормами міжна-
родного права та агресив-
ні спроби утвердити пра-
во сильного у відносинах 
народів і держав. Ниніш-
ній стан світопорядку 
свідчить про недостат-
ність і неефективність ос-
новних механізмів гаран-
тування безпеки у світі та 
Європі. Ці тривожні тен-
денції спонукають нас до 
пошуку нових підходів 
у регіональній безпеці і 
співпраці наших країн, а 
також до формування ме-
ханізмів діалогу та кон-
сенсусних рішень».
 Учасники форуму вва-
жають, що результатом та-
ких дій має стати зміцнен-
ня довіри та протидія «де-
структивним впливам». 
«Ми бачимо в майбутньо-
му велику Європу опло-
том стабільності і безпе-
ки, одним із лідерів світо-
вого розвитку, прикладом 
культурного розмаїття і 
середовищем гармонійно-
го розвитку міжетнічної 
та міжконфесійної взає-
модії. У цьому полягають 
наші спільні інтереси та 
цивілізаційна перспекти-
ва», — зазначено в тексті 
меморандуму. Тому й за-
кликали країни-учасниці 
форуму до об’єднання для 
гарантування безпеки ре-
гіону. ■

ПАРЛАМЕНТ

Процес чи імітація?
Депутати планують розглянути законопроект про 
Антикорупційний суд та заслухати звіт Валерії Гонтарєвої

■ РАДА «СТАРІЙШИН» 

За спокій між двома морями 
У Києві відбувся Балтійсько-Чорноморський форум 
з безпеки

■

Зустріч учасників форуму з Президентом України.❙
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Степан ПЕТРЕНКО

 Згубна звичка — пристрасть до ал-
коголю, здатна згубити будь-яку люди-
ну, і навіть якщо це можновладець. Це 
зло, яке змінює долі багатьох людей. 
Потрапивши в залежність до зелено-
го змія, представник влади може при-
ймати неадекватні рішення і навряд чи 
володіє ситуацією. Такі реалії непро-
стого життя відчули на собі мешканці 
Киргизстану, адже вже не секрет для 
громадськості, що президент А. Атам-
баєв був помічений у нетверезому стані 
не тільки у власному кабінеті, а й на 
офіційних зустрічах. 
 Ще під час президентської кам-
панії у 2009 році А. Атамбаєв не соро-
мився з’являтися перед електоратом 
в нетверезому стані. Зайнявши поса-
ду президента після революції квітня 
2010 року, він пішов у запій. Більшість 
його появ на публіці з тих пір прохо-
дили в супроводі обов’язкового «допін-
гу» для хоробрості. Таким європейські 
журналісти запам’ятали А.Атамбаєва 
на зустрічі з експертним співтоварис-
твом і журналістами в Брюсселі. А вже 
на батьківщині він частіше напідпит-
ку, ніж тверезий. 
 За відгуками близьких і друзів 
Атамбаєва, згубна звичка стала його ві-
зитною карткою ще в студентські роки. 
І не можна сказати, що він не хотів від 
неї позбавитися, були спроби лікуван-
ня та реабілітації. Цим і пояснюють-

ся часті неофіційні візити президента 
А.Атамбаєва за кордон, які були обу-
мовлені відвідуванням іноземних ме-
дичних центрів. Найпопулярнішими 
для нього стали клініки в Туреччині. 
У 2013 році А. Атамбаєв лікувався в 
Анкарі у військово-медичній академії 
«Гульхані». Часте відвідування Атам-
баєвим турецьких клінік було для ньо-
го безкоштовним — за рахунок турець-
кої сторони: Алмазбек Атамбаєв на-
дав у Киргизстані турецькому бізнесу 
пільгові умови. Крім цього, Атамбаєв 
у 2015 році пройшов «лікувально-про-
філактичні процедури» в одному з ме-
дичних центрів Китаю. 
 Йдеться про одну з клінік на ки-
тайському узбережжі (передмістя Да-
лянь), що спеціалізується на лікуван-
ні наслідків наркотичної та алкоголь-
ної залежності. Незабаром після по-
вернення з КНР А. Атамбаєв виступає 
з заявою про згоду Бішкека на будів-
ництво залізничної гілки Китай—Кир-
гизстан—Узбекистан. Відповідна мі-
журядова угода була підписана Атам-
баєвим із головою КНР Сі Цзіньпіном у 
вересні того ж року в Пекіні. Ціна про-
екту — близько 6 млрд. доларів США, 
причому це кредитна позика китайсь-
кого уряду Киргизстану. Будівництво 
здійснюватимуть китайські компанії. 
Бішкек, до того ж, віддає Китаю у без-
строкове користування частину своєї 
території, включаючи родовища ко-
рисних копалин, необхідних для будів-

ництва. Починаючи з того ж року, буді-
вельний і гірничо-металургійний ком-
плекс країни фактично переходить під 
управління китайських корпорацій. 
Приплив прямих іноземних інвести-
цій з КНР різко зростає вже в 2016 році 
— на 64%, і на 130% — у нинішньому 
році. 
 При цьому Алмазбек Атамбаєв на-
казує своєму наступнику продовжити 
позичати гроші в Китаю на реалізацію 
інфраструктурних проектів. Пекін от-
римав в особі Атамбаєва слухняного 
політичного гравця, який буде лобію-
вати інтереси китайців. Будівельним і 
машинобудівним бізнесом у країні во-
лодіють турки, фінансова сфера відда-
на на відкуп іранцям, території і при-

родні багатства колишній президент 
подарував Китаю. 
 Атамбаєв розповідає про свою не-
легку працю на благо батьківщини і 
дає настанови своєму наступнику, як 
управляти країною в подальшому. 
Він планує знову прийти до влади на 
парламентських виборах у 2020 році. 
Хочеться лише сподіватися, що кир-
гизький народ до цього часу переста-
не довіряти такому політику. Алмаз-
бек Атамбаєв загнав Киргизстан у бор-
гову яму: урядовий борг країни стано-
вить понад 62% ВВП і щодня тільки 
зростає. Чому так вийшло: від непро-
думаних рішень лідера або ситуацією 
скористалися ззовні — це питання ве-
ликої геополітичної гри. ■

КОЛІЗІЇ

Президентів гублять шкідливі звички
До чого можуть привести країну зловживання її 
очільника міцними напоями і залежність 
від благодійності з-за кордону

■

Ігор ВІТОВИЧ

Прізвище колишнього президента 
Польщі Александра Кваснєвського 
спливло у США в контексті так зва-
ного російського слідства. Амери-
канські ЗМІ повідомляють, що екс-
президент Польщі міг отримувати 
винагороди від колишнього глави 
виборчого штабу Дональда Трампа 
Пола Манафорта, який раніше пра-
цював на промосковського прези-
дента України Віктора Януковича. 
Александр Кваснєвський рішуче 
спростовує такі звинувачення.

Нові обличчя в старій справі 
 Спеціальний прокурор Роберт 
Мюллер висунув Манафорту зви-
нувачення в нелегальних фінан-
сових операціях, податкових зло-
чинах та забороненій лобістській 
діяльності. В одному з пунктів об-
винувачення йдеться про переказ 
двох мільйонів євро на лобістську 
діяльність, яку координував ко-
лишній канцлер Австрії в 2007—
2008 роках Альфред Гузенбауер. 
Колишній прем’єр-міністр Італії 
Романо Проді вже визнав, що спів-
працював з Гузенбауером, але наго-
лосив, що метою їхньої діяльності 
було зближення України з Євросо-
юзом. І що йому нічого не відомо 
про те, що гроші, які він отриму-
вав, походили від Манафорта. 
 Колишній канцлер Австрії 
підтвердив, що зустрічався з 
кількома членами Конгресу США 
у справі України на замовлення 
лобінгової фірми Mercury Public 
Affairs. Ця фірма у своїй заяві 
повідомила, що організувала нав-
чальну зустріч для членів Конгре-
су, експертів та журналістів, на 
якій, окрім Проді та Гузенбауера, 
виступав також і Кваснєвський. 
Останній у розмові з журналістом 
«Нью-Йорк Таймс» визнав, що 
зустрічався з Манафортом двічі 
чи тричі, оскільки той був рад-

ником президента Януковича. 
«Але він нам ніколи не платив. Я 
не мав із ним жодних фінансових 
відносин», — запевнив колишній 
президент Польщі. Втім обвину-
вальний акт проти Пола Мана-
форта не стверджує і навіть не на-
тякає, що діяльність Кваснєвсь-
кого чи інших європейських полі-
тиків була протиправною.
 П’ятниця, 23 лютого, стала 
«точкою неповернення» у відно-
синах між двома колишніми чле-
нами команди президента США 
Дональда Трампа — Пола Мана-
форта і Ріка Гейтса. Рік Гейтс — 
колишній радник пана Трампа 
— визнав себе винним у відми-
ванні грошей, банківських афе-
рах, ухиленні від сплати подат-
ків і незаконному лобіюванні ін-
тересів України за часів президен-
та Віктора Януковича.
 Водночас колишній канц-
лер Австрії Альфред Гузенба-
уер у неділю, 25 лютого, під-
твердив австрійській інформа-
генції APA, що таки здійснював 
«оплачуване» лобіювання задля 
зближення України з Євросою-
зом у 2012-2013 роках. Але він за-
перечив, що очолював так звану 
«Габсбурзьку групу» політиків, 
учасникам якої таємно платив 
колишній політтехнолог Януко-
вича Пол Манафорт. Гузенбауер 
повідомив, що кілька разів зус-
трічався з Манафортом, у тому 
числі під час подорожей до США, 

але нічого не знав про його неза-
конне лобіювання. 

Гроші на імідж 
 Згідно з документами, пан 
Манафорт, який співпрацював 
із Партією регіонів і Віктором 
Януковичем від 2006 року, почав 
формувати позитивний імідж ук-
раїнського керівництва і лобію-
вати його інтереси за кордоном 
у 2012 році, повідомляє Бі-Бі-Сі. 
Саме тоді в Бельгії створили Єв-
ропейський центр сучасної Ук-
раїни, який працював «рупором 
Януковича» і його партії. Керів-
ництво центру безпосередньо під-
порядковувалося першому віце-
прем’єру України. Пан Мюллер 
не називає імені, але вказує, що це 
2012 рік. Тоді, згідно зі штатним 
розкладом Кабінету Міністрів, ці 
посади обіймали Андрій Клюєв, 
Валерій Хорошковський та Сер-

гій Арбузов.
 У 2012 році за сприяння Ріка 
Гейтса пан Манафорт найняв дві 
компанії у Вашингтоні. У доку-
ментах Мюллера вони позначені 
як «компанія А» (це нею мав керу-
вати канцлер Австрії) і «компанія 
Б». Американський телеканал Ен-
Бі-Сі та газета The Hill ідентифіку-
вали їх, як Mercury Public Affairs і 
Podesta Group. Надалі Гейтс і Ма-
нафорт доповідали Януковичу про 
те, як його діяльність сприймають 
у Вашингтоні: що йде добре, а що 
варто виправити. Обидві компанії 
отримували від пана Манафор-
та директиви, як говорити з кон-
гресменами щодо складних пи-
тань, зокрема про законність пре-
зидентських виборів 2010 року й 
ув’язнення лідера опозиції Юлії 
Тимошенко. 
 Аби не привертати уваги до 
лобістської діяльності, Манафорт і 

Гейтс зробили Європейський центр 
сучасної України клієнтом «ком-
паній А і Б». З ними підписали 
відповідні контракти, і вони отри-
мували оплату за свої послуги від 
офшорних структур Манафорта. 
Загалом лобістські компанії отри-
мали від політтехнолога 2 мільйо-
ни доларів, як вважає слідство, чу-
дово розуміючи, що центр є тільки 
«фіговим листком». 
 У 2012 році пан Манафорт от-
римав завдання від Януковича: 
найняти американську юридичну 
компанію (в обвинувальних актах 
вона фігурує як «компанія С»), а 
йдеться про адвокатську фірму 
Skadden, Arps, Slate, Meagher & 
Flom, яка написала доповідь про 
справу Тимошенко, котра тоді 
вже перебувала у в’язниці. США 
офіційно засудили українську 
владу за ув’язнення лідерки опо-
зиції, і відносини між країнами 
стали прохолоднішими. Мана-
форт і Гейтс через свої офшорні 
рахунки заплатили за доповідь 
у справі Тимошенко 4 мільйони. 
Політтехнологи розіслали текст 
доповіді журналістам і політи-
кам, і Манафорт особисто від-
звітував Януковичу про викона-
ну роботу.
 У 2012 році пан Манафорт і 
пан Гейтс від імені пана Янукови-
ча і Партії регіонів таємно найня-
ли команду, яка складалася з ко-
лишніх європейських провідних 
політиків, аби ті прихильно від-
гукувалися про стан речей в Ук-
раїні. Вона мала неформальну на-
зву «Габсбурзька група», її члени 
мали давати свою «незалежну оцін-
ку» діям уряду України. Офіційно 
вони не були друзями пана Януко-
вича, але отримували фінансове 
заохочення за лобістські послуги. 
Тепер на екс-канцлера Австрії Гу-
зенбауера та екс-президента Поль-
щі Кваснєвського падає тінь плат-
них членів цієї групи. ■

ВИКРИТТЯ

Усі друзі Манафорта
Скандал навколо екс-радника Януковича заторкує дедалі ширші 
кола політиків

■

Тінь Януковича впала на Кваснєвського.❙
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(Продовження. Початок у номерах 
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Замовник і організатори теракту
 У соціальних мережах на фото за-
гиблих пасажирів авіалайнера «Ма-
лайзійських авіаліній» рейсу МН17 
значиться: «Якби не Путін — ми були 
б живі». 
 Дивлячись на них, особливо на ма-
леньких дітей — жертв «кремлівсько-
го чикатила», виникає запитання: чи 
сняться вони Путіну, як він живе з 
цим, про що думає, коли бачить своїх 
онуків? Хоча у Путіна — «карлика з 
чорною душею» — немає духовних 
цінностей, совісті, душевних пережи-
вань, мук, болю, страждань... 
 В інтерв’ю журналу New Yorker 
віце-президент США Джозеф Бай-
ден розповів про свій візит до Путі-
на в 2011 році, який на той час був 
прем’єр-міністром Росії: «Я сказав 
йому: «Пане прем’єр-міністре, я див-
люся вам в очі і мені здається, що у вас 
немає душі». Він поглянув на мене, 
посміхнувся і відповів: «Ми з вами ро-
зуміємо один одного».
 У вересні 2014 року Патріарх 
Київський і всієї України-Русі Філа-
рет заявив: «У Путіна ввійшов Сата-
на...».
 Та повернімося до юридичної 
складової цієї страшної трагедії, го-
ловним винуватцем якої є «кривавий 
карлик» Путін.  
 Аналіз наявних на сьогодні до-
казів дає підстави зробити наступні 
висновки: 
 а) збиття малайзійського літака, 
що призвело до загибелі 298 людей, се-
ред них — 80 дітей (планувалося зни-
щення російського пасажирського лі-
така), є терористичним актом, органі-
зованим вищим військовим керівниц-
твом РФ за наказом Путіна; 
 б) відповідальність за збитий ма-
лайзійський літак повинні нести, в 
першу чергу, вище командування ЗС 
РФ та керівники так званої «ДНР», а 
саме: 
 — президент, верховний головно-
командувач ЗС РФ Володимир Путін 
— замовник теракту.
 Організатори теракту:
 — міністр оборони, генерал армії 
Сергій Шойгу, 
 — перший заступник міністра 
оборони, начальник ГШ ЗС РФ, гене-
рал армії Валерій Герасимов,
 — заступник міністра оборони, ге-
нерал армії Аркадій Бахін,
 — заступник начальника ГШ ЗС 
РФ, начальник ГРУ, генерал-полков-
ник Ігор Сєргун (нині покійний),
 — начальник Головного опера-
тивного управління — заступник на-
чальника ГШ ЗС РФ, генерал-пол-
ковник Андрій Картаполов, 
 — головнокомандувач Сухопут-
них військ, генерал-полковник Олег 
Салюков,
 — командувач військами Захід-
ного військового округу (ЗВО), гене-
рал-полковник  Анатолій Сидоров,
 — начальник штабу — перший 
заступник командувача військами 
ЗВО, генерал-лейтенант Віктор Ас-
тапов,
 — командувач військами ППО 
Сухопутних військ, генерал-лейте-
нант Олександр Леонов,
 — командувач 20-ї гвардійської 
загальновійськової армії ЗВО, гене-
рал-лейтенант Олександр Лапін (до 
завершення перебування на посаді, 
до 7 липня 2014 року, установки 
«Буків» 2-го дівізіону 53-ї ЗРБ були 
перекинуті з Курська на кордон з Ук-
раїною),
 — командувач 20-ї гвардійської 
загальновійськової армії ЗВО, гене-
рал-лейтенант Олександр Чайко (з 8 
липня 2014 року),
 — командувач зенітно-ракетного 
з’єднання ЗВО, генерал-майор Олек-
сій Золотов,
 — начальник ППО та авіації ЗВО, 
полковник Андрій Коханов,

 — начальник зенітно-ракетних 
військ РФ, генерал-майор Віктор Гу-
менний.
 Звання і посади зазначених осіб 
указані на момент знищення літака. 
На сьогодні окремі з них отримали 
підвищення по службі і чергові вій-
ськові звання. 
 Співорганізатори теракту: 
 — головний інспектор МО по Цен-
тральному воєнному округу РФ, 
генерал-полковник Ткачов Микола 
Федорович,
 — так званий «глава і верховний 
головнокомандувач ЗС» самопрого-
лошеної «ДНР» Олександр Захар-
ченко,
 — так званий «міністр оборони» 
самопроголошеної «ДНР», полков-
ник ФСБ РФ Ігор Гіркін (Стрєлков),
 — так званий «начальник управ-
ління військової розвідки» (заступ-
ник Гіркіна), генерал-майор «ДНР» 
Сергій Дубинський,
 — полковник ГРУ ГШ ЗС РФ, 
член «Ради командирів Союзу добро-
вольців Донбасу» Василь Геранін.
 Голова СБУ Василь Грицак за-
значив: «...навіть дані попереднього 
слідства МСГ (Міжнародної слідчої 
групи. — Ред.) уже можуть слугува-
ти вироком для російської сторони».
 Одним із головних ідеологів ди-
явольського плану провокаційного 
знищення російського пасажирсько-
го літака (з яким погодився і затвер-
див Путін і що повинно було стати 
приводом для широкомасштабного 
вторгнення регулярних російських 
військ в Україну) був заступник на-
чальника ГШ ЗС РФ, начальник ГРУ 
генерал-лейтенант Сєргун Ігор Дмит-
рович. За анексію Криму президент 
Путін у квітні 2014 року нагородив 
Сєргуна орденом «За заслуги перед 
Вітчизною» IV ст., а від міністра обо-
рони РФ Сєргун отримав медаль «За 
повернення Криму». 21 лютого 2015 
року президент Путін своїм указом № 
91 присвоїв Сєргуну звання «генерал-
полковник».

Путін — педофіл, головоріз, 
м’ясник, убивця, бандит, 
терорист, антихрист 
 3 січня 2016 року, згідно з офіцій-
ною заявою Кремля, на 59-му році 
життя несподівано помер від серце-
вого нападу (інфаркт) Ігор Сєргун, 
перебуваючи в будинку відпочинку у 
Підмосков’ї. Як стверджували його 
колеги, Сєргун був абсолютно здоро-
вим, ніколи не скаржився на серце.
 Американська розвідувальна 
аналітична компанія Stratfor повідо-
мила, що, згідно з її даними, Сєргун 
«раптово» помер 1 січня 2016 року, 
перебуваючи в Лівані.
 За інформацією Financial Times, 
за декілька тижнів до раптової смер-
ті Сєргун, за дорученням Путіна, кон-
фіденційно відвідав Дамаск, де пере-
дав сирійському Президенту Башару 
Асаду послання від президента Росії з 
пропозицією піти у відставку. Таку ж 
пропозицію тижнем раніше від імені 
керівництва Ірану зробив міністр роз-
відки Ірану Махмуд Алаві. Асад від-
повів відмовою.
 Тижнем раніше, 27 грудня 2015 
року, від «раптової зупинки серця» 
на 53-му році життя помер соратник 
Сєргуна, заступник начальника шта-
бу Повітряно-десантних військ Росії 
генерал-майор Олександр Шушукін. 
Саме Шушукін здійснював бойове 
планування і командування опера-
цією захоплення Криму весною 2014 
року. Брав участь у воєнній агресії 
Росії проти Грузії і після анексії Аб-
хазії та Південної Осетії був призначе-
ний командиром 4-ї гвардійської вій-
ськової бази МО РФ на території Пів-
денної Осетії (лютий 2009 р. — жов-
тень 2013 р.). За проведення операції 
із захоплення Криму Шушукін був 
нагороджений (як і Сєргун) орденом 
«За заслуги перед Вітчизною» IV ст. і 
медаллю «За повернення Криму».
 8 серпня 2010 року (через чоти-
ри місяці після катастрофи польсь-

кого президентського літака) біля 
берегів Туреччини у Середземному 
морі місцеві рибалки знайшли тіло 
людини з православним хрестиком 
на шиї. Ним виявився 53-річний за-
ступник начальника ГРУ ГШ МО 
Росії генерал-майор Іванов Юрій Єв-
генович (один із найкращих, за оцін-
ками фахівців спецслужб, організа-
торів убивств чеченських польових 
командирів і особистих ворогів Путі-
на). Генерал мав міцне здоров’я, зай-
мався спортом, дайвінгом, ніколи не 
скаржився на серце. 
 За офіційною версією, Іванов, від-
почиваючи у Сирії на курорті Латакія 
(літня резиденція президента Сирії 
Асада), «пішов купатися з аквалан-
гом, переоцінив свої сили і втопив-
ся». Тіло виявили за 90 км від місця 
відпочинку. При розтині тіла Іванова 
«були виявлені сліди медичних пре-
паратів, які при неправильному дозу-
ванні і зміні тиску (при занятті дай-
вінгом) могли викликати раптовий 
збій у роботі серцевого м’яза», — за-
явив офіцер Головної військової про-
куратури Росії, який просив не нази-
вати його прізвища, як повідомила 
російська преса. 
 Окремі польські ЗМІ та військові 
аналітики звинуватили покійного 
Іванова в керівництві терористичною 
операцією зі знищення президентсь-
кого літака Ту-154.
 Група офіцерів ГРУ (друзі Івано-
ва) провела неофіційне розслідуван-
ня (офіційного не було) і дійшла вис-
новку, що їхнього шефа «зачистила» 
спецгрупа ФСБ. 
 За моїми даними, сталося це після 
того, як Іванов, відпочиваючи на ку-
рорті Латакія, у компанії колег спец-
служб Росії і Сирії, за випивкою об-
мовився, що він, як той Іван Сусанін, 
завів «ляхів» у ліс під Смоленськом і 
пустив «пся крев» (собачу кров) Ка-
чинському і «ляхам». Ще й вихва-
лявся, що за це отримав орден із рук 
самого Путіна на «День перемоги». 
Зроблено все було так, вихвалявся 
Іванов, що «комар носа не підточить» 
(див. «Україна молода», 15-16 квітня 
2016 р., «Операція «ІС»). 
 Полковник СЗР Росії Сергій Тре-
тьяков, який під дипломатичним 
прикриттям керував спецопераціями 
російської розвідки у США з 1995 до 
2000 року, після приходу Путіна до 
влади, знаючи про його причетність 
до організації і замовлень убивств, 
попросив політичного притулку в 
американців. Третьяков напряму 
звинуватив Путіна у теракті польсь-

кого літака 10 квітня 2010 року під 
Смоленськом: «У росіян є різні пла-
ни і сценарії для ліквідації іноземних 
лідерів, якщо Путін і ФСБ цього за-
хочуть. Є докази, що підтверджують 
причетність Путіна і його спецслужб 
до знищення Качинського».
 Через два місяці після цієї заяви, 
13 червня 2010 року, 53-річний Тре-
тьяков, будучи абсолютно здоровим, 
раптово помер у себе вдома. Амери-
канські журналісти, посилаючись 
на лікарів, зазначають, що в органах 
його тіла були виявлені сліди невідо-
мого препарату, який викликає рап-
тову зупинку серця. Повна причина і 
всі обставини смерті Третьякова, а та-
кож інформація про знищення поль-
ського літака і причетність до цього 
Путіна, якою він володів, відомі спец-
службам США.
 30 березня 2012 року в Москві, у 
своїй квартирі на 2-й Тверській-Ям-
ській вулиці, за загадкових обставин 
покінчив життя самогубством — за-
стрелився з нагородного пістолета 
(така офіційна версія) — колишній 
начальник ПГУ КДБ СРСР (зовніш-
ня розвідка) генерал-лейтенант Ше-
барін Леонід Володимирович, безпо-
середній начальник Путіна, коли той 
проходив службу в цьому управлінні 
в Дрездені, НДР.
 Працівники КДБ у відставці за-
значають, що Путін був відклика-
ний із Німеччини до Радянського Со-
юзу і переведений у статус «офіцера 
діючого резерву» (призначений на 
посаду помічника проректора Ленін-
градського університету з міжнарод-
них зв’язків) за «неслужбові контак-
ти з агентами спецслужб противни-
ка (ФРН і США). У зв’язку з цим у 
Путіна були дуже серйозні пробле-
ми, тому що в той час з органів прос-
то так не йшли».
 Службове розслідування з цього 
приводу проводив особисто Шебарін, 
який, за його результатами, віддав 
наказ про повернення Путіна в Ленін-
град, де той починав службу в КДБ.
 Під час президентських виборів 
у Росії 2012 року ці матеріали «вип-
ливли» в пресі з професійними ко-
ментарями колишніх працівників 
КДБ (прізвища яких, окрім Шебарі-
на, названі не були).
 Колеги Путіна з КДБ-ФСБ — під-
полковник Олександр Литвиненко та 
заступник директора ФСБ РФ, гене-
рал-полковник Анатолій Трофімов, 
які знали, що Путін — педофіл, бачи-
ли оперативні матеріали і відеозйом-
ки (вони зберігалися в архіві Управ-

«Якби не Путін
б живі»,

або Чому регулярно звучать «похоронні марші російського 
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ління власної безпеки ФСБ до призначен-
ня Путіна директором ФСБ у 1998 році), де 
він займається педофілією з хлопчиками, і 
обговорювали це у своєму колі, що «тепер 
конторою буде керувати не тільки не про-
фесіонал, підполковник, а ще й педофіл», 
були вбиті. 
 Так, 10 квітня 2005 року, о 19:30 у Мос-
кві Трофімов, вийшовши разом із дружи-
ною з автомобіля у дворі будинку на вули-
ці Клязьмінська, де проживав, був застре-
лений невідомим із пістолета. Дружина (як 
свідок) також була вбита. Вбивця втік на 
автомобілі з напарником, який чекав його 
біля будинку. Чотирирічну їхню доньку, 
яка була в салоні автомобіля, кілер по-
жалів або не побачив за тонованим склом. 
У результаті проведених оперативних і 
технічних заходів слідство встановило, що 
найбільш вірогідним виконавцем убивства 
є оперативний працівник спецпідрозділу 
ФСБ Балашов (він же Пасєчніков) — його 

прізвище було опуб-
ліковано російськи-
ми ЗМІ. Проте справа 
до суду не дійшла. 
 У липні 2005 
року Олександр Лит-
виненко опублікував 
статтю під заголов-
ком «Кремлівський 
чикатило» у виданні 
Chechenpress, у якій, 
зокрема, розповів, що 
Путін займався сексом 
із малолітніми хлоп-
чиками, коли нав-
чався в Інституті ГПУ 
(зовнішня розвідка) 
КДБ СРСР ім. Андро-
пова, що ледь не кош-
тувало йому службо-
вої кар’єри. 
 Як писав Лит-
виненко, чекістам 
вдалося записати на 
відео свого майбут-
нього шефа, коли він 
займався педофілією. 
Матеріали оператив-
них зйомок зберігали-
ся в архіві Управління 
внутрішньої служби 
безпеки ФСБ, поки їх 
не знайшов Путін піс-
ля призначення ди-
ректором ФСБ.
 При неоднора-
зових зустрічах із Лит-
виненком у Лондоні 
він мені особисто роз-
повідав про злочини, 
вчинені путінським 
режимом, у тому чис-
лі і про те, що Путін — 
педофіл, і на підтвер-
дження своїх слів по-
казував фотокопії від-
повідних документів. 
Я попереджав Олек-
сандра, щоб він був 
особливо обережним 
у контактах зі свої-
ми колишніми коле-
гами по службі, яким 
свого часу міг довіря-
ти. Вони можуть бути 
найбільш небезпеч-
ними, якщо в Крем-
лі приймуть рішення 
про його ліквідацію...
 Після зазначе-
ної публікації Лит-
виненка експерти, 
вивчивши поведін-
ку Путіна та її харак-
терні ознаки за ба-
гатьма відеоматеріа-
лами (як він обіймає 
хлопчиків, пригортає 
їх до себе і притискає, 
підіймає на них сороч-
ки, цілує їх у живіт, 
груди, шию, вуха, 
його вираз обличчя і 
очей, коли він дивить-

ся на хлопчиків та інші його рухи і міміка, 
коли він поруч із ними), дійшли висновку: 
«Путін має явні ознаки педофілії».
 1 листопада 2006 року Литвиненко був 
отруєний радіоактивною речовиною — 
«полонієм 210» — і після тяжких фізич-
них мук помер 23 листопада у лікарні Лон-
дона. Суддя Високого суду Британії Роберт 
Оуен, який розглядав справу про отруєння 
Литвиненка, у своєму висновку зазначив, 
що офіцер ФСБ РФ Литвиненко публіч-
но неодноразово звинувачував президента 
Росії Путіна у педофілії, організації теро-
ристичних актів, зокрема вибухів житло-
вих будинків у Буйнакську, Москві й Вол-
годонську, та політичних убивствах, що 
допомогло йому стати президентом Росії. 
У Путіна і керівництва ФСБ були мотиви 
для вбивства Литвиненка. 
 Виконавцями отруєння Литвинен-
ка суддя визнав колишнього співробітни-
ка ФСБ (добре знайомого Литвиненка по 

спільній службі у ФСБ), депутата Держав-
ної Думи Росії Андрія Лугового і бізнесмена 
Дмитра Ковтуна, які разом прибули в Лон-
дон із «полонієм-210» для отруєння Литви-
ненка. Суддя Оуен дійшов висновку, що за 
отруєнням Литвиненка стоїть, «імовірно», 
директор ФСБ Патрушев (на посаді 1999—
2008 рр.) і президент Росії Путін, який, 
«імовірно», віддав наказ або затвердив опе-
рацію ФСБ щодо вбивства Литвиненка.
 На початку березня 2000 року (під час 
президентських виборів у Росії) головний 
редактор газети «Цілком таємно» Артем 
Боровик, який жорстко критикував Путі-
на за війну в Чечні, заявив, що оприлюд-
нить матеріали про справжнє дитинство 
Путіна і його сексуальні збочення. Відео-
матеріал для показу на телеканалі НТВ був 
запланований на 12 березня (за два тижні 
до виборів президента — 26 березня). 
 В одній з останніх своїх статей Боро-
вик процитував слова Путіна, який на той 
час виконував обов’язки президента Росії: 
«Є три шляхи впливу на людину: шантаж, 
горілка, погроза вбивством». 
 Проти Боровика спочатку була органі-
зована провокація — ДТП, коли він їхав в 
автомобілі, а потім — стріляли по вікнах 
квартири, де він проживав...
 9 березня Боровик загинув у дивній 
авіакатастрофі на приватному літаку, 
який, піднявшись на висоту до 50 метрів, 
зробив різко нахил уліво, втратив висоту і 
вибухнув при ударі об асфальт в аеропор-
ту Шереметьєво. Разом із Боровиком за-
гинув чеченський бізнесмен Зія Бажанов, 
його охоронці і весь екіпаж літака, всього 
9 осіб. 
 Вони летіли у Грузію на зустріч із 
керівником чеченського представництва 
у Тбілісі Рустамом Даудовим, який напе-
редодні по телефону попросив Бажанова, 
щоб він прилетів із Боровиком до нього у 
Тбілісі. Він хотів показати їм відеозапис і 
передати копію відеокасети про те, ким на-
справді є Путін, його дитинство, де він на-
родився і як потрапив у Ленінград, буду-
чи всиновленим родиною Путіних, у яких 
своїх дітей не було (двоє їхніх синів помер-
ли ще маленькими). Даудов сказав по те-
лефону, що ця відеокасета поставить хрест 
на перемозі Путіна на президентських виб-
орах (під час яких він піарився на чеченсь-
кій війні), за умови, що Боровик своєчасно 
оприлюднить її в Росії.
 Матеріали, які Боровик збирався опуб-
лікувати (вони були при ньому), згорі-
ли або зникли при огляді уламків літака, 
який робили працівники ФСБ. Відеома-
теріали про Путіна так і не вийшли в ефірі 
телекомпанії НТВ.
 Путін став президентом у першому турі 
виборів, отримавши 51,9% голосів вибор-
ців. 
 Батько Артема — Генріх Боровик — 
упевнений, що сина вбили саме за ці ма-
теріали. Незалежні експерти стверджують, 
що катастрофа літака була влаштована.
 15 жовтня 2000 року Даудов передав за-
значену копію відеокасети кореспонденту з 
Італії Антоніо Руссо, який приїхав за нею 
в Тбілісі, щоб оприлюднити її в Італії і Єв-
ропарламенті. Вранці наступного дня Рус-
со знайшли мертвим із зв’язаними руками 

і зламаними ребрами за 35 кілометрів від 
Тбілісі. Двоє грузинських поліцейських, 
які розслідували справу, загинули: один 
буцімто покінчив життя самогубством, 
другого отруїли.
 7 вересня 2003 року Рустам Даудов, пе-
ребуваючи в Баку, був застрелений п’ятьма 
пострілами з пістолета Макарова з близької 
відстані. Бакинська поліція в ході слідства 
виключила вбивство з метою пограбуван-
ня, встановивши, що вбивство було про-
фесійно сплановане. Обставини, мотив і по-
черк убивства вказували на «спеціалістів» 
із ФСБ. 
 Потім був убитий історик Ваха Ібрагі-
мов, який встиг написати книгу «Таємна 
біографія президента Росії», в неї увійшли 
і матеріали, які Артем Боровик хотів опуб-
лікувати і показати на НТВ... 
 Показово, що після обрання Путіна у 
2012 році втретє президентом Росії екс-
президент Радянського Союзу Михайло 
Горбачов відзначив такі риси його харак-
теру: «мстивість, злопам’ятство, образ-
ливість». На думку Горбачова, це непри-
пустимо для політика, який обіймає та-
кий високий пост.
 23 листопада 2009 року в Іжевську від 
«раптової» зупинки серця на 49-му році 
життя помер генерал-майор Антон Суріков 
(у мусульманських країнах мав документи 
прикриття на прізвище Мансур Натхоєв), 
якого президент Росії Дмитро Медведєв 
планував призначити начальником ГРУ 
ГШ ЗС Росії. Суріков був куратором Шамі-
ля Басаєва — одного з лідерів національно-
визвольної боротьби чеченського народу за 
незалежність Чеченської Республіки Іч-
керія (який після приходу Путіна до влади 
був визнаний «терористом номер один»). 
 На початку 1992 року Суріков брав ак-
тивну участь у розробці та здійсненні пла-
ну перевороту в Грузії з метою усунення 
від влади Гамсахурдіа, задіявши для цьо-
го Шаміля Басаєва і його бойовиків. 
 У подальшому, використовуючи свої 
«особливі» стосунки з Басаєвим (який, за 
даними спецслужб, був його агентом), Сурі-
ков, виконуючи наказ свого керівництва, 
доручив йому здійснити збройну вилазку в 
Дагестані на початку серпня 1999 року. 
 У цей період (до 9 серпня) Путін був 
одночасно директором ФСБ і секретарем 
РНБО, з 9 до 16 серпня — в. о. прем’єр-
міністра Росії, потім — призначений 
прем’єр-міністром РФ.
 З цієї воєнної провокації і почалася дру-
га чеченська війна, яка, в свою чергу, від-
крила Путіну дорогу на пост президента 
Росії, зробивши його популярним політи-
ком. Згодом, за наказом президента Путіна, 
Шаміль Басаєв був ліквідований (підірва-
ний в автомобілі) в ніч на 10 липня 2006 
року в ході спільної операції ФСБ і ГРУ. 
 Нагадаю, що, за наказом попередни-
ка Путіна — Бориса Єльцина, ввечері 21 
квітня 1996 року був убитий (спеціально 
розробленою ракетою, запущеною з бом-
бардувальника Су-24) перший президент 
незалежної Чеченської Республіки Ічкерія 
генерал-майор Джохар Дудаєв, коли роз-
мовляв по супутниковому телефону з де-
путатом Державної Думи Росії Костянти-
ном Боровим. Дізнавшись про ліквідацію 
Дудаєва за обідом, Єльцин, пританцьовую-
чи, підняв келих із горілкою і весело сказав 
тост, який починався словами: «Сьогодні у 
нас свято!». 
 Цікаво, який тост говорить Путін, коли 
йому доповідають про ліквідацію чергово-
го неугодного йому генерала — свідка або 
виконавця його злочинних наказів?
 У вересні 2009 року Суріков публіч-
но виступив із різкою критикою Путіна і 
попередив, що «якщо в найближчий час 
не відбудеться усунення Путіна від вла-
ди (який займав тоді пост прем’єр-мініст-
ра, а по суті був першою особою в державі. 
— Авт.), то ще на 10-15 років продовжить-
ся розпад Росії у формі «примітивної си-
ровинної економіки», а народам Росії і ко-
лишнього Радянського Союзу потрібно 
буде готуватися до війни». 
 За два місяці після цієї заяви Сурікова 
не стало. За даними його колег, Сурікова 
отруїли.

Похоронні марші російського генералітету
 Додайте до генералів-смертників також 
журналістів і політиків (Борис Нємцов, Де-
нис Вороненков та інші), які жорстко кри-
тикували і викривали злочинну діяльність 
Путіна, а згодом були вбиті, то кількість за-

гадкових смертей серед людей цієї категорії 
в Росії рахуватиметься сотнями. 
 За 20 років перебування Путіна при 
владі (починаючи з призначення його в 
1998 році директором ФСБ) у Росії здійс-
нено вбивства понад 250 журналістів і пра-
возахисників, десятки з яких кваліфіко-
вані як «замовні політичні вбивства». Се-
ред них журналісти, правозахисники, які 
жорстко критикували політичну і злочин-
ну діяльність Путіна (наприклад, Гали-
на Старовойтова, Павло Хлєбніков, Анна 
Політковська, Наталія Естемірова, Артем 
Боровик та інші).
 Для російських генералів, причетних до 
злочинів Путіна або свідків цих злочинів з 
його близького оточення, є два шляхи. Пер-
ший — стати черговим «утоплеником», «са-
мострілом», «парашутистом», «стрибуном» 
з вікна чи даху будинку або з платформи під 
потяг, раптово померти від «інфаркту», «ін-
сульту», загинути в ДТП, «випадково» бути 
застреленим на полюванні або в результаті 
необережного поводження з вогнепальною 
зброєю... Варіантів ліквідації неугодних 
Путіну в арсеналі ФСБ багато... 
 Другий — втеча за кордон із проханням 
надати політичний притулок в обмін на 
свідчення про злочини, вчинені Путіним.
 Є ще й третій шлях, щоб зберегти свою 
честь і спокутувати гріхи перед народом. 
Який саме — генерали добре знають з іс-
торії.
 Аналіз загадкових смертей російських 
генералів дає підстави зробити висновок: 
після кожної значимої злочинної опера-
ції Кремля таємний підрозділ ФСБ прово-
дить за вказівкою Путіна серію «зачисток» 
в апараті вищого військового керівництва 
Росії. Масштаби воєнних злочинів Російсь-
кої імперії на чолі з Путіним у Грузії, Ук-
раїні, Сирії, на Північному Кавказі, проти 
Польщі дають підстави стверджувати, що 
«похоронні марші російського генеральсь-
кого зіркопаду» відбуваються регулярно.
 За моїми даними, за час режиму Путіна 
близько 30 генералів — безпосередніх учас-
ників і свідків його злочинів — ліквідова-
но. Згідно з дослідженнями Міжнародно-
го волонтерського сайта InformNapalm, та-
ких генералів 43, з яких лише троє, мож-
ливо, померли своєю смертю.
 Після оголошення висновків МСГ ви-
никла реальна загроза «зачистки» війсь-
ковослужбовців Курської 53-ї зенітно-ра-
кетної бригади, які брали участь в операції 
зі знищення малайзійського літака, і тих, 
кому було відомо про неї. За моєю інформа-
цією, офіцери бригади, які були причетні 
до відправлення і транспортування «Бука» 
в Україну та знищення «Боїнга», були на-
правлені до Сирії. Деяких із них, імовірно, 
вже немає серед живих, оскільки їхні рідні 
і друзі не можуть вийти з ними на зв’язок. 
 Сенатор США Джон Маккейн у груд-
ні 2016 року заявив: «Володимир Путін — 
бандит, убивця і агент КДБ. Давайте на-
зивати Путіна тим, ким він є». З Путіним 
потрібно говорити саме з позиції сили, як 
це робив президент Рональд Рейган, наго-
лосив Маккейн.
 У лютому 2017 року, виступаючи в Се-
наті, Джон Маккейн заявив: «Усі знають, 
що Путін є вбивцею. Він м’ясник і голо-
воріз». Під час промови Маккейн перера-
хував загиблих політичних опонентів Путі-
на і журналістів, у вбивстві яких обґрунто-
вано підозрюють президента Росії.
 У жовтні 2010 року колишній заступ-
ник прем’єр-міністра Росії (за президентс-
тва Єльцина) Михайло Полторанін звину-
ватив Путіна в організації вбивства 3 лип-
ня 1998 року голови Всеросійського руху 
на підтримку армії, депутата Державної 
Думи, генерала Льва Рохліна, який готував 
усунення Єльцина з поста президента Росії. 
Після вбивства Путін у «пожежному поряд-
ку» був призначений директором ФСБ РФ.
 Зауважу, Росія сьогодні не лише краї-
на-терорист, агресор, окупант, а ще й істо-
рично жалюгідна злодійка — вкрала візан-
тійський герб, голландський прапор, назву 
Київської Русі, її православну церкву, буду-
чи ханською ординською Московією, а піс-
ля розпаду СРСР — його гімн.
 Після захоплення Криму Полторанін 
заявив: «Росія йде до фашизму».
 Воєнні злочинці, які повинні понести 
покарання за збитий малайзійський літак 
і вчинення воєнної агресії проти України, 
у випадку опору при затриманні — підля-
гають ліквідації! ■

(Закінчення у наступному номері)

— ми були 

Картаполов А. В.❙

Сидоров А. А.❙

Лапін О. П.❙

Леонов О. П.❙

Гуменний В. В. ❙

Чайко О. Ю.❙
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Гібрид із грішного й 
праведного
 До Валерії Гонтарєвої у сус-
пільства існує чимало претен-
зій. Їй ставлять у вину банкопад, 
збільшення частки безнадійних 
кредитів, позбавлення обігових 
коштів представників малого й 
середнього бізнесу, падіння кур-
су гривні, співучасть у вивезен-
ні капіталів Януковича і не його 
одного, інфляцію тощо. 
 А очільники Інституту права 
і суспільства — президент Юрій 
Кармазін і два віце-президен-
ти Віктор Шишкін та Іван Дом-
бровський — отримали в своє 
розпорядження не відомі раніше 
факти. От що їм удалося встано-
вити.
 Перебуваючи на посаді голо-
ви НБУ, Гонтарєва оточила себе 
фахівцями, серед яких, на пер-
ший погляд, немає осіб із бездо-
ганною для такої відповідаль-
ної роботи репутацією. Якщо 
одні з них особисто причетні до 
виведення з комерційнимх бан-
ків, якими керували, десятків і 
десятків мільйонів доларів, як, 
скажімо, заступниця пані Гон-
тарєвої — колишня голова бан-
ку «Платініум», то інші мали 
справи як голови і члени прав-
лінь та наглядових рад з інозем-
ними банками та фінустанова-
ми, котрі працювали з інозем-
ними, зокрема і російськими, 
активами, що сьогодні не ві-
тається. А контакти, як відомо, 
не іржавіють. 
 Відповідно до табличних ма-
теріалів Інституту права і сус-
пільства, навіть перший заступ-
ник голови НБУ Яків Смолій, 
якого готують у наступники 
Гонтарєвої на посаді голови 
НБУ, є одночасно головою на-
глядової ради страхової ком-
панії «Еталон», яка продала  
свої акції російському інвесто-
ру. Щодо деяких інших членів 
Ради НБУ, то, за даними Інсти-
туту права і суспільства, заступ-
ник голови НБУ Катерина Рож-
кова пов’язана через заступ-
ника голови правління «Сбер-
банк» (РФ) та голову правління 
«Промінвестбанк» А. В. Рожка 
з «Промінвестбанком» (фактич-
но належить РФ), «Сбербанком» 
і ВТБ (РФ); директор департа-
менту фінансового контролін-
гу О. В. Стрижка є директором 
управління і членом правління 
банку «Русский стандарт» (РФ); 
спеціаліст управління фінансо-
вої інформації та громадських 
комунікацій Н.М. Бондаренко 
(посада у табличних даних Інс-
титуту права і суспільства точ-
но не вказана) нібито є віце-пре-
зидентом і членом комісії з уп-
равління брендом і маркетинго-

вими комунікаціями ВТБ Банку 
(РФ); а директор департаменту 
банківського нагляду Н. М. Де-
гтярьова фігурує у даних Інсти-
туту права і суспільства як ди-
ректор департаменту внутріш-
нього аудиту «Промінвестбан-
ку» (фактично належить РФ). 
Погодьтеся, що це має ознаки 
якоїсь кричущої нерозбірли-
вості, якщо не аномальної гібри-
дизації грішного з праведним.
 Як це виглядає з позиції до-
тримання державної і фінан-
сової безпеки, можна навіть не 
казати. Особливо, якщо ці осо-
би мали доступ до державної 
таємниці... І кожен такий гіб-
рид, хоч кого візьми, — готовий 
троянський кінь, готовий носій 
вірусу типу «Петя+++», а всі ра-
зом, якщо глянути очима Служ-
би безпеки, — мало не генетич-
на гібридна «п’ята колона». А 
все тому, що таке проміскуїтет-
не життя-буття більшою чи мен-
шою мірою, мабуть, ведуть усі, 
хто ревно служить Мамоні — їм 
гроші не пахнуть. Речники Інс-
титуту права і суспільства наоч-
но ілюструють це аудіозаписом 
розмови нібито заступниці го-
лови НБУ Рожкової з нібито го-
ловою правління ВТБ Банку К. 
Вайсманом. 

«Мама», «тато» і вся дружна 
«родина» 
 Особа чоловічої статі з го-
лосом, схожим на голос голо-
ви правління ВТБ Банку К. 
Вайсмана, просить особу жіно-
чої статі з голосом, схожим на 
голос заступниці голови НБУ 
Рожкової, сприяти капіталіза-
ції Банку Москви і на цілий рік 
звільнити цю банківську уста-
нову від перевірок. Усе б нічо-
го, якби не санкції, які цього не 
допускають. Далі ще цікавіше. 
Особа чоловічої статі з голосом, 
схожим на голос голови прав-
ління ВТБ Банку К. Вайсмана, 
обурюється тим, що Гонтарє-
ва не йде до Президента Украї-
ни домовлятися з ним про капі-
талізацію Банку Москви. Окрім 
цього, особа чоловічої статі з го-
лосом, схожим на голос голови 
правління ВТБ Банку К. Вай-
смана, просить особу жіночої 
статі з голосом, схожим на го-
лос Рожкової, протягом одного 
року не перевіряти Банк Моск-
ви і дослухатися до позиції Мос-
кви. 
 У відповідь особа жіночої 
статі з голосом, схожим на голос 
Катерини Рожкової, посилаєть-
ся на те, що треба порадитися з 
«мамою». А вже потім «мама», 
як слід її розуміти, піде (чи не 
піде) до Президента України, 
який, на думку особи чоловічої 

статі з голосом, схожим на го-
лос голови правління ВТБ Банку 
Вайсмана, все й вирішить, якщо 
до нього звернеться «мама» Гон-
тарєва. Особа чоловічої статі з 
голосом, схожим на голос голо-
ви правління ВТБ Банку Вайс-
мана, чомусь не має навіть тіні 
сумніву в тому, що Гонтарєва 
може це запросто зробити, піс-
ля чого Президент дослухаєть-
ся до позиції Москви. 
 Аудіозапис телефонної роз-
мови, якщо експертиза все-
таки підтвердить  його справж-
ність, може викликати гучний 
скандал, оскільки кидає тінь 
на згадуваних у ньому осіб: на 
«маму», за припущеннями Ва-
лерію Гонтарєву, і на Прези-
дента України, названого пря-
мо і без конспіративних псев-
донімів, котрий, як усі знають 
і пам’ятають, всіляко сприяв 
призначенню «мами» на посаду 
голови НБУ. Виходить, із ним 
за посередництва «мами» фі-
нансисти країни, визнаної агре-
сором, можуть домовлятися про 
те, як їм разом обійти міжна-
родні санкції. Одне слово, війна 
війною, а бізнес бізнесом. Хоча 

«татом» корупції в Україні екс-
перти Інституту права і суспіль-
ства називають не Президента, 
а Прем’єр-міністра Володимира 
Гройсмана, оскільки служба фі-
нансового моніторингу, яка, як 
вони вважають, має протидія-
ти таким контактам і порушен-
ням, перебуває безпосередньо у 
сфері його повноважень. Озна-
ки корупції очевидні. Утім таке 
«батьківство», якщо дивитися 
на речі безсторонньо, виглядає 
не зовсім переконливо, зважа-
ючи на те, що «батьків» обох 
статей у корупції може бути на-
справді багато, і тільки «мама», 
відповідно до посади (а не статі) 
одна.

Війна війною, а бізнес 
бізнесом...
 Загальновідомо, що великі 
справи на державному і міжна-
родному рівні в одиночку ніко-
ли не робляться. Для цього, крім 
високої посади, треба мати ще й 
широкі міжнародні зв’язки, без 
яких у таких справах ніколи не 
обходиться. І ці зв’язки експер-
там Інституту права і суспільс-
тва, схоже, після недавніх відві-
дин Вашингтона нібито вдалося 
виявити і навіть належним чи-
ном задокументувати. 
 Експерти Інституту права і 
суспільства демонструють копії 
документів, які свідчать, що 
Гонтарєва, обіймаючи посаду 
голови НБУ, одночасно володі-
ла й керувала і діяльністю ук-
раїнської фінансової групи ICU 
Холдинг Лімітед, що є порушен-
ням закону про протидію та за-
побігання корупції, бо поєднан-
ня однієї з найвищих у державі 
посад з підприємницькою діяль-
ністю та ще й в одній і тій самій 
сфері має кричущі ознаки кон-
флікту інтересів і містить знач-
ні корупційні ризики й загрози 
для фінансової системи й безпе-

ки держави.
 Але й це ще далеко не все. 
Бо ниточка від фінансової гру-
пи ICU Холдинг Лімітед, вияв-
ляється, тягнеться не тільки до 
вітчизняної банківської систе-
ми, а й значно далі. Вона сягає 
за межі України і тісно пов’язує 
пані Гонтарєву з деякими дуже 
непростими і впливовими у фі-
нансовому і політичному світі 
особами... 
 І от куди та ниточка від фі-
нансової групи ICU Холдинг 
Лімітед, яка належить і керуєть-
ся головою НБУ Валерією Гон-
тарєвою, привела...
 Як було встановлено і пові-
домлено  в ході прес-конферен-

ції «Українська фінансова ко-
рупція: міжнародні виклики і 
небезпеки» експертами Інститу-
ту права і суспільства, фінансо-
вою групою ICU Холдинг Лімі-
тед пані Гонтарєва володіє не 
одна, а спільно з партнерами як 
її законними співвласниками. І 
фігури це доволі знакові. Так, од-
ним із партнерів і співвласників 
ICU є власниця компанії Cordova 
Management Ltd пані Улюкіна, 
якій у фінансовій групі ICU Хол-
динг Лімітед належить 22,74% 
акцій. При цьому дійсний вплив 
і вага пані Улюкіної тільки во-
лодінням цим пакетом акцій не 
вичерпуються. Бо є речі значно 
важливіші за акції. Вона перебу-
ває у законному шлюбі з грома-
дянином Великобританії Юрієм 
Соловйовим. Це той самий Юрій 
Олексійович Соловйов, який як 
підданий Британії обіймає по-
саду першого заступника пре-
зидента-голови правління бан-
ку ПАТ ВТБ (РФ), що потрапив 
під санкції і потребує в Україні і 
не лише в Україні негласної під-
тримки, щоб обхідними шля-
хами успішно долати заборони. 
Крім пані Улюкіної, власниками 
акцій фінансової групи ICU Хол-
динг Лімітед у рівних частинах 
по 22,74% володіють також Сте-
ценко К. В. і Пасенюк М. Ю., про 

СХЕМИ■

«Чи казав Годо, 
Поки екс-глава НБУ Валерія Гонтарєва ховалася за кордоном, 

в Україні з’явилися підстави пред’явити їй підозру у причетності 
до корупції як вітчизняного, так і міжнародного рівня

Тарас КІНЬКО

У часи моди на екзистенціалізм успіхом на Заході користувалася 
знаменита п’єса Жана Поля Сартра «В чеканні Годо», написана в 
дусі театру абсурду. Персонажі приходили до кафе, щоб побачити-
ся там з якимось Годо, чекали на нього, йшли, верталися, питаючи: 
«Годо приходив?», «Чи буде Годо?», «Чи казав Годо, коли буде?», 
«Годо іще не приходив?» тощо. Усі балачки оберталися так чи інак-
ше довкола Годо, на якого чекали всі. Спектакль закінчувався, а 
Годо так і не приходив. Глядачі вистави проводили час у чеканні 
Годо разом із персонажами п’єси. І цей мистецький стьоб набував 
алегорії абсурду життя, що минає в чеканні чогось, що може стати-
ся, а може, й не статися. 
У такому чеканні перебуває в ці дні й уся Україна. Цим вітчизняним 
Годо в політичному реаліті-шоу стала в Україні голова Національ-
ного банку  Валерія Гонтарєва. Одні політичні ворожки кажуть, що 
вона цими днями прибуде в Україну, щоб прозвітувати у Верховній 
Раді про свою діяльність на посаді голови НБУ, інші кажуть, що 
вона не повернеться в Україну вже ніколи. При цьому громадяни 
України виступають у цьому театрі абсурду ошуканими глядачами. 
Сама героїня цього спектаклю нібито перебуває «у зарубіжній поїз-
дці», ні характер, ні мета, ні статус якої офіційно ніхто не називає. 
Виїхавши за кордон нібито у відпустку і подавши заяву про свою 
відставку з посади, Гонтарєва так назад і не поверталася. І НБУ 
залишається у стані вершника без голови. Хоча багато хто вважає, 
що голова керує вершником дистанційно.

Валерію Гонтарєву як державного службовця 
найвищого рангу зафіксовано в підозрілих для 
державного службовця зв’язках. 

Валерія Гонтарєва.❙
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яких на прес-конференції наразі 
не йшлося, а тільки згадувалося 
у продемонстрованих на екрані 
табличних матеріалах. Отак і 
сплелася мережа, яка дає бан-
кам фактично воюючих держав 
можливість через погоджені дії 
зацікавлених осіб злагоджено 
обходити і долати будь-які санк-
ції і ганяти кошти в зонах із різ-
ною податковою юрисдикцією. 
Отож не гріх повторитися, вій-
на війною, а бізнес бізнесом. Бо 
гроші понад усе.

Наші пані в офшорі
 Але ниточка і на цьому не 
обривається і тягнеться від ICU 
Холдинг Лімітед іще далі. Цьо-
го разу вона простяглася вже від 
першого заступника президен-
та-голови правління банку ПАО 
ВТБ Соловйова до панамсько-
го офшору Quilas Equities S.A., 
що, як зазначено у договорі від 
12 червня 2014 року, заснова-
ний і функціонує під юрисдик-
цією Британських Віргінських 
Островів, що входять до безпо-
даткового раю. А від панамсь-

кого офшору Quilas Equities 
S.A. ниточка привела просто до 
містера Еліота Броіді (англійсь-
кою його прізвище пишеться як 
Broidi, але в представленому пе-
рекладі українською чомусь пи-
шеться як Броуді), співвласни-
ка юридичної особи Corporation, 
зареєстрованої в Абу-Дабі, та 
Broidi Capital Management LLC 
(місце реєстрації Каліфорнія, 
США). За документами міс-
тер Броіді (Броуді) — скромний 
консультант. Однак тільки цим 
значення і вплив містера Броіді 
(Броуді) лише як консультанта і 
власника компаній Corporation і 
Broidi Capital Management LLC, 
схоже, теж не вичерпуються. 
Отож містер Броіді (Броуді), як 
можна здогадуватися, також не 
пішак на міжнародній фінан-
совій і політичній шахівниці, 
як не пішаки у зонах своєї юрис-
дикції й усі інші члени цього со-
юзу. Бо якби це було не так, і міс-
тер Броіді (Броуді) був би тільки 
розмінною фігурою, то навряд 
чи власники Quilas Equities S.A. 
укладали б з ним як із консуль-
тантом договори, за якими бра-
ли на себе зобов’язання випла-
чувати йому за його консульта-
ції по 2,5 млн. дол. США на рік. 
За такі гроші мають надавати-
ся неабиякі за важливістю кон-
сультації. І тому цілком законо-
мірно виникає необхідність дати 
відповідь на питання, хто ж ці 
власники Quilas Equities S.A., 
ладні платити настільки щед-
ро, та хто такий насправді міс-
тер Броіді (Броуді) і чого варті 

його консультації, за які замов-
ники готові викласти такі кош-
ти, співмірні з вартістю послуг 
американського радника Пре-
зидента Януковича Пола Мана-
форта, який тепер перебуває у 
центрі політичного і корупцій-
ного скандалу та навіть опинив-
ся у США під слідством? 
 Фактичною власницею 
панамського офшору Quilas 
Equities, виявляється, є особа із 
знайомим прізвищем — Наталія 
Улюкіна. Заступник президен-
та-голови правління російського 
банку ПАТ ВТБ Юрій Соловйов 
як бенефіціар і фактичний влас-
ник 50 000 акцій з номером 1—
50 000, проведених на підпри-
ємстві під назвою Quilas Equities 
відповідно до Декларації довіри 
від 9 вересня 2009 року, передав 
як подарунок свої права в ак-
ціях новому бенефіціару в особі 
Наталії Улюкіної. Експерти Ін-
ституту права і суспільства під-
твердили цей факт, продемонс-
трувавши на екрані копії до-
кументів про передачу Наталії 
Улюкіній акцій панамського 

офшору Quilas Equities і зачи-
тавши їхній переклад.
 Цим було встановлено і доку-
ментально підтверджено зв’язок 
між заступником президента-го-
лови правління банку ПАО ВТБ 
паном Соловйовим і власни-
цею панамського офшору Quilas 
Equities пані Улюкіною, з одного 
боку, і Валерії Гонтарєвої з осо-
бою на прізвище Улюкіна як із 
співвласницею разом з якоюсь 
Улюкіною ICU Холдинг Лімітед, 
з другого.
 Нез’ясованим до кінця зали-
шається тільки питання, чи осо-
ба на прізвище Улюкіна як спів-
власниця ICU Холдинг Лімітед і 
власниця 50 000 акцій панамсь-
кого офшору Quilas Equities На-
талія Улюкіна це одна й та сама 
особа і законна дружина заступ-
ника президента-голови прав-
ління банку ПАТ ВТБ Юрія Со-
ловйова, чи це насправді дві 
різні особи, пов’язані родин-
ними зв’зками і спільним пріз-
вищем. Розбіжність у написанні 
ініціалів у документах змушує 
про це говорити. Однак існує до-
статньо висока вірогідність того, 

що йдеться все-таки про одну й 
ту саму особу. Або щонаймен-
ше про її близьку родичку. Тоб-
то пов’язану особу.

Хто ви, містере Броуді?
 Далі ниточка тягнеться з 
панам ського офшору Quilas 
Equities до Еліота Броіді (Броуді), 
власника компаній Corporation і 
Broidi Capital Management LLC та 
найманого консультанта панам-
ського офшору Quilas Equities. 
Однак містер Броіді (Броуді) 
вельми знакова фігура з близь-
кого оточення президента США.
 Експертам Інституту права 
і суспільства вдалося встанови-
ти обсяг  можливостей містера 
Броіді (Броуді) як консультан-
та панамського офшору Quilas 
Equities. Як з’ясувалося, ці мож-
ливості не обмежуються тільки 
бізнесовими компаніями і та-

лантами містера Броіді (Броуді) 
як консультанта. Бо в містера 
Броіді (Броуді) є значно більші 
можливості впливати на прий-
няття важливих рішень та за-
водити потрібних людей у ви-
сокі кабінети, ніж в ординарно-
го американського бізнесмена 
і консультанта. Містер Броіді 
(Броуді) є заступником голови 
інаугураційного комітету чин-
ного президента США Дональ-
да Трампа (!) і фінансовим голо-
вою президентської Республі-
канської партії (!!!), чим, мож-
ливо, і пояснюється висока 
вартість його консультацій, які 
він надає на замовлення панам-
ського офшору Quilas Equities, 
яким володіє пані Улюкіна. А 
від неї і належного їй панамсь-
кого офшору Quilas Equities ни-
точка тягнеться і до голови НБУ 
Гонтарєвої як імовірної компа-
ньйонки пані Улюкіної по ICU 
Холдинг Лімітед. 
 Таким чином Валерію Гон-
тарєву як державного службовця 
найвищого рангу зафіксовано у 
підозрілих для державного служ-
бовця зв’язках. Особливо, якщо 
взяти до уваги оприлюднену ек-
спертами Інституту права і сус-
пільства інформацію про те, що 
Еліот Броіді (Броуді) у 2001 році 
притягувався до відповідаль-
ності, був засуджений за махіна-
ції з коштами Пенсійного фонду 
і визнав свою вину, а також спів-
працював із ВТБ Банком, який 
перебуває під санкціями США 
(співпрацював чи то напряму че-
рез громадянина Великої Бри-
танії Соловйова, заступника пре-
зидента-голови правління банку 
ПАТ ВТБ, чи то через панамсь-
кий офшор Quilas Equities, який 
належить пов’язаній із Соловйо-
вим пані Улюкіній, чи то через 
пов’язану з Гонтарєвою фінансо-
ву групу ICU Холдинг Лімітед, 
експерти не уточнювали). 
 Щодо ексклюзивних мож-
ливостей містера Броіді (Бро-
уді), то вони конкретно виписані 
в договорі з панамським офшо-
ром Quilas Equities і полягають 
у тому, що Еліот Броіді (Броуді) 
«має досвід у міжнародних інвес-
тиціях та американській політи-
ці, а також є Фінансовим головою 
Республіканської партії і має до-
ступ до американських політи-
ків і урядовців» (кінець цитати), 
і тому Quilas Equities розраховує 
на «допомогу в сфері діяльності 
Консультанта», яка полягає, су-
дячи з тексту контракту, в доступі 
«до американських політиків і 

урядовців». Як зазначено у тек-
сті договору, «...метою Послуг є 
надання регулярного політич-
ного і фінансового аналізу, полі-
тичної підтримки, інвестиційно-
го консалтингу, управління гро-
шима для Компанії та її філій (!), 
включаючи та не обмежуючись 
ICU Holding Ltd (BVI) (!!!) і ВТБ 
Банк». 
 Тобто з тексту договору вба-
чається, що приватна фінансова 
компанія ICU Holding Ltd (BVI), 
якою володіє і яку очолює голова 
НБУ Гонтарєва, є нібито водно-
час і філією панамського офшору 
Quilas Equities, який належить 
нібито її компаньйонці Улю-
кіній. І як це тепер називається? 
 Американський журналіст 
Френк Фуерт нещодавно опублі-
кував статтю, в якій стверджує, 
нібито американський помічник 
Президента Януковича Пол Ма-

нафорт не тільки ходив парити-
ся з ним до лазні і вчив його ма-
нерам та виховував його смаки, 
не тільки натаскував, як тре-
ба посміхатися, виступати і за-
чісуватися, а й потайки створю-
вав тіньовий уряд України для 
його подальшої передачі в під-
порядкування РФ, щоб та мог-
ла приховано управляти Украї-
ною. І мимоволі постає питання: 
чи не є діяльність Еліота Броіді 
(Броуді) як консультанта чимось 
на кшталт продовження таємної 
місії Пола Манафорта? 

А слона і не помітили...
 Словом, голова НБУ Ва-
лерія Гонтарєва була помічена 
у зв’язках, що дають підстави 
пред’явити їй підозру у причет-
ності до корупції як вітчизня-
ного, так і міжнародного рівня, 
що, на переконання експертів 
Інституту права і суспільства, 
потребує її затримання і щонай-
менше відбирання показів у віт-
чизняних (а не виключено, що 
й у зарубіжних) правоохорон-
них органах. Утім сподівань на 
те, що вітчизняні правоохорон-
ні органи це зроблять, в експер-
тів Інституту права і суспільства 
якраз і немає.
 От як, наприклад, відреагу-
вав на спроби Інституту права 
і суспільства привернути ува-
гу Генпрокуратури України до 
брокерської діяльності ICU Хол-
динг Лімітед Генеральний про-
курор Юрій Луценко: «Генпро-
куратура поки що не має претен-
зій до ICU у справі грошей Яну-
ковича». 
 Експерти Інституту пра-
ва і суспільства оприлюднили з 
цього приводу таку його заяву: 
«Одна зі спекуляцій звучить про 
те, що Луценко нібито не хоче 
звертати увагу на роль ICU. ICU 
нічого не оформляла ні на виве-
дення, ні на введення коштів. 
Ми вивчали роль ICU. Ще до ви-
ходу матеріалів «Аль Джазіри» 
та «Української правди» слідс-
тво допитало начальників бан-
ків і членів ICU й отримало не-
обхідні свідчення. Також Держ-
комісія з цінних паперів провела 
перевірку їхніх дій. Висновки пе-
ревірки свідчать, що в діях бро-
кера немає порушень закону. 
Результати цієї перевірки від-
правлено на експертизу. Від цієї 
експертизи і залежатиме, чи бу-
дуть пред’явлені підозри членам 
ICU», — сказав Юрій Луценко. 
 Якщо згадати відому байку, 
то слона Генпрокурор, схоже, 
якраз і не помітив. Бо саме спосіб, 
у який було спішно здійснено ви-
ведення в нічний час із Брокбіз-
несбанку грошей, які припису-
ють Януковичу, безпідставна пе-
редача облігацій державної внут-
рішньої позики, обов’язкових до 
викупу державою, від Аграрно-
го фонду банку Курченка, якого 
вважають «гаманцем Янукови-
ча», миттєвий викуп цих обліга-
цій та стрімкість здійснених ніч-
них операцій на загальну суму 25 
мільярдів гривень до уваги Ген-
прокурором якраз і не взяті, на 
що вказують експерти Інститу-
ту права і суспільства як на озна-
ки кричущих правопорушень, а 
їх уперто не хочуть чути. Незро-
зуміло, чому Генпрокурору, щоб 
це побачити, не вистачило біль-
ше: чи то кваліфікації, чи то ба-
жання в цьому розбиратися... Чи 
одного й другого одночасно.
 А як бути з тим, що Генпро-
куратура обмежилася тільки до-
питами осіб — керівних праців-
ників НБУ, яким слід було б вис-
ловити підозру, не здійснюючи 
щодо них, судячи з усього, нія-
ких оперативно-розшукових дій, 
про які у відповіді Луценка не 
сказано ні слова? Виходить, що 
з ними у Генпрокуратурі тільки 

довірчо поговорили, і на цьому 
все скінчилося. І це називаєть-
ся тепер допитом?! Хіба що «Де-
ржкомісія з цінних паперів про-
вела перевірку їхніх дій». І що 
саме вона перевірила, що вста-
новила і спрямувала на експер-
тизу, хотілося б знати? І чому від 
цієї експертизи, а не від розслі-
дування ГПУ і перевірки Держ-
комісії, тепер залежатиме, чи бу-
дуть пред’явлені підозри членам 
ICU? Невже розслідування ГПУ і 
перевірки Держкомісії для цього 
не досить?!
 Ці та інші питання експертів 
Інституту права і суспільства на-
разі залишаються без відповіді. 
І ще не відомо, чи вона буде вза-
галі. Бо вже всі й так знають, 
що для того, аби поховати будь-
яке питання, його направляють 
якщо не на комісію, то на екс-
пертизу. Це старий бюрократич-
ний трюк із бородою до підлоги. 
Бо там гаряче питання перебува-
тиме доти, доки й захолоне і про 
нього всі й забудуть. Бо строки на 
проведення дослідчої перевірки 
та експертизи законом не вста-
новлені. 
 Зрештою, не тільки світу, що 
в вікні.
 Вихід із глухого кута експер-
ти Інституту права і суспільства, 
побувавши нещодавно з діловим 
візитом у Вашингтоні і повер-
нувшись звідти з добрим заря-
дом оптимізму, вбачають у звер-
ненні до дипломатичних уста-
нов і компетентних органів тих 
країн, які виділяють Україні фі-
нансову допомогу для подолан-
ня корупції, а результату не ба-
чать. Податкова юрисдикція і 
закони цих країн могли бути 
порушені тими членами ство-
реного за участі Гонтарєвої уг-
руповання, які мають їхнє гро-
мадянство. Насамперед, це сто-
сується громадянина Великої 
Британії Соловйова, заступни-
ка президента-голови правлін-
ня банку ПАТ ВТБ, у частині 
сплати ним податків у Великій 
Британії, та в іще більшій мірі 
громадянина США Еліота Броіді 
(Броуді), який як лобіст мав від-
повідно до американського зако-
нодавства докладно реєструвати 
в уповноваженій на це державою 
компанії усі свої дії і повідомля-
ти їй наперед унайменших под-
робицях про всі свої як лобіста 
заплановані в інтересах замов-
ників наміри іще до їх виконан-
ня, в дотриманні чого є підстави 
сумніватися. Експерти Інститу-
ту права і суспільства з великою 
імовірністю припускають, що 
Еліот Броіді (Броуді) ці вимоги 
належним чином не виконував, 
як не виконував їх і Пол Мана-
форт, за що компанія, відпові-
дальна за здійсненням контролю 
за Полом Манафортом як лобіс-
том, була після цього закрита, 
а Пол Манафорт опинився під 
слідством. І вже тільки після 
того, як будуть встановлені вка-
зані факти зарубіжними право-
охоронцями, можна буде право-
охоронцям і в Україні вийти на 
власників фінансової групи ICU 
Холдинг Лімітед, зокрема й на 
голову НБУ Валерію Гонтарєву, 
а також і на тих працівників 
НБУ, котрі були її спільника-
ми. І якщо вони ще залишаться 
на той час живі і нікуди з Украї-
ни не зникнуть, то від них як від 
виконавців ниточка приведе і до 
тих, на кого вони працювали.
 Тому є певний сумнів у тому, 
що Валерія Гонтарєва після 
всього, що оприлюднили екс-
перти Інституту права і суспіль-
ства, коли-небудь з’явиться в 
Україні. І її звіту, як вважають 
скептики, чекати доведеться так 
само, як глядачам п’єси в дусі 
театру абсурду доводиться че-
кати на появу Годо. ■

Мимоволі постає питання: чи не є діяльність Еліота 
Броіді (Броуді) як консультанта чимось на кшталт 
продовження таємної місії Пола Манафорта, 
американського помічника Президента Януковича? 

коли буде?»

Катерина Рожкова.❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

 Українська газотранспортна систе-
ма практично готова до роботи під спіль-
ним управлінням провідних світових ком-
паній: влада розглядає заявки претенден-
тів на участь у консорціумі «Магістральні 
газопроводи України». Який, власне ка-
жучи, і керуватиме нашою ГТС.
 Починаючи із 2014 року, проблема 
«труби», як називають вітчизняну газо-
транспортну систему, перестала бути полі-
тичною і російський «Газпром» покинув 
спроби використовувати її як важіль для 
політичного тиску на Україну. Провалили-
ся численні спроби Кремля стати власни-
ком нашої ГТС, щоби диктувати свої умови 
щодо двосторонньої торгівлі газом, — як у 
нього вийшло у Білорусі. І влада України 
ще в 2016-му вирішила, як краще вико-
ристати цінний актив.
 Рішенням уряду було утворено ново-
го оператора ГТС. У Кабміні пояснили: 
виділення нашої газотранспортної систе-
ми в окрему юридичну особу та залучен-
ня європейських партнерів для управлін-
ня нею необхідно для того, аби європейсь-
кі компанії у майбутньому могли купува-
ти газ на східному кордоні України, а потім 
транзитом передавати його на європейсь-
ких ринок. Таким чином зберігаючи обся-
ги транзиту після завершення двосторон-
ньої угоди між «Нафтогазом України» та 
«Газпромом». Яка завершується вже на-
ступного року. 
 На думку директора енергетичних прог-
рам Центру Разумкова Володимира Омель-
ченка, мінімальний обсяг газу, який дозво-
лить зробити транзитний бізнес прибутко-

вим та окупити витрати на утримання ГТС, 
становить 50 млрд. кубометрів у рік. «Ук-
раїнський уряд при відборі партнерів для 
участі у консорціумі має ставити цю вимо-
гу — збереження транзиту на рівні 50 міль-
ярдів кубів щороку», — наголосив він. 
 Президент Петро Порошенко нещодав-
но повідомив: понад десять компаній уже 
оголосили про своє бажання взяти участь 
в управлінні нашою ГТС. «Була проведе-
на дуже велика робота. НАК «Нафтогаз» 
найняв радника, який готував пропози-
цію з управління нашою газотранспортною 
системою в повній відповідності до міжна-
родних правил, прозоро», — сказав Поро-
шенко. Президент також додав: «Коли ми 
визначимо коло компаній, які зможуть за-
безпечити транзит, ефективну модерніза-
цію газотранспортної мережі і забезпечи-
ти найбільшу вигоду для Української де-
ржави, та компанія і переможе». 
 Днями стало відомо, хто ж саме ввійшов 
до числа претендентів. Перелік виглядає 
так: Eustream (Словаччина), Snam (Італія), 

Gasunie (Нідерланди), GRTgaz (Фран-
ція), GAZsystem (Польща), Desfa (Греція), 
Reganosa (Іспанія), Verbundnetz Gas (Німеч-
чина), Fluxys (Бельгія), Transgaz (Румунія). 
 Із сімома з них уже проведено консуль-
тації, пропозиції інших розглянуть на по-
чатку березня. «Видобуток газу в Європі 
падає, а потреба зростає щороку. Ми має-
мо унікальну газотранспортну систему, 

найбільші у Європі сховища природного 
газу, посідаємо друге місце у Європі за за-
пасами газу. Тому і бачимо такий великий 
інтерес до України, — сказав віце-прем’єр 
Володимир Кістіон. — Наша мета — знай-
ти надійного партнера для управління 
ГТС, щоби гарантувати енергетичну без-
пеку і Європі, і Україні».
 Визначати переможця буде Верховна 
Рада України. Але перед тим «Нафтогаз 
України» вже підписав із нідерландською 
Gasunie, французькою GRTgaz, італійською 
Snam і словацькою Eustream меморандуми 
про можливу співпрацю при використанні 
газотранспортної системи України. НАК 
також найняв компанію Rothschild S.p.A. 
(Мілан, Італія), яка працює над структуру-
ванням самого пошуку і залучення партне-
ра для управління ГТС України. ■

ГЛУХИЙ КУТ

Рахівниця від Смілянського
Керівництво Укрпошти ніяк не може зрозуміти: чим більше воно підвищує вартість 
доставки періодики, тим менші доходи врешті отримає підприємство–монополіст

■

Куди веде Укрпошту нинішній топ-менеджмент.
Фото з сайта politinfo.com.ua.

❙
❙

Олег ГАНСЬКИЙ

Робота нового керівництва 
Укрпошти — команди висо-
кооплачуваних менеджерів на 
чолі з очільником підприємства 
Ігорем Смілянським, що отри-
мує зарплату понад 300 тисяч 
гривень (і це без додаткових 
нарахувань) — глобально ні-
чим не відрізняється від того, 
що робили його попередники. 
Із значно меншими офіційними 
доходами. Тобто нищили систе-
му доставки періодичної преси. 
Хоча ця доставка не лише вико-
нує функцію державної безпеки 
— забезпечує доступ читачів до 
правдивої інформації, соціаль-
ні функції, дозволяє читачам із 
віддалених населених пунктів 
підтримувати достойний рівень 
життя, а й — принаймні так було 
до недавнього часу — забезпе-
чує прибутки самої Укрпошти. 

Чому поштовики так швидко 
втрачають клієнтів?
 Вірніше, в наших умовах — 
мала би забезпечувати. 
 Насправді ж керівництво 
Укрпошти демонструє стабіль-
ні збитки від доставки періо-
дичної преси. Кількість пере-
дплатників, за їх даними, що-
року зменшується. А водно-
час знижуються і доходи самої 
Укрпошти. Яка — задля поліп-
шення своїх економічних по-
казників — періодично підви-
щує вартість доставки цієї ж пе-
ріодики. 
 Відтак газети в селі вже по-
чали переходити у категорію 
ВІП–товарів. Тобто задоволен-
ня перед платити газету чи жур-
нал уже почало перевищувати 
можливості середньостатис-
тичного мешканця віддалено-
го райцентру, села чи селища. 
При цьому якість доставки за-
лишається, м’яко кажучи, не-
задовільною: газети приносять 
один–два рази в тиждень, іноді 
гублять — і не бажають реагу-
вати на зауваження. 
 А оскільки вартість това-
ру стає непомірно високою, на-
віть деякі передплатники зі ста-
жем відмовляються залишати-
ся в колі друзів улюблених ви-
дань. Їх кількість зменшується, 

і Укрпошта знову недоотримує 
прибутки. Не усвідомлюючи при 
цьому, що її фінансові проблеми 
— наслідок власної ж непроду-
маної роботи, бізнес–пріоритетів 
та хибних уявлень про економіку 
процесу.  
 Ось і знову. Очікуємо підви-
щення вартості доставки періо-
дичної продукції, що відбудеть-
ся у два етапи: з другого півріч-
чя 2018 року на 24,7%, а з 1 
січня 2019-го — ще на 19,2%. 
Зважте, подорожчання не на 
один-два відсотки, навіть не на 
чотири-п’ять, а одразу на чет-
вертину! А потім ще, майже на 
такий же самий відсоток. 
 Можете уявити собі, скіль-
ки наприкінці нинішнього 
року коштуватиме для перед-
платника його улюблена газе-
та, як упадуть у воюючій країні 
наклади української (!) преси і 
який це матиме резонанс як для 
самих редакцій, так і для інфор-
маційної безпеки держави? На-
віть попри те, що в Донецькій та 
Луганській областях ціну пере-
дплати вирішили заморозити. 
 Не можете уявити?! А 
Укрпошта може! Керівництво 
компанії підбило підсумки пе-
редплатної кампанії 2018 року 
і констатувало: кількість перед-
платників знизилася у порів-
нянні з 2017 роком на 13%. Та-
кож прошу зауважити: падіння 
обчислюється не одним-двома 
відсотками, а становить біль-
ше десяти. І це лише за один 
рік. А тепер цікаво, що буде в 
2019-му? Після «покращення» 
від високооплачуваних менед-
жерів Укрпошти. 
 Ось доволі свіжі дані. У 
нинішньому році українці перед-
платили 8,7 млн. примірників га-
зет і журналів. 4,9 млн. серед них 
— загальнодержавні ЗМІ! Це чу-

дова відповідь численним заявам 
поштових менеджерів та аналіти-
ків, що народ у глибинці не хоче 
читати новини з Києва, а задо-
вольняється місцевими подіями. 
 Ще одна цікава цифра: час-
тка послуг із розповсюдження 
періодики у загальній струк-
турі доходів очолюваної ними 
служби скоротилася до 7%. У 
підсумку на торгівлі пральни-
ми порошками, милом, ковба-
сою та іншими товарами першої 
необхідності поштовики зароб-
ляють більше, ніж на доставці 
газет і журналів. 

А якщо позбавити їх 
держфінансування?
 Якщо б Укрпошта не вико-
нувала державних функцій, то 
подібна ситуація — теоретич-
но — могла би бути рішенням 
менеджменту компанії і нести 
за собою лише ризики для цієї 
компанії. Теоретично! Адже ри-
зик — якщо би йшлося просто 
про комерційну структуру — є 
надто великим і подібні експе-
рименти топ-менеджменту були 
би, я так думаю, швидко забло-
ковані власниками бізнесу. 
 Бо продаж туалетного паперу 
та прального порошку може бути 
лише дуже тимчасовим виходом 
для Укрпошти. Адже у цьому 
сегменті, як і просто в пересил-
ці товарів, документів і грошей, 
державне підприємство вже дав-
но програє конкуренцію приват-
ним структурам. А надто — одно-
му, із біло-червоним логотипом, 
що активно збільшує обсяги й ак-
тивно витісняє Укрпошту з цього 
сегменту ринку. 
 Та попри це Укрпошта впер-
то не робить те, для чого була ство-
рена, що вміє і що мусить робити. 
А амбітний топ-менеджмент ви-
сокопрофесійно розводить рука-

ми, заявляючи про непереборні 
труднощі і неминучі збитки. Тим 
самим команда Ігоря Смілянсь-
кого активно веде гігантське під-
приємство до краху. 
 Навіть важко уявити, яки-
ми будуть кроки нових менед-
жерів Укрпошти після того, 
як стане очевидно: розгубивши 
клієнтів і втративши їх лояль-
ність відмовою якісно забезпе-
чувати традиційні поштові пос-
луги, підприємство поштового 
зв’язку вже не має кому про-
давати сіль, олію й сірники. Бо 
подібних продавців є багато і 
вони — про що може і не здога-
дуватися пан Смілянський — 
активніші, спритніші, працю-
ють ефективніше і значно кра-
ще ставляться до клієнта. 
 Утім якщо Кабінету 
Міністрів байдуже, яка доля 
може в цьому випадку чекати 
на Укрпошту і замість аналізу 
ситуації керівництво уряду за-

довольняється казками Ігоря 
Смілянського про неминучі за-
втрашні успіхи, може, є сенс ут-
ворити іншу структуру — ефек-
тивнішу, дієвішу — і передати 
саме їй державне фінансування? 
А нинішню Укрпошту відпусти-
ти у вільне плавання, позбавив-
ши державних коштів. 
 Бо особисто мені шкода, коли 
мої гроші, передані державі у 
вигляді податків, так своєрід-
но використовують чергові «ан-
тикризові менеджери», призна-
чаючи собі захмарні зарплати за 
руйнування великої структури, 
від якої так багато залежить... 
 А однодумцям Ігоря Смі-
лянського можна залишити 
право реалізовувати власні біз-
нес-плани. На власний, ясна річ, 
ризик. І тоді ніхто в суспільстві 
косо не дивитиметься на його за-
рплату і наслідки його роботи: 
головне, аби пан Смілянський 
вчасно заплатив податки... ■

СЕКТОР ГАЗУ

Десять найсміливіших
Європейські компанії висловили свою готовність 
долучитися до управління українською ГТС: 
гарантувати обсяги транзиту після того, як закінчиться 
угода з «Газпромом»  

■

Українська газотранспортна система очікує
 на компанію-переможця, яка зможе 
гарантувати її безперебійну роботу.
Фото з сайта golospravdy.com.    

❙
❙
❙
❙

ДО РЕЧІ

 У росіян? Звичайно, дешево! 
 Україна в особі НАК «Нафтогаз України» про-
довжує перемовини з російським «Газпромом» 
про купівлю газу, видобутого у Російській Федера-
ції. Як відомо, наприкінці минулого року «Нафто-
газ» отримав остаточне рішення Стокгольмського 
арбітражу, за яким ми мусимо купити в «Газпро-
му» 5 мільярдів кубометрів блакитного палива. 
 Коментуючи це рішення, Президент Петро По-
рошенко заявив: Україна готова відновити співпра-
цю із «Газпромом» тільки за умови, що газ буде 
дешевим, а умови — чесними і некорупційними.   
 Прогресу в діалозі, за словами очільника «На-
фтогазу» Андрія Коболєва, наразі немає. «Прогре-
су немає. Але він буде», — заявив Коболєв, до-
давши, що він сподівається на прийнятну ціну.

■
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Дванадцять 
гектарів інформації
З‘явився прототип Національної 
інфраструктури геопросторових даних 
України

■

Оксана СОВА

 Міжнародна рада по 
зерну (IGC) вперше зни-
зила свою оцінку світо-
вого виробництва зерна в 
2017-2018 роках. У що-
місячному звіті  прогноз 
на цей сезон зведено до 
2,1 мільярда тонн, що на 
56 мільйонів тонн менше, 
ніж у попередньому році. 
Коригування, що посліду-
вали за серією підвищень 
прогнозу з липня, голо-
вним чином пов’язані з 
погіршенням перспектив 
виробництва кукурудзи.
 В Аргентині й Півден-
ній Африці його скороти-
ли через посушливі умо-
ви, а низькі ціни та від-
строчений збір врожаю сої, 
що зменшує перспективи 
посівів кукурудзи друго-
го врожаю, знизили очіку-
вання щодо бразильського 
виробництва. Прогноз сві-
тового виробництва куку-
рудзи в цьому сезоні фіксує 
зниження на 40 мільйонів 
тонн у порівнянні з попе-

реднім роком.
 Очікуване зниження 
світових запасів зерна на 
кінець 2017-2018 років у 
порівнянні з попереднім 
сезоном — 11 мільйонів 
тонн. «В умовах актив-
ного споживання запаси 
зерна, згідно з прогнозом, 
знизяться вперше з 2012-
2013 років, у першу чер-
гу для кукурудзи (в основ-
ному, в Китаї) і ячменю 
(в основному, в Європей-
ському союзі, Північній 
Америці та Австралії)», 

— зазначають аналіти-
ки. Прогноз щодо запасів 
кукурудзи на кінець цьо-
го сезону був знижений до 
314 млн. тонн станом на 
кінець сезону, що означа-
тиме зниження на 21 млн. 
тонн у порівнянні з попе-
реднім роком.
 IGC очікує подальше 
зниження світових за-
пасів зерна в 2018-2019 
роках, затвердивши про-
гноз минулого місяця. 
Згідно з ним, запаси пше-
ниці знизяться в наступ-

ному сезоні, як запаси 
кукурудзи. Збільшен-
ня валового збору в Пів-
денній Африці перевер-
шить потенційне зни-
ження в США, тому сві-
товий урожай кукурудзи 
попередньо прогнозуєть-
ся на більш високому рів-
ні. Проте, з огляду на по-
дальше зростання спо-
живання, запаси скоро-
чуватимуться другий рік 
поспіль.
 Щодо пшениці IGC 
прогнозує зростання на-
пруги на ринку, оскіль-
ки падіння виробництва 
та підвищений попит мо-
жуть призвести до пер-
шого скорочення запасів 
за шість сезонів. А світова 
торгівля пшеницею може 
стати рекордною з ураху-
ванням великих закупі-
вель Індії та Ірану.
 Тим часом у 2018 році 
завдяки збільшенню по-
тужностей морських тер-
міналів українські порти 
зможуть перевалити 40,1 
мільйона тонн зерна. ■

Стандарти безпеки
 Закон України «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових про-
дуктів» передбачає впровадження європей-
ської моделі системи гарантування безпеки 
та якості продуктів харчування, що базуєть-
ся на процедурах HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points). У грудні минулого 
року ухвалено також Закон «Про безпечність 
та гігієну кормів», відповідно до якого вимо-
ги впровадження цієі системи розповсюджу-
ються на операторів ринку кормів. Українсь-
ка зернова асоціація проведе в десяти містах 
України безкоштовні навчальні семінари для 
представників елеваторів щодо впроваджен-
ня системи HACCP. Вони відбудуться в Києві, 
Вінниці, Полтаві, Кропивницькому, Терно-
полі. Дніпрі, Миколаєві, Харкові, Херсоні та 
Одесі. Перший пройде в столиці вже 2 берез-
ня. З 20 вересня цього року впровадження 
системи HACCP стає обов’язковим для під-
приємств, що мають справу з харчовими про-

дуктами, у складі яких відсутні необроблені 
інгредієнти тваринного походження (крім ма-
лих потужностей). Держпродспоживслужба 
перевірятиме їі наявність на елеваторах, де 
вона не лише гарантує безпечність вітчизня-
ного зерна під час зберігання та транспор-
тування, а й забезпечить конкурентні пере-
ваги та інвестиційну привабливість підпри-
ємства, підвищить інтерес імпортерів зерна. 
Участь у семінарі для представників елева-
торів безкоштовна. Для реєстрації необхід-
но скористатися он-лайн формою https://goo.
gl/forms/d1ucXZVuNX1WPtz83. Додаткову ін-
формацію щодо участі можна отримати в Ук-
раїнській зерновій асоціації за електронною 
адресою inbox@uga.kiev.ua або за телефо-
ном +38044-492-39-68.

Органічні продукти майбутнього
 На міжнародній виставці Biofach у Німеч-
чині стали експонентами двадцять українсь-
ких компаній-виробників органічної продукції. 

В рамках виставки українська делегація про-
вела вісім офіційних зустрічей з європейсь-
кими партнерами, зокрема ФРН, Польщею, 
Швейцарією, Бельгією та Нідерландами. До-
сягнуто конкретних домовленостей щодо пря-
мої співпраці на рівні міністерств та відомств 
щодо простежуваності ланцюгів постачання 
органічної продукції від виробників до кінце-
вих споживачів, обміну інформацією та тренін-
гів для українських фахівців. Але нам ще нале-
жить завершити підготовку законодавчої бази 
для функціонування ринку органічного сільсь-
кого господарства, включно з відповідним за-
конопроектом та формуванням реєстру опера-
торів ринку. На сьогодні в Україні сертифікова-
но 381 тисячу 173 гектари землі для органіч-
ного виробництва, з яких на 289 тисячі 551 
гектар уже отримано сертифікацію. Ще 91 ти-
сяча 662 гектари в режимі очікування. Загаль-
на кількість операторів цього ринку — 426, з 
них 294 — безпосередні виробники органічної 
продукції.■

Олена ЯРОШЕНКО

 Фермерство назва-
но оптимальною формою 
розвитку сільського госпо-
дарства і основним пріори-
тетом державної підтрим-
ки. Як відомо, в цьогоріч-
ному бюджеті передбачено 
один мільярд гривень саме 
на підтримку фермерів. За 
словами заступника мініс-
тра агрополітики Віктора 
Шеремети одним із ме-
ханізмів такої підтримки 
стає відшкодування фер-
мерським кооперативам 
70 відсотків вартості об-
ладнання.
 Круглий стіл «Впро-
вадження нових фінан-
сових інструментів під-
тримки малого та серед-
нього підприємництва 
на селі у 2018 році» про-
фільне міністерство про-
вело, щоб ознайомити з 
особливостями держпід-
тримки фермерських гос-
подарств та кооперації по 
всіх областях України. 
У зустрічі взяли участь 
представники Мінагро-
політики, Асоціації фер-
мерів та приватних земле-
власників України, керів-
ники фермерських госпо-
дарств та кооперативів. 
Як стало відомо, згадану 
70-відсоткову компенса-
цію за обладнання отри-
мають фермери, які вже 
створили чи об‘єднаються  

впродовж року в коопера-
тив. Цьогоріч держава 
планує зосередитися на 
двох напрямах коопера-
тивів: молочному та пло-
дово-ягідному. Саме в цих 
галузях передбачають от-
римати найбільший ефект 
зі збільшення продукції з 
доданою вартістю, ство-
рення робочих місць для 
селян та розвитку місце-
вої інфраструктури. Як 
зазначив Віктор Шереме-
та, ягідничим кооперати-
вам компенсація надава-
тиметься за обладнання 
для зберігання і для шо-
кової заморозки, а молоч-
ним — за доїльне облад-
нання та системи охолод-
ження молока.
 Також у рамках де-
ржпідтримки для фер-
мерів передбачені до-
даткові преференції при 
купівлі техніки. Крім 
стандартних 25 відсотків 
компенсації за програ-

мою здешевлення сільсь-
когосподарської техніки, 
фермерам нададуть ще до-
даткових 15, — загалом 
40 відсотків компенсації. 
Також їм пропонується 
здешевлення кредитних 
коштів до європейського 
рівня — 1-2 відсотки. 
 Ще один напрям під-
тримки — повернення 80 
відсотків вартості за купів-
лю насіння української 

селекції. Також для фер-
мерів здешевлять вартість 
дорадчих послуг.
 За повідомленням 
прес-служби Мінагро-
політики, одним із про-
гнозованих результатів 
дії цієї програми має стати 
збільшення частки фер-
мерських господарств у 
виробництві валової про-
дукції аграрної галузі з 6 
до 10 відсотків. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Оксана СИДОРЕНКО

 Державна служба Украї-
ни з питань геодезії, карто-
графії і кадастру та Японське 
агентство міжнародного спів-
робітництва (JICA) презенту-
вали прототип Національної 
інфраструктури геопросто-
рових даних. Його створено 
для території 12 квадратних 
кілометрів у Вінницькій об-
ласті. Проект представили 
на міжнародній конференції 
«НІГД: на шляху до інфор-
маційного суспільства».
 Прототип представляє со-
бою єдину картографічну ос-
нову, на якій консолідова-
но базові та профільні гру-
пи даних про координати, 
межі адміністративно-тери-
торіального устрою, гідро-
графічні об’єкти, населені 
пункти та вулично-дорожню 
мережу, промислові, сільсь-
когосподарські та соціокуль-
турні об’єкти, автомобільні 
дороги, залізниці, земельні 
ділянки на зазначеній тери-
торії. Всі дані та їх поєднан-
ня доступні в режимі он-
лайн. Ознайомитися з прото-
типом можна за посиланням 
http://nsdi.land.gov.ua. Для 
цього достатньо зареєструва-
тися на відповідному порталі 
Держгеокадастру.
 Прототип системи НІГД 
у перспективі розгорнуть на 
всю територію України. Щоб 
забезпечити ефективну коор-
динацію цього процесу, ство-
рено Координаційну раду. До 
неї увійшли представники 
міністерств та інших органів 
влади, що володіють геопрос-
торовою інформацією.
 «Надзвичайно приємно 
повідомити про успішне за-
вершення проекту зі ство-
рення Національної інфра-
структури геопросторових 
даних. У рамках цього про-
екту японська сторона від-
ряджала фахівців даної сфе-
ри, забезпечувала обладнан-
ням та проводила тренінги в 
Японії. Сподіваюся, що наші 
знання та технології, пере-
дані Україні в ході цієї тех-
нічної співпраці, зроблять 
внесок у розширення та фун-
кціонування НІГД для всієї 
території України», — зазна-
чив Надзвичайний і Повно-
важний Посол Японії в Ук-
раїні Й. В. Шікегі Сумі.
 Уряд сформував концеп-
цію «цифрової економіки», 
щоб оптимізувати управлін-
ня всіма ресурсами та проце-
сами в державі. Створення 
НІГД формує інфраструк-
турне забезпечення для її 
практичної реалізації. За 
словами першого заступни-
ка міністра аграрної політи-
ки Максима Мартинюка, за-
вдяки фінансовій та експер-
тній міжнародній підтримці 
Україна розраховує розши-
рити створений прототип на 
всю територію держави. На-
разі відсутня нормативно-
правова база створення та 
функціонування Національ-

ної інфраструктури геопрос-
торових даних. Держгеока-
дастр розробив відповідний 
законопроект, який вже по-
дано у Верховну Раду Украї-
ни. Забезпечення широкого 
та зручного доступу до інфор-
мації через єдиний геопортал 
дозволить багатьом галузям 
економіки та державним ус-
тановам підвищити ефектив-
ність роботи, знизивши вит-
рати на пошук даних. Ство-
рення інтероперабельної 
системи геопросторової ін-
формації забезпечить також 
можливість подальшої інтег-
рації України у світовий, та, 
зокрема, європейський еко-
номічний і інформаційний 
простір.
 Проект технічної допомо-
ги «Створення Національної 
інфраструктури геопросто-
рових даних в Україні» ре-
алізується з вересня 2015 
року. Донор проекту — уряд 
Японії через Японське агент-
ство міжнародного співробіт-
ництва (JICA). Бенефіціар 
проекту — Держгеокадастр, 
реципієнт — ДП «Центр де-
ржавного земельного ка-
дастру». Виконавцями ста-
ли консалтингові компанії 
Kokusai Kogyo Ltd, PASCO 
Corporation. Бюджет проек-
ту — приблизно 2,6 мільйо-
на доларів США. Японська 
агенція міжнародної спів-
праці — це найбільше у світі 
агентство двостороннього 
розвитку, що надає технічну 
підтримку, пільгові кредити 
та грантову допомогу в різ-
них сферах діяльності. Про-
екти за підтримки JICA ре-
алізуються в більш ніж 150 
країнах світу.
 У 2012 році представни-
ки землевпорядної служби 
України та JICA домовили-
ся про реалізацію спільно-
го проекту технічного спів-
робітництва в рамках ство-
рення Національної інфра-
структури геопросторових 
даних на базі Державного 
земельного кадастру. У лис-
топаді 2014 року Україна 
отримала повідомлення від 
японських колег про схва-
лення заявки на отриман-
ня технічної допомоги і вже 
наступного року розпочала-
ся робота на пілотній тери-
торії.
 Державна служба Украї-
ни з питань геодезії, карто-
графії та кадастру (Держ-
геокадастр) — централь-
ний орган виконавчої вла-
ди, який реалізує державну 
політику щодо топографо-
геодезичної і картографіч-
ної діяльності, земельних 
відносин, землеустрою, у 
сфері Державного земель-
ного кадастру, державно-
го нагляду (контролю) в аг-
ропромисловому комплек-
сі в частині дотримання зе-
мельного законодавства, 
використання та охоро-
ни земель усіх категорій і 
форм власності, родючості 
ґрунтів. ■

ПРОГНОЗИ

Їмо більше, 
ніж вирощуємо
Попит на зернові на світовому 
ринку перевищує темпи зростання 
урожайності

■

Ягідничим кооперативам обіцяють компенсувати левову 
частку вартості обладнання для зберігання і шокової заморозки.

❙
❙

ДЕРЖПІДТРИМКА

Фаворити — молочні 
та ягідні кооперативи
Уряд обіцяє фермерським об‘єднанням 70 відсотків 
компенсації за обладнання

■
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Марія ВИШНЕВСЬКА

В історію українського кіно Раїса 
Недашківська ввійшла юною шко-
ляркою, майстерно і щиро роз-
кривши образ Мавки в «Лісовій 
пісні» Віктора Івченка. А відтак 
за півстоліття творчої діяльності 
створила багато прекрасних жі-
ночих образів у кіно і на сцені 
Київського молодіжного театру і 
театру «Під зоряним небом». 
За визначенням кінофахівців, 
якби актриса зіграла тільки дві 
ролі — Мавку в «Лісовій пісні» 
Лесі Українки і Катерину Білокур 
у кінофільмі Віктора Василенка 
«Буйна», — цього було б достат-
ньо, аби ввійти в історію українсь-
кого мистецтва.
Народна артистка України, кава-
лер орденів ІІ, ІІІ ступенів Княгині 
Ольги та Варвари Великомучениці 
Раїса Недашківська недавно від-
святкувала своє 75-рiччя.

Дух Жінки, дух Богині
 Свою вроду Раїса Степанівна 
завжди дуже тонко підкреслює. 
Ви ніколи не побачите її просто 
у платті. Її одяг завжди екстра-
вагантний, як правило, це коло-
ритний костюм, невід’ємним ат-
рибутом якого є шалі, прикра-
си, каміння, підвіски і перстні. 
А завершує образ і дух цієї Жін-
ки, дух Богині, звичайно, голо-
вний убір: оригінальний капе-
люх або чалма, яка, за її словами, 
стимулює тримати голову висо-
ко. Все це разом надає їй велича-
вості, значимості та робить її об-
раз гармонійним і прекрасним. 
Тому, де б не з’являлася Раїса 
Недашківська, вона завжди ви-
різняється серед загалу, притя-
гуючи до себе увагу. І природно, 
що в неї, в її портрети, в її образи 
ще з юності закохуються не лише 
чоловіки, а й жіноцтво. 
 Актриса Недашківська — ок-
раса будь-якого заходу. Незважа-
ючи на вік, її завжди запрошують 
на всілякі імпрези. Її виступу за-
вжди чекають iз нетерпінням, 
тому що навіть її простісіньке ві-
тальне слово перетворюється на 
цілу виставу. Чи то інтерв’ю теле-
баченню, відкриття фестивалю, 
благодійного концерту, насампе-
ред Раїса Степанівна просить усіх 
зробити Послання у вічність, про-
читати Покаяння і Молитву до 
Творця, а вже після цього з її вуст 
лунають рядки Шевченка, Лесі 
Українки, Ліни Костенко, Фета, 
Тютчева, Пушкіна. 
 У творчій палітрі Недашківсь-
кої чимало яскравих фарб і ней-
мовірних образів, але життя цієї 
красивої жінки й актриси непере-
січного таланту тісно пов’язане з 
Буковиною. Тут живуть її родичі, 
друзі, тут вона знімалася у фільмі 
«Гадюка», брала участь у телепе-
редачах, творчих та літературних 
вечорах, співпрацювала з Вижни-
цьким народним самодіяльним 
драматичним колективом, зокре-
ма поставила як режисер «Укра-
дене щастя» Івана Франка. Звід-
си родом чоловік, до якого крізь 
роки пронесла кохання, яке за-
вдало їй стільки болю. 
 Мене доля звела з Раїсою Сте-
панівною у далекому 1969 році. 
Потайки хрестили її сина Павла 
у рідному селі Старі Вороб’ї, що 
в Малинському районі на Жи-
томирщині. Я стала його хре-
щеною мамою. Разом пережива-
ли період гоніння на українську 
інтелігенцію, роки її мовчання 
у кіно та перші кроки на теат-
ральній сцені. Раїса Степанів-
на є людиною великого серця і 
високої духовності, яка завжди 
відгукується на чужу біду, щиро 
радіє успіхам інших. Тому люди 
до неї горнуться, а дім її завж-
ди для них відкритий. У колі її 
друзів були й справжні духовні 
наставники по життю.

Вона відкрила мені цілий світ
 ■ Раїсо Степанівно, хто допо-
міг вам визначитися з вибором 
професії?
 — Свої перші кроки у мистец-
тво зробила у хореографічній групі 
київського Палацу піонерів. А вже 
потім був драматичний гурток під 
керівництвом В. Губатенка  (учня 
Л. Курбаса. — Авт.)та гурток ху-
дожнього слова з чудовою Вірою 
Ісааківною Жуковською. Саме 
вона прищепила любов до слова і 
навчила мене любити поезію. А як 
вона її відчувала! І те, що я читаю 
сьогодні Тютчева, Пушкіна, Лор-
ку, Шевченка, Лесю Українку, 
Стуса, Ліну Костенко — це все за-
вдяки їй. Вона відкрила для мене 
цілий світ! І, природно, відразу 
стала не тільки моїм творчим на-
ставником, а й  духовною матір’ю. 
Це завдяки їй я обрала свою про-
фесію і вирішила вступати до теат-
рального інституту. Наша дружба 
з нею і тісні людські стосунки три-
вали впродовж усього її життя. З Ві-
рою Ісааківною я завжди радилась, 
як прочитати поезію чи монолог, 
зіграти роль. Їй я довіряла всі мої 
дівочі таємниці та сердечні спра-
ви, а відтак і сімейні проблеми.
 ■ Майже всі ваші інтерв’ю, 
бесіди з вами розпочинаються з 
розмови саме про ваше першу ро-
боту в кіно — роль Мавки...
 — Це невипадково Цей об-
раз пройшов через усе моє жит-
тя, я весь час повертаюся до ньо-
го, а Леся Українка для мене — це 
наче рідна душа. Коли ми були з 
вашим земляком Іваном Мико-
лайчуком студентами Театраль-
ного інституту ім. Карпенка-Ка-
рого, нашою курсовою роботою 
була вистава «Камінний госпо-
дар» Лесі Українки. Іван грав Дон 
Жуана, а я — Донну Анну. По за-
кінченнi інституту молодий ре-
жисер В. Криштофович запропо-
нував мені нову зустріч iз Лесею 
Українкою у фільмі «Прощан-
ня» і я з радістю працювала вже з 
прекрасною прозою письменниці. 
Пізніше пробувалась на роль Лесі 
Українки у фільмі «Іду до тебе», 
але затвердили на роль росіянку 
— Аллу Демидову. Проте я з Ле-
сею Українкою ніколи не розлу-
чаюся. Я її настільки чую, відчу-
ваю, що вона для мене наче рід-
на жива душа. Вона йде через усе 
моє життя.
 ■ Сьогодні ви продовжуєте 
грати «Лісову пісню», в якій 
творите на сцені спільно з сим-
фонічним оркестром відразу всі 
образи. Якою є мотивація такої 
вірності твору?
 — «Лісова пісня» — геніаль-
ний твір, у якому закладена наша 
цивілізація. Це душа України, ро-
зумієте? Це і Шевченко, і Гоголь, 
і Булгаков — усі тут є. Цей світ 
невидимий, він — у наших би-
линах, оповідях. Я просто живу з 
цим — уже понад 50 років!

 Для митця найстрашніші 
періоди мовчання
 ■ Попри те, що ви багато зні-
малися майже на всіх кіностудіях 
СРСР, Мавка стала першою і ос-
танньою значною вашою робо-
тою в українському національ-
ному кінематографі радянської 
доби. Але саме з цієї першої ролі в 
кіно перед вами постало не стіль-
ки філософське, як болюче жит-
тєве питання. Чи не так Раїсо Сте-
панівно?

 — Так, дійсно, разом iз пер-
шою роботою в кіно, переді мною, 
17-річною школяркою, як і перед 
моєю героїнею Мавкою, постало 
питання: «Що ж мені суджено — 
щастя чи мука?» А судилося мені 
в кіно переграти героїнь усіх на-
ціональностей на всіх кіностудіях 
тодішнього СРСР: Мехрібан у 
фільмі «Телефоністка»; 
Маріуца — «По-
дорож у кві-
тень», Мар-
фа — «Ца-
рева нарече-
на», Марина 
Мнішек — 
«Помил-

ка Оноре де Бальзака», Сонечка 
— «Гадюка», Нахама –«Біндюж-
ник і король», Марія — «Комі-
сар». Зніматись скрізь, тільки не 
в Україні.
 ■ Що чи хто поставив крапку 
тут на вашій акторській кар’єрі?
 — Картина О. Аскольдо-
ва «Комісар», у якій я зіграла 
Марію, стала останньою крапкою 
у моїй творчій кар’єрі й пролежа-
ла 20 років «на полиці». Після 
«Комісара» мене перестали зні-
мати. Якщо й знімали, то голо-
вних ролей не давали. До того ж 
я тоді приятелювала з опальни-
ми письменниками Віктором Ге-
расимовим, Іваном Дзюбою, Вік-
тором Некрасовим, подружжям 
художників Віктором Зарецьким 
та Аллою Горською, вбитою КДБ, 
поетесою Ліною Костенко. То був 
справді складний для мене час. 
Адже для митця найстрашніше, 
коли в професії наступають періо-
ди мовчання. 
 У 1989 році, коли «Коміса-
ра» нарешті побачили глядачі не 
тільки колишнього СРСР, а й сві-
ту, то праця творчої групи була 
поцінована. За роль Марії я отри-
мала «Золоту Ніку» від Спілки 
кінематографістів СРСР. Це була 
одна з останніх престижних наго-
род, якої були удостоєні українсь-
кі кіномитці у Союзі. 
 Тільки через тридцять років 
українською режисурою мені 
була запропонована адекватна 
за значимістю робота — роль Ка-
терини Білокур. Фільм «Буйна» 
робив режисер Віктор Василенко. 
Він прийшов, подивився «Канте 
Хондо» і зразу запропонував мені 
цю роль. Я безмежно йому вдяч-
на. Роль Катерини Білокур у 1993 
році була визнана кращою жіно-
чою роллю на міжнародному кі-
нофестивалі «Білий лелека».
 ■ Як виживали в роки творчо-
го мовчання?
 — Від товариства «Знання» 
їздила не тільки Україною, а й по 
всьому СРСР, читала вірші, бра-
ла участь у кіновечорах, творчих 
зустрічах і зрозуміла, що можу 
реалізуватися на сцені. 

Робота у театрі — творчий 
тренінг для актора

 ■ Ви актриса кіно. Ваше 
звернення на початку 80-

х до театру — це закономір-
ність чи випадковість?

 — Це не випадковість. Я вва-
жаю, що місце актора на сцені. 
Кіностудія — це фабрика, куди 
мусить прийти готовий, розігрі-
тий актор. Та розігріта глина, 
з якої робиться роль у кіно з до-
помогою режисера та оператора. 
А от розігрітися і бути завжди у 
прекрасній творчій формі актор 
може тільки на сцені. І творчо 
зростати тільки в театрі. 
 Робота в театрі — це такий 
самий творчий тренінг для ак-
тора, як вправи гами для піаніс-
та. І найголовніше — в театрі є 
глядач. Живий глядач, який нас 
акумулює. І коли бувають мо-
менти, що в нас iз глядачами в 
унісон б’ються серця, то це най-
більша насолода для актора. 
 До театру я звернулася тоді, 
коли в мене дійсно були не хви-
лини, а роки мовчання в кіно, 
коли мені було важко. В поезії 
Лесі Українки, М. Цвєтаєвої, 
Т. Шевченка я відшукала від-
повіді на свої запитання. Першою 
моєю самостійною роботою в те-
атрі була вистава «Канте-Хондо» 
(глибинний спів) Гарсія Лорки. 
«Спів з глибини душі». Є такий 
вираз: «Я тебе так кохаю, що в 
мене слів не вистачає, щоб висло-
витись». Ось коли слів не виста-
чає, з’являється отой внутрішній 
стогін, отой крик, те —справж-
нє, та серцевина. Цей древній ан-
далузький жанр намагався поно-
вити в ХХ столітті великий поет 
Іспанії Ф. Г. Лорка. Він не встиг 
це зробити. Єдине, що він встиг 
— це самому стати «Канте-Хон-
до», серцем іспанського народу. 
І, звичайно, перша куля була на-
цілена саме в це серце. Це був та-
кий людський «SOS». 
 Я пригадую, як її приймали в 
Будинку кіно Леонід Осика, Ми-
кола Гринько, Іван Миколайчук 
— ось яка компанія зібралася! 
Я два рази зіграла цю виставу, 
потім вона замовкла, бо не було 
де грати. Коли відкрився Київсь-
кий молодіжний театр, нікому не 
відомий, я прийшла саме з цією 
виставою. Працювала там 13 
років, багато грала. У найсклад-
ніший період нашого життя в Ук-
раїні пішла з Молодіжного теат-
ру, бо Бог мені не дозволив грати 
в таких виставах, як «Політ над 

гніздом зозулі», «Не боюсь Вiрд-
жинії Вульф», «Вбивство Мара-
та». Я знаю, що десь понад поло-
вину драматичних творів грати 
не можна. Від них хворіють акто-
ри, глядачі. Ці п’єси автори пи-
шуть під час депресій, вони руй-
нують душі людей. 
 ■ Розкажіть про роботи в те-
атрі «Під відкритим небом».
 — Потім був театр «Під від-
критим небом» у планетарії. Ре-
жисер Володимир Завальнюк 
там зробив виставу «На полі 
крові» Лесі Українки. У цьому 
театрі я підготувала також літе-
ратурно-музичну композицію 
за творами Т. Шевченка «Не пи-
тайте свою долю», яку поставив 
режисер Олег Раєнко. Робила 
також акції, присвячені святим 
великомученицям Людмилі, 
Ларисі. Але мені сказали: «Ра-
иса Степановна! Надо зарабаты-
вать деньги». Я там одержува-
ла копійки. Але, щоб заробля-
ти, потрібна команда. А керів-
ництво театру сподівалося, що я 
піду по банках і зберу багато гро-
шей. А я не можу ходити з про-
стягнутою рукою. 
 До Спілки театральних 
діячів перейшла працювати за-
ради того, щоби Верховна Рада 
прийняла Закон про меценатс-
тво. Він украй потрібний. У ці-
лому світі такий закон діє. Люди 
повинні бути зацікавлені вкла-
дати гроші в культуру, це має 
бути престижно. І в театрах тре-
ба підняти рівень, вилучити з 
вистав мат, негатив, розпусту.

* * *
 Літа спливають, а врода Раї-
си Степанівни не в’яне. Як і в 
юності, коли вона сьогодні про-
ходить вулицями міста, пере-
хожі озираються, а художники 
малюють її портрети.
 Її складно знайти вдома. Зате 
легко зустріти на поетичному ве-
чорі, театральній прем’єрі, від-
критті виставки живопису, кі-
нофестивалі, на культурних ак-
ціях iз молоддю або за молитвою 
у храмі. Її життя насичене спра-
вами, а графік дня розписаний, 
бо вона багато сил і часу присвя-
чує громадській роботі — в рам-
ках Національної спілки теат-
ральних діячів, записується на 
радіо і телебаченні, живе своєю 
«Лісовою піснею». І не стоїть ос-
торонь, багато працює, допома-
гає творчим людям — художни-
кам, літераторам, акторам, му-
зикантам відкрити себе. ■

Є ПРИВІД 

У Лісової Мавки — ювілей
Актриса Раїса Недашківська — про першу роль, гру з Іваном Миколайчуком 
і дружбу з Аллою Горською та Віктором Зарецьким

■

Раїса Недашківська у фільмі «Вавилон ХХ» 
з Іваном Миколайчуком (1979 р.).

❙
❙

Народна артистка України 
Раїса Недашківська.
Фото з архіву актриси.

❙
❙
❙
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Сергій ТРИМБАЧ, 
спеціально для «України молодої»
Київ—Берлін—Київ

Господарі найголовніших від-
знак Берлінале-2018 знайшли-
ся, втім, зробити це було не 
дуже просто. Відтак багато 
хто з журналістів висловлю-
вав співчуття Тому Тикверу, 
голові великого журі: мовляв, 
журитися тобі, Томе, не пере-
журитися з отаким добором 
фільмів. Нищівна критика рів-
ня великого конкурсу нароста-
ла, і тому шанси багаторічного 
директора фестивалю Дітера 
Коссліка утриматись на своїй 
посаді виглядали все примар-
нішими (ще до фестивалю 
авторитетні німецькі кінема-
тографісти вимагали його 
звільнення)... 

Доторки — інтимні і не дуже
 Тиквер і компанія виріши-
ли ось що — віддати «Золотого 
ведмедя» фільму «Не торкайся 
мене» молодої румунської ре-
жисерки (це її повнометраж-
ний дебют) Адіни Пінтіліє. Яка 
досі вже відзначалася на доволі 
високому фестивальному рів-
ні своїми короткометражними 
стрічками, котрі характеризу-
ють вишукана візуальність сти-
лю і вільне поєднання докумен-
тального та ігрового. 
 Практично ніхто, здається, 
не зараховував фільм румунки 
до можливих призерів фести-
валю. В кінці вечірнього прес-
показу у залі лишалася хіба 
що третина журналістів. Та й 
ті були дещо спантеличені — 
про що картина? А про те, що 
плоть людська не повинна — за 
жодних обставин — глушитися 
психічними чи соціокультур-
ними механізмами. Скажімо, 
ви жінка в літах і, звичайно, 
включаються певні комплек-
си. Або, не доведи, Боже, з ва-
шим тілом узагалі щось не так 
— унаслідок генетичних катас-
троф. То й що, впадати у рвану 
нірвану відчаю і самомазохіз-
му, ненавидіти себе, а заодно і 
весь світ? Так буває, і буває час-
то. Одначе фільм Пінтіліє якраз 
і протистоїть подібній філосо-
фії. Яка пригнічує особистість, 
перетворює її на рабу ненависті 
й огиди. Бо ж душа твоя світла, 
молода, непокріпачена, одначе 
ж її загнано в мерзенно старе, 
спотворене болячками тіло. Ну 
як жити у такому?
 Героїня стрічки 50-річна Ла-
ура не терпить доторків до сво-
го тіла, одначе бажає займа-
тись сексом. Без доторків? Дис-
танційно? Потрібна допомога 
спеціалістів. Повія — ні, не ви-
ходить. Інший профі в терапії 
сексу виявляється транссексу-
алом, він наочно-натхненно де-
монструє насолоду знаходити 
в собі елементи жіночого тіла. 
Мовляв, бути жінкою — це так 
здорово, милуйся-втішайся со-
бою, нащо тобі хтось іще? Тіль-
ки і це не запалює Лауру...
 Найближче до істини і від-
так найпереконливіше вигля-
дає маленький чоловічок — 
від народження неповноцін-
ний геть, усе його тіло-тілечко 
викручене-вимучене, дивитися 
страшнувато. Одначе його інте-
лект цілком нормально розви-
нутий, і він налаштований на 
те, що треба насолоджуватися 
тим, що є, що маєш. Бо щастя 
— в інтимізації свого чуттєвого 
апарату. Зрештою, і сама Лаура 
не соромиться свого тіла, й інші 
тіла так само безсоромні й від-
криті їй та іншим...
 На все це дивитися непросто, 
навіть за нинішнього безбереж-
ного реалізму у показі тілесно-
го світу. Радикалізм потракту-

вання режисеркою доволі мод-
них нині стосунків духу й тіла 
напевно що і мотивували рішен-
ня журі. Воно має сенс хоча б 
тому, що фестивалі, за визна-
ченням, мають підтримувати 
пошуковість, а тут вона є оче-
видною. 

Тіло прилетіло. І полетіло
 Пошуковість, а ще ради-
кальність висловлювання. Ос-
танні фестивалі у німецькій сто-
лиці доводять, що до подібного 
радикалізму більше схиляють-
ся жінки. Чоловіки — ті кон-
сервативніші, хоча, здавалось 
би, мусило б бути навпаки. Од-
наче саме жінки замислюють-
ся над тривожними трансфор-
маціями у житті душі і тіла. 
 Пригадаємо, рік тому «Зо-
лотого ведмедя» отримала так 
само жінка — угорка Ільдіко 
Енеді. Знаєте, як називалася 
її стрічка? «Про тіло й душу» 
(йшла у нашому прокаті, хто 
хотів — подивився). Там голо-
вні персонажі, чоловік і жінка, 
працюють на скотобійні, з тіла-
ми тварин. Груба робота, яка 
виключає душу. Хоча насправ-
ді на роботу намагаються при-
ймати людей, які у тваринах 
бачать не тільки гору м’яса... 
А ночами їм сняться сни — на 
диво схожі. Тіла різні, душі у 
чомусь одновалентні. Тільки 
коли тіла чоловіка й жінки на-
решті проникають одне в одне, 
роблячись чимось єдиним, сни 
їх покидають. Немає гармонії 
душ і їхніх тілесних посудин. Є 
така теорія,  що розвиток тілес-
ної, фізіологічної організації 
людини у цілому завершено, а 
от її духовна конституція ще да-
лека від формотворчого фіналу. 
Може, у цьому справа?
 Так, пригадаймо, що три 
роки тому берлінське «срібло» 
поїхало до Польщі. Ви будете 
сміятись, одначе фільм Малго-
жати Шумовської називався.., 
ну звичайно ж, «Тіло». І зно-
ву ж йдеться про висловлюван-
ня жінки. Месидж щодо мож-
ливостей звільнитись від вла-
ди тілесного через релігію, че-
рез певні духовні конструкції. 
Тільки мало що з того вихо-
дить...
 Новий фільм Шумовської 
«Лице» був і у цьогорічній про-
грамі Берлінале. І нова наго-
рода — Гран-прі журі. Доволі 
безпощадний портрет сучасної 
Польщі, часом на межі гротес-
ку. Польщі, яка нашими ЗМІ 
подається українцям як втілен-
ня мрій, як заледве не «сон зо-
лотий». У польської режисерки 
— не так. Хоча жителі невели-
кого містечка ніби ж і справді 
ростуть над собою. Принаймні 
живуть вони у дуже живопис-
ній місцевості на польському 
Заході, й, аби вже навіки ствер-
дити своє духовне сходження, 
на околиці споруджується ста-
туя Ісуса Христа з розпростер-
тими руками. Місцевий ксь-
ондз гордовито заявляє: це буде 
краще, аніж у Ріо-де-Жанейро, 
чию статуарну модель, власне, 
й запозичили. А чого, власне, 
щось своє вигадувати, коли є 
світові тренди. 
 От тільки біда трапляється 
— герой стрічки, Яцек (Матеуш 
Косикевич), падає з тієї спору-
ди вниз і розбивається. Голова 

постраждала найбільше. Одна-
че диво стається, йому роблять 
пересадку лицевих м’язів, він 
повертається до життя. Тільки 
лице його стає чужим, а з ним 
разом і все тіло. Душа в ньо-
му ворушиться та сама, одначе 
дівчина, якій перед падінням 
запропонував руку і серце, не 
пізнає його в новій тілесній обо-
лонці. Ніхто не пізнає, навіть 
матінка починає сумніватися. І 
на роботу його брати не хочуть. 
Хіба що рекламувати щось, ста-
ти «обличчям компанії». Як, з 
таким лицем? А чого там, був у 
них безногий, реклама з ним на-
зивалась «зробимо крок у май-
бутнє з нами»... 
 Люд навколишній ніяк не 
нагадує цивілізований народ. 
Хіба що в соборі, під час служ-
би, укладаючи душі у тимча-
сові ритуальні форми. А поза 
тим — ніяких форм. Дикої 
розхристаності так багато, що 
у фіналі з’ясовується — Ісус на 
п’єдесталі одвернувся від них. 

Душі відлітають. 
І залишаються
 До речі, деякі мотиви поєд-
нують польський фільм і стріч-
ку нашої Марисі Нікітюк 
«Коли падають дерева» (на-
гадаю, її було представлено у 
секції Panorama) — передусім 
у відтворенні провінції, її рів-
ня культури, її моралі. І в ук-
раїнському фільмі спостері-
гається ця колізія душі і тіла 
— на користь останнього. Бо ж 
душа юної героїні стрічки, по-
борсавшись трохи, побунтував-
ши, приймає правила навко-

лишньої гри: збудувати хату, 
купити поросят, та й на тому 
заспокоїтись. Бо тут і дітей на-
віть роблять, ґвалтуючи, то 
краще вже розслабитись і отри-
мати сяке-таке задоволення.
 Тільки фінал у Нікітюк 
значно оптимістичніший, ніж 
у Шумовської, — найменша 
представниця родини, шести-
річна дівчинка, злітає на ко-
нику над самі хмари. Хоча та-
кий фінал видається мені над-
то вже умовним, щоби не сказа-
ти штучним, сконструйованим. 
Краще би його взагалі відріза-
ти, допоки є час до прокату... А 
загалом, як бачимо, наш фільм 
так само вписується в от сей жі-
ночий тренд Берлінале: печаль-
но-філософські спостереження 
щодо конфлікту плотського і 
духовного, який ніяким цер-
ковним флером не прикриєш. 
 І ніякою філософією. Німець 
Філіп Грьонінг у картині «Мого 
брата звуть Робертом і він ідіот» 
оповідає історію про те, як брат 
і сестра посеред літа готують-
ся до складання іспиту з філо-
софії. Вони її, особливо Роберт, 
знають непогано (К’єркегора, 
скажімо), й до різних буттєвих 
колізій усілякі категорії при-
кладають доволі успішно. А 
тільки під тією філософічною 
скоринкою бовтається щось 
страшне і звіряче, «дітки» у фі-
налі розносять усе і вся... На-
віть убивають. Такий собі ніби 
стихійний фашизм. 
 А от іншому німцеві, Тома-
су Штуберу, у фільмі «В про-
ходах» вдається віднайти у ру-
тинному виробничому побуті, 

у службовому романі відгуки 
космічні, звуки і згуки само-
го океану. Трапляються і такі 
знахідки. 
 Програму великого кон-
курсу завершував позакон-
курсний фільм «Ага» 40-річ-
ного болгарського режисе-
ра Мілко Лазарова. Як не див-
но, житель південних широт, 
болгарин, поставив фільм про 
мешканців далекої Півночі, ге-
роями є   двоє якутів похилого 
віку. Утім, може, й не дивно, 
адже, вочевидь, слугує класич-
ним прикладом стрічка «Нанук 
з півночі» (1922), знята Робер-
том Флаерті в канадській Арк-
тиці методом тривалого спосте-
реження. 
 Лазоров так само працює в 
режимі прямого спостережен-
ня, одначе стрічка його ігрова, 
в основі сценарій, а в головній 
ролі знявся професійний актор, 
артист Якутського театру Мі-
хаіл Апросімов. Його партнер-
кою, щоправда, є непрофесійна 
жінка, Феодосія Іванова. 
 Нанук і Седна живуть собі 
поживають посеред зими і 
снігів. Крім них тільки вірний 
пес, який з ентузіазмом тягає 
за собою сани. Нанук (ім’я як у 
Флаерті) рибу ловить, лід добу-
ває, а одного разу приносить ці-
лий комір хутряний — сам по 
собі трапився. Тільки Седну то-
чить болячка... 
 Вечорами вони говорять 
про свою дочку Агу, про свої ще 
юнацькі мріяння, про сни... А 
потім Седна помирає. Нанук, 
виплакавшись, ховає її в та-
кий собі сніговий склеп. І ру-
шає до дочки, тієї самої Аги. 
Довго-довго долає снігову пус-
телю на авто, поки не дістається 
до якогось видобувного кар’єру. 
Дочка, тільки-но побачивши 
батька, про все здогадалася. 
А потім вони обидвоє підніма-
ють голови і дивляться в небо, 
де витає вільно душа Седни. І 
— зворотний  план: із тих са-
мих небес на землю дивиться 
сама Седна, такий народжуєть-
ся смисл. Надвиразний, над-
природний — душі відлітають, 
і лишаються при землі.
 Усе ж про душу йдеться. 
Вона розвивається. Тіло вмирає 
і йде від нас. А дух — ще так бу-
ває — береже нас від скверни, 
не дає упасти й за фінішем са-
мого життя. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Не впасти, не пропасти 
Призові ведмеді Берлінале-2018 знайшли своїх господарів

■

Віддали «Золотого ведмедя» фільму «Не торкайся мене» молодої румунської режисерки Адіни Пінтіліє.
Фото з сайта lb.ua.

❙
❙

Адіна Пінтіліє.❙
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Григорій ХАТА

 За тур до завершення першої час-
тини чемпіонату країни, котру в умо-
вах нового регламенту прийнято на-
зивати «регуляркою», визначився 
її переможець. Після несподіваного 
фіаско «Динамо» у Львові, де підо-
пічних Олександра Хацкевича впев-
нено переграли футболісти «Вереса», 
чинний чемпіон — «Шахтар» — за-
стовпив за собою звання найкращої 
команди регулярного сезону, крас-
номовно підтвердивши свій статус 
другою поспіль розгромною перемо-
гою в ЧУ з рахунком — 5:0. Позну-
щавшись у першому офіційному поє-
динку 2018 року над «Чорноморцем», 
у другому «весняному» турі команда 
Паулу Фонсеки розбила іншого аут-
сайдера — «Зірку». І знову в складі 
чемпіонів першу скрипку грали ар-
гентинець Феррейра та бразильський 
українець Марлос. За два матчі обид-
ва «гірники» серйозно вирвалися впе-
ред у бомбардирській гонці, особливо 
це стосується аргентинського форвар-
да донецького клубу, котрий на п’ять 
голів випереджає свого одноклубника 
та на дев’ять — динамівця Мбокані.
 Можливо, після непростого «ліго-
чемпіонського» поєдинку з «Ромою» 
в матчі проти «Зірки» футболісти 
«Шахтаря» й прагнули «перевести 
подих», проте тріскучий мороз — а 
під час недільного поєдинку в Хар-
кові стовпчик термометра показував 
12 градусiв морозу — не дозволив їм 
зіграти в економному режимі.
 А от динамівці, як не намагали-
ся витиснути з себе максимум під 
час дуелі з «Вересом», — четверто-
му за останні десять днів офіційному 
поєдинку, котрий проходив за тем-
ператури -11оС, — більшою мірою 
спромоглися не на ігровий, а емоцій-
ний вибух. Ситуація, коли в одному 
матчі одразу двоє динамівців отри-
мують вилучення, добре уявляється 
в умовах українського «класико». 
Проте рідкісне для футболу подвій-
не вилучення «біло-сині» зароби-
ли в матчі з новачком прем’єр-ліги, 
котрий, попри свій статус, упевне-
но рухається до зони єврокубків. За-
лишивши свою команду вдев’ятьох, 
Руслан Ротань та Микита Бурда при-
рекли свою команду на поразку «Ве-
ресу» (1:3), котра тепер серйозно під-
риває чемпіонські плани «Динамо». 

«Після другого голу ми самі не пові-
рили, що таке може бути», — зізнав-
ся після гри білоруський наставник 
тріумфаторів Юрій Свірков.
  Повернення 36-річного Рус-
лана Ротаня до Києва багато хто 
пов’язував саме з прагненням дина-
мівського клубу нав’язати в ниніш-
ньому сезоні серйозну боротьбу 
«Шахтарю» в чемпіонській гонці. 
Утім його дії на «Арені Львів», котрі 
арбітр Олександр Дердо на 20-й хви-
лині матчу розцінив як фол остан-
ньої надії, значною мірою призвели 
до того, що «біло-сині» втратили на-
году на позитивний результат у про-
тистоянні з «Вересом» й, у підсумку, 
віддалилися від «гірників» на шість 
очок.
 Цікаво, що головною візитною 
карткою 21-го туру став не стільки 
тріскучий мороз та сніг, які супро-
воджували практично всі поєдин-

ки, а неймовірна кількість жовтих 
та червоних карток, які стали, так 
би мовити, невід’ємною складовою 
футболу в несприятливих погодних 
умовах. Загалом, 40 «гірчичників» 
та 5 вилучень — таким виявився не-
гативний ужинок футболістів у ми-
нулому турі. Особливо непривабливо 
виглядає історія з вилученням капі-
тана «Чорноморця» Кирила Коваль-
ця, котрий побачив перед собою чер-
воне «світло» за прямий і, здається, 
свідомий хук в обличчя своєму опо-
ненту з «Карпат». Примітно, що ми-
нулого тижня колектив iз міста Лева 
поповнив свій очковий доробок од-
разу чотирма очками, що дозволило 
йому залишити «зону вильоту». Пе-
ред тим як в «уїк-енд» «біло-зелені» 
розжилися одним балом в Одесі, по-
серед тижня вони виграли перенесе-
ний матч 18-го туру в «Олімпіка». 
Цікаво, що, попри невдачу, фут-

болісти Романа Санжара продовжу-
ють відчайдушно боротися за місце 
в першій шістці, доля котрого вирі-
шиться у заключний ігровий день 
«регулярки» в Маріуполі — під час 
очного протистояння «олімпійців» 
iз прямим конкурентом, який, як ві-
домо, неабияк прагне пробитися до 
«топ-6» та отримати повторну спро-
бу для запрошення в гості столичних 
динамівців. ■

Єврокубки
 Столичне «Динамо» з великими труд-
нощами пробилось до 1/8 фіналу ЛЄ. Ма-
ючи перевагу «виїзного м’яча», підопічні 
Хацкевича в домашньому поєдинку нама-
галися утримати необхідний результат. 
 Кияни все ж досягли потрібного ра-
хунку — завдяки вдалій грі Дениса Бой-
ка (зробив шість «сейвів») і Миколи Моро-
зюка (вибив м’яч iз лінії воріт). Не обійш-
лося й без фортуни.
 У наступному етапі другого за престиж-
ністю турніру Європи суперником «біло-
синіх» стане італійське «Лаціо». Перший 
матч — 8 березня у Римі.
 Ліга Європи. 1/16 фіналу. Матчі-
відповіді. «Динамо» (Україна) — «АЕК» 
(Греція) — 0:0 («Д»: Бойко, Хачеріді, Ка-
дар, Кендзьора, Шепелєв (Бєсєдін, 76), 
Морозюк, Циганков, Гармаш, Буяльсь-
кий, Жуніор Мораес (Шапаренко, 90+3), 
Д. Гонсалес; Чигринський («А») — 90 
хв.; перша гра — 1:1), «ЦСКА» (Росія) 
— «Црвена Звезда» (Сербія) — 1:0 
(0:0), «Спортинг» (Португалія) — «Ас-
тана» (Казахстан) — 3:3 (3:1), «Ата-
ланта» (Італія) — «Боруссія» (Д) — 
1:1 (2:3), «Локомотив» (Росія) — «Ніц-
ца» (Франція) — 1:0 (3:2), «Атлетик» 
(Іспанія) — «Спартак» (Росія) — 1:2 
(3:1), «РБ Зальцбург» (Австрія) — 
«Реал Сосьєдад» (Іспанія) — 2:1 (2:2), 
«Мілан» (Італія) — «Лудогорець» 
(Болгарія) — 1:0 (3:0), «Арсенал» (Ан-
глія) — «Естерсунд» (Швеція) — 1:2 
(3:0), «Брага» (Португалія) — «Мар-
сель» (Франція) — 1:0 (0:3), «Атлети-

ко» (Іспанія) — «Копенгаген» (Данія) 
— 1:0 (4:1), «Зеніт» (Росія) — «Селтік» 
(Шотландія) — 3:0 (0:1), «РБ Лейп-
циг» (Німеччина) — «Наполі» (Італія) 
— 0:2 (3:1), «Вільярреал» (Іспанія) 
— «Ліон» (Франція) — 0:1 (1:3), «Вік-
торія» (Чехія) — «Партизан» (Сербія) 
— 2:0 (1:1), «Лаціо» (Італія) — «Стяуа» 
(Румунія) — 5:1 (0:1).

Англія
 Минулого уїк-енду британські «гран-
ди» — «Ман. Сіті» й «Арсенал» — розігра-
ли перший трофей сезону. У фінальному поє-
динку легко перемогли «городяни», а тренер 
«синіх» узяв перший трофей в Англії.
 Тріумф у Кубку ліги став дебютним і для 
українського легіонера «Сіті» Олександра 
Зінченка. 21-річний вихованець «Шахтаря» 
не грав у вирішальній зустрічі, але в його ак-
тиві — 4 матчі в попередніх раундах.
 А в чемпіонаті триває боротьба за «сріб-
ло» та місця у зоні ЛЧ. Значно покращив 
свої позиції після принципової перемоги над 
«Челсі» «Манчестер Юнайтед», який поки 
йде другим. А от лондонці після поразки пос-
тупились четвертою сходинкою «Тоттенхе-
му».
 Кубок ліги. Фінал. «Манчестер Сіті — 
«Арсенал» — 3:0 (Агуеро, 19; Компані, 58; 
Сілва, 65).
 Прем’єр-ліга. 28-й тур. «Сток Сіті» — 
«Лестер» — 1:1, «Борнмут» — «Ньюкасл» 
— 2:2, «Брайтон» — «Суонсі» — 4:1, «Бер-
нлі» — «Саутгемптон» — 1:1, «Ліверпуль» 
— «Вест Хем» — 4:1 (Джан, 30; Салах, 51; 
Фірміно, 57; Мане, 77 — Антоніо, 59), «Вест 
Бромвіч» — «Хаддерсфілд» — 1:2, «Уот-
форд» — «Евертон» — 1:0, «Крістал Пе-

лас» — «Тоттенхем» — 0:1 (Г. Кейн, 88), 
«Манчестер Юнайтед» — «Челсі» — 2:1 
(Р. Лукаку, 39; Лінгард, 75 — Вілліан, 32).
 Лідери: «Манчестер Сіті» (27 матчів) 
— 72, «Манчестер Юнайтед» — 59, «Лівер-
пуль» — 57, «Тоттенхем» — 55, «Челсі» — 
53, «Арсенал» (27 матчів) — 45.
 Бомбардир: Г. Кейн («Тоттенхем») 
— 24.

Іспанія
 Зірковий дует «Барселони» — Мессі і 
Суарес — продовжують тягнути каталонців 
до чемпіонства: в активі Лео — «дубль» і 
асист, а уругваєць став автором «хет-трику».
 Результативними діями у поєдинку з 
«Жироною» п’ятиразовий володар «Золо-
того м’яча» перевершив одразу два рекор-
ди. 
 Аргентинець відтепер є найкращим 
асистентом в історії Ла Ліги. Також він став 
першим, кому вдалося відзначитися у воро-
тах 36 команд Прімери.
 Прімера. 25-й тур. «Депортиво» 
— «Еспаньйол» — 0:0, «Сельта» — «Ей-
бар» — 2:0, «Реал Мадрид» — «Алавес» 
— 4:0 (Роналду, 44, 61; Бейл, 46; Бензема, 
89 (пен.)), «Леганес» — «Лас-Пальмас» 
— 0:0, «Барселона» — «Жирона» — 6:1 
(Суарес, 5, 44, 76; Мессі, 30, 36; Коутіньйо, 
66 — Порту, 3), «Вільярреал» — «Хета-
фе» — 1:0, «Атлетик» — «Малага» — 2:1, 
«Валенсія» — «Реал Сосьєдад» — 2:1, 
«Севілья» — «Атлетико» — 2:5 (Сарабія, 
85; Ноліто, 89 — Дієго Коста, 29; Грізманн, 
42, 51 (пен.), 81; Коке, 65).
 Лідери: «Барселона» — 65, «Атлетико 
— 58, «Реал Мадрид» — 51, «Валенсія» — 
49, «Вільярреал» — 41, Севілья» — 39.

 Бомбардир: Мессі («Барселона») 
— 22.

Італія
 Після поразки від «Шахтаря» у мат-
чі «плей-оф» ЛЧ програла «Рома» і в Серії 
А: «вовки» вдома поступились «Мілану» та 
втратили третє місце.
 Натомість упевнену перемогу здобув на-
ступний суперник «Динамо» — «Лаціо»: лі-
дер атак римлян Чіро Іммобіле є найкращим 
бомбардиром чемпіонату.
 Серія А. 26-й тур. «Болонья» — «Дже-
ноа» — 2:0, «Інтер» — «Беневенто» — 2:0 
(Шкрініар, 67; Раноккія, 69), «Кротоне» — 
«СПАЛ» — 0:1, «Фіорентина» — «К’єво» — 
1:0, «Сампдорія» — «Удінезе» — 2:1, «Сас-
суоло» — «Лаціо — 0:3 (Мілінковіч-Савіч, 7, 
47; Іммобіле, 30 (пен.)), «Верона» — «Торі-
но» — 2:1, «Рома» — «Мілан» — 0:2 (Кут-
роне, 48; Калабрія, 74).
 Лідери: «Наполі» (25 матчів) — 65, 
«Ювентус» (25 матчів) — 64, «Лаціо» — 52, 
«Інтер» — 51, «Рома» — 50, «Сампдорія» 
— 44.
 Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») — 23.

Німеччина
 Черговий тур Бундесліги знову пройшов 
без українців. Нападник дортмундської «Бо-
руссії» Андрій Ярмоленко і «опорник» «Байє-
ра» Владлен Юрченко продовжують віднов-
люватися після травм, а хавбек «Шальке» 
Євген Коноплянка залишився у запасі.
 За десять турів до фінішу «Боруссія» 
і «Шальке» йдуть у «топ-3», а «фармацев-
ти» після двох поразок у трьох матчах опус-
тився на п’яте місце.
 Перша Бундесліга. 24-й тур. 

«Майнц» — «Вольфсбург» — 1:1, «Хоф-
фенхайм» — «Фрайбург» — 1:1, «Ба-
варія» — «Герта» — 0:0, «Ганновер» — 
«Боруссія» (М) — 0:1 (Крамер, 72), «Штут-
гарт» — «Айнтрахт» — 1:0, «Вердер» — 
«Гамбург» — 1:0, «Байєр» — «Шальке» 
— 0:2 (Бургшталлер, 11; Бенталеб, 89 (пен.)), 
«РБ Лейпциг» — «Кельн» — 1:2 (Огустен, 
5 — Козьєлло, 70; Біттенкорт, 77).
 Лідери: «Баварія» — 60, «Боруссія (Д) 
(23 матчі), «Шальке» — 40, «Айнтрахт» — 
39, «Байєр», «РБ Лейпциг» — 38.
 Бомбардир: Левандовський («Ба-
варія») — 20.

Франція
 Чемпіонської інтриги у Лізі 1, схоже, не 
залишилося: «ПСЖ», здобувши чергові три 
бали, відірвався від конкурентів на 14 пунк-
тів.
 А в боротьбі за «срібло» «Монако» ви-
переджає «Ліон» і «Марсель».
 Ліга 1. 27-й тур. «Страсбур» — 
«Монпельє» — 0:0, «Тулуза» — «Монако» 
— 3:3 (Сангаре, 24; Делор, 76 (пен.); Я. Са-
ного, 87 — Роні Лопеш, 8, 47; Йоветіч, 73), 
«Діжон» — «Кан» — 2:0, «Генгам — «Мец 
— 2:2, «Лілль» — «Анже» — 1:2, «Нант» 
— «Ам’єн» — 0:1, «Ренн» — «Труа» — 2:0, 
«Бордо» — «Ніцца» — 0:0, «Ліон — «Сент-
Етьєн — 1:1 (Маріано Діас, 20 — Дебюши, 
90), «ПСЖ» — «Марсель» — 3:0 (Мбаппе, 
10; Роланду, 27 (у свої ворота); Кавані, 55).
 Лідери: «ПСЖ» — 71, «Монако» — 
57, «Марсель» — 55, «Ліон» — 50, «Мон-
пельє», «Нант» — 39.
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 24. 
■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

«Верес» переграв «Динамо» вперше в своїй історії.
Фото з сайта ua-football.com.

❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем`єр-ліга. Перший 
етап. 21-й тур.
«Олександрія» — «Маріуполь» — 1:0
 Гол: Бухал, 87
 Олександрія, стадіон «Ніка», 610 глядачів
«Чорноморець» — «Карпати» — 0:0
 Вилучення: Ковалець, 29 («Ч»)
 Одеса, стадіон «Чорноморець», 4120 гля-
дачів
«Зоря» — «Ворскла» — 3:0
 Голи: Гордієнко, 71; Іурі, 76; Громов, 89
 Вилучення: Сапай, 68 («В»)
 Запоріжжя, «Славутич-арена», 1620 гля-
дачів
«Олімпік» — «Сталь» — 2:0
 Голи: Кисіль, 67; Біленький, 75 (пен.)
 Київ, стадіон «Динамо», 84 глядача
«Верес» — «Динамо» — 3:1
 Голи: Куліш, 13; Сімінін, 22 (пен.); Степа-
нюк, 82 — Циганков, 42
 Вилучення:Сімінін, 72 — Ротань, 22; Бур-
да, 67
 Львів, «Арена Львів», 2720 глядачів
«Шахтар» — «Зірка» — 5:0
 Голи: Феррейра, 14, 45; Коваленко, 19; 
Марлос, 21, 43
Харків, стадіон «Металіст», 1510 глядачів
 Перенесений матч 18-го туру. «Карпа-
ти» — «Олімпік» — 2:1.

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 21 15 3 3 48-18 48
2. «Динамо» 20 12 6 2 39-15 42
3. «Ворскла» 21 10 4 7 26-21 34
4. «Зоря» 21 8 9 4 36-25 33
5. «Верес» 21 6 11 4 25-17 29
6. «Олімпік» 21 7 7 7 24-25 28
7. «Маріуполь»  20 7 5 8 26-27 26
8. «Олександрія» 21 4 10 7 19-23 22
9. «Карпати» 21 3 10 8 13-32 19
10. «Зірка» 21 4 6 11 13-31 18
11. «Чорноморець» 21 3 9 9 15-34 18
11. «Сталь» 21 3 6 12 15-31 15
 Бомбардири: Феррейра — 17, Марлос (оби-
два — «Шахтар») — 12. 

■ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Емоції на морозі
Чемпіон країни достроково здобув звання 
найсильнішої команди «регулярки»

■
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«Фінал — це ще одна нагода чогось навчитися». Еліна Світоліна
українська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Відправляючи вітчизняних олім-
пійців на зимові Ігри до Пхенчхана, у 
«спортивному» міністерстві наголошу-
вали, що раді будуть навіть одній медалі. 
Феноменальний тріумф миколаївсько-
го фристайліста Олександра Абраменка 
відверто потішив усю українську спор-
тивну громаду й дозволив збірній Украї-
ни завершити Олімпіаду-2018 на 20-му 
місці в медальному заліку. Закономір-
но, що саме єдиний у складі «синьо-жов-
тих» олімпійський призер Пхенчха-
на удостоївся честі нести Державний 
прапор України на церемонії закриття 
ХХІІІ Зимових олімпійських ігор, еста-
фету від господарів яких підхопили ки-
тайці. Через чотири роки наступна за лі-
ком «біла» Олімпіада пройде в Пекіні, 
котрий після прийняття в 2008-му літ-
ніх Ігор стане першим в історії містом iз 
подвійним, умовно кажучи, олімпійсь-
ким призначенням.
 Нагадаємо, що свого часу на Ігри-
2022, було, примірялася й наша краї-
на, коли за часів Віктора Януковича ук-
раїнський уряд активно розробляв за-
явку для участі в конкурсі. На жаль, не 
склалося, й масштабний проект iз реалі-
зації зимової спортивно-туристичної ін-
фраструктури на заході України зали-
шився лише на папері.
 Відтак здобуте в Пхенчхані Олексан-
дром Абраменком перше в історії вітчиз-
няного фристайлу олімпійське «золото» 
сміливо можна розглядати як виняток, 
що підтверджує сумне для вітчизняного 
зимового спорту правило — готуватися 
до підкорення високих спортивних вер-
шин в Україні ніде.
 Одразу після перемоги миколаївця в 
Південній Кореї місцеві фотокореспон-
денти презентували українській спіль-
ноті фоторепортаж зі спортивної бази, 
на якій Сашко розпочинав свій похід на 
олімп. Що сказати, виглядає збудова-
ний у далекі радянські часи об’єкт дуже 
похмурим i відверто не життєздатним.
 Натхненний тріумфом Абраменка, 
котрий, без сумніву, врятував наших 
спортивних функціонерів від хвилі кри-
тики щодо непереконливих виступів ін-
ших українських олімпійців у Пхен-
чхані, міністр молоді та спорту Ігор Жда-
нов пообіцяв зайнятися питанням зведен-
ня в Буковелі сучасного сноупарку для 

підготовки «зимовиків»-екстремалів.
 Уже давно чекають на свою сучасну 
домашню базу й біатлоністи, проте на-
разі змушені вести кочовий стиль жит-
тя, перебираючись з одного закордонного 
збору на інший. Виступ наших «стріляю-
чих лижників» у Південній Кореї, якщо 
говорити словами члена жіночої збірної 
Віти Семеренко, можна оцінити скром-
ною «двійкою». Не сказати, що представ-
ники головного за пріоритетною шкалою 
«спортивного» міністерства виду спорту 
були обділені увагою під час підготовки 
до Ігор-2018. Здається, навпаки — лево-

ва частка державного фінансування була 
спрямована саме на потреби біатлоністів. 
Утім їхнім кращим результатом у Пхен-
чхані стало сьоме місце в змішаній еста-
феті. Подейкують, що головною причи-
ною провалу жіночої команди став неза-
довільний мікроклімат усередині колек-
тиву. Максимум, на що вони спромоглися 
— 11-та позиція в естафетній гонці, хоча 
саме тут від українських біатлоністок 
чекали максимальних звершень. У чо-
ловічій команді кажуть, що також не 
змогли показати своїх пікових можли-
востей, обмежившись дев’ятим естафет-

ним результатом. Так само, змагаючись 
у заключні дні Олімпіади, не потішили 
своїх шанувальників і дебютантка Ігор, 
фігуристка Анна Хниченкова, котра об-
межилася 29-ю сумою балів у короткій 
програмі, та досвідчена сноубордистка 
Аннамарі Данча, котра на своїх третіх 
Олімпійських іграх не змогла пройти 
далі кваліфікації.
 Водночас Ігри у Пхенчхані ознамену-
валися історичним тріумфом олімпійсь-
кої збірної Норвегії загалом та норвезь-
кої лижниці Маріт Бйорген зокрема. 
Перша — зібрала рекордну кількість на-
город за час виступу на одній конкрет-
ній Олімпіаді (39 відзнак). Остання ж, 
розпочавши свою олімпійську кар’єру 
в далекому 2002 році в Солт-Лейк-Сіті, 
й зібравши відтоді 15 олімпійських від-
знак, вісім з яких золоті, у свої 37 років 
стала найтитулованішою учасницею зи-
мових Ігор. Напевно, символічно, що це-
ремонію нагородження призерів лиж-
ного марафону в жінок, переможницею 
котрого стала саме Бйорген, організато-
ри включили до програми церемонії за-
криття ХХІІІ білих Ігор. ■

Григорій ХАТА

 Нинішній тенісний рік перша 
ракетка України Еліна Світоліна 
розпочинала з глобальними думка-
ми про захист здобутих у минулому 
сезоні рейтингових очок, котрі доз-
волили їй міцно закріпитися в пер-
шій десятці рейтингу WTA.
 Варто нагадати, що торік 23-
річна уродженка Одеси виграла 
п’ять серйозних турнірів, що про-
ходили під егідою жіночої тенісної 
асоціації, відтак саме на них вона й 
концентруватиметься в 2018 році. 
Як наголошує прима українського 
тенісу Еліна, в нинішньому сезоні 
перед нею стоять вельми амбітні 
плани.
 Перший у поточному сезоні тур-
нір «Тайвань оупен», на якому Сві-
толіна мала захищати чемпіонсь-
кий титул, вона пропустила через 
травму стегна. Не в останню чергу 
тому до Дубаю, де торік найсильні-
ша тенісистка України відсвятку-
вала другу поспіль у році перемо-
гу,  прибула в статусі четвертої ра-
кетки планети, хоча за підсумками 
Відкритої першості Австралії-2018 
Еліна піднялася на третю сходинку 
рейтингу WTA.
 За словами Світоліної, захист 
титулу в Дубаї — справа непрос-
та, адже раніше тут повторити 
свій минулорічний успіх змогли 
лише кілька тенісисток — бельгій-
ка Жюстін Енен та американка Ві-
нус Уїльямс. Віднедавна до їх чис-

ла входить і найуспішніша вітчиз-
няна майстриня тенісної ракетки, 
котра минулого «уїк-енду» пере-
конливо виконала поставлену пе-
ред собою місію.
 Щоправда, в порівнянні з ми-
нулим сезоном турнір у Дубаї мав 
нижчий ранг, через що в колі його 
учасників не було низки знаних ви-
конавиць. Відтак шлях Світоліної 
до тріумфу був не таким складним, 
як торік. А з тенісисток топ-рівня 
Еліні випало суперничати хіба що з 
екс-першою ракеткою планети Ан-
гелік Кербер. Знану німкеню наша 
співвітчизниця переграла в півфі-
налі — 6:3, 6:3, перед тим розібрав-
шись по черзі з китаянкою Ван Цян 
та японкою Наомі Осакою.
 У фіналі першій ракетці Украї-
ни протистояла 23-тя тенісистка 
планети, росіянка Дар’я Касаткі-
на, котра у своєму півфіналі здола-
ла третiй номер рейтингу WTA Гар-
біньє Мугурусу, залишивши там, 
схоже, чимало сил. Відтак справж-
ньої битви за головний приз не 
вийшло. Боротьба в україно-росій-
ському протистоянні на корті то-
чилася лише в першому сеті, нато-
мість другий, як  кажуть, пройшов 
в одні ворота — 6:4, 6:0.
 У підсумку, вигравши свій 11-й 
із 13 фінальних двобоїв, Еліна Сві-
толіна здобула другий (після січ-
невої перемоги в Брісбені) у сезоні 
тріумф на турнірах WTA, зберігав-
ши за собою четвертий номер світо-
вого рейтингу. ■

ОЛІМПІЗМ

Золотий виняток
Виступаючи на Іграх-2018 у найскромнішому за всі роки незалежності складі, 
українські олімпійці везуть iз Пхенчхана одну медаль

■

Олімпійський чемпіон-2018 Олександр Абраменко несе український прапор на церемонії 
закриття зимових Ігор у Пхенчхані.
Фото з сайта noc-ukr.org.

❙
❙
❙

МЕДАЛІ

Загальний залік Олімпіади-2018:
  З С Б Разом
1. Норвегія  14 14 11 39 
2. Німеччина 14 10 7 31
3. Канада 11 8 10 29
4. США 9 8 6 23
5. Голландія 8 6 6 20
6. Швеція 7 6 1 14
7. Південна Корея 5 8 4 17
8. Швейцарія  5 6 4 15
9. Франція 5 4 6 15
10. Австрія 5 3 6 14...
 ...20. Україна 1 0 0 1

■

ТЕНІС

Чемпіонський захист
Розгромивши у фіналі турніру в Дубаї росіянку, 
прима українського тенісу здобула свій 11-й трофей WTA

■

Перша ракетка України захистила свій чемпіонський титул у Дубаї.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
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 — Чому ти п’єш горілку через со-
ломинку?
 — Лікар порадив триматися по-
далі від чарки.

* * *
 — Сусiдка сусiдцi:
 — Щось у мене все болить: руки, 
ноги i все тiло.
 — А от люди говорять, що тебе з 
Василем на сіннику бачили, а з Мико-
лою в житі.
 — І що за люди! Один орган здоро-
вий залишився, а вони вже заздрять.

* * *
 Вчасно пропиті гроші — найкра-
щий захист від інфляції.

* * *
 Маленька дівчинка каже касирці 

магазину:
 — Ви вчора помилилися на 100 
гривень, коли давали мені здачу!
 — Але ти повинна була відразу 
ж тоді й сказати про це, а зараз уже 
пiзно.
 — Ну добре, тоді я залишу їх 
собі.

* * *
 У барі сумний чоловiк замовляє 
чарку за чаркою. Бармен не витримує 
і питає:
 — Що ж сталося?
 — Із дружиною посварився, вона 
обіцяла місяць зі мною не розмовляти.
 — Уявляю, як тобі погано.
 — І не кажи, сьогодні останній 
день.

По горизонталі.
 4. Країна, в якій зараз проживає 
колишній соратник Віктора Янукови-
ча Андрій Портнов. 7. Один із типів 
темпераменту. 8. Коротка сатирична 
сценка, яку часто розігрують актори 
«95-го кварталу». 10. Знаменитий 
середньовічний лікар і вчений, один 
із найбільших мислителів Сходу. 12. 
Райцентр на Закарпатті. 13. Хвороб-
ливе бажання грати, неможливість 
зупинитися. 14. Чоловіча скульпту-
ра, яка тримає балкон на своїх пле-
чах, елемент декорації будинку. 16. 
Шеренга людей, яка в січні 1990 року 
з’єднала Київ та Львів на День Злу-
ки. 19. «Зів’яле ...», збірка поезій 
Івана Франка. 20. Давньоримський 
жрець, обов’язком якого було перед-
бачення майбутнього за поведінкою 
птахів чи тварин. 23. Відстань між 
предметами, подіями в часі чи висо-
тою двох звуків у музиці. 24. Націо-
нальність бійця російської армії, з 
яким спілкувався в Донецькому гос-
піталі Йосип Кобзон. 25. Друг Мо-
царта, якого звинувачують у смер-
ті композитора. 26. Транспортний 
засіб, на якому їздять, спираючись 
однією ногою і відштовхуючись дру-
гою. 
По вертикалі:
 1. Місто на Сумщині. 2. Ім’я Бога 
в ісламі. 3. Місце, де зберігаються 
документи, що вийшли з оператив-

ного вжитку. 4. Особливості вимо-
ви, які одразу видають іноземця. 5. 
«Горіла ..., палала. Горіла ..., пала-
ла, під ней дівчина стояла, під ней 
дівчина стояла» (українська народ-
на пісня). 6. Журналістський жанр, 
який полягає у передачі розмови ав-
тора з героєм. 9. Італійський аван-
тюрист і мандрівник, що зажив сла-
ви жіночого спокусника й неперевер-
шеного коханця. 11. Середньовічна 
імперія, східна частина Римської. 
15. Місце для виступу оратора. 17. 
Друг Гамлета. 18. Людина, що не ві-
рить у Бога. 20. Національна крим-
ськотатарська страва, чебурек, сма-
жений без олії. 21. Брат Каїна. 22. 
Відомий композитор, ім’ям якого на-
звано Київський інститут музики (ко-
лишнє музичне училище). ■

Кросворд №21
від 21 лютого

ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -12…-17

  -8…-13

Північ -12…-17

  -5…-10

Центр -10…-15

  -3…-8

Схід   -5…-10

  0…-5

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь    -5…-10

  0…-5

Аліса КВАЧ

 Творча людина завжди різ-
нобічна. От і знаменита бри-
танська актриса, 27-річна 
Емма Вотсон спробувала себе 
в ролі не лише моделі, а й ста-
ла запрошеним редактором 
австралійського варіанта зна-
ментого журналу мод Vogue. 
Про це зірка «Гаррі Поттера» 
та «Красуні і чудовиська» пос-
пішила повідомити в Twitter, 
виставивши фото, які прикра-
сять обкладинку березневого 
випуску.
 Емма Вотсон дещо відкри-
ла карти, повідомивши, що 
головною темою випуску ста-
не обговореня стабільності та 
«Проектування майбутньо-
го». Зокрема, його героями 
стануть модельєр Стелла Мак-
картні, мама Ілона Маска, мо-
дель Мей Маск, пакистанська 
активістка та правозахисниця 
Малала Юсуфзай. Сама Емма 
розповіла про нові тенденції, 
які вона помітила в кінематог-
рафі.
 У своєму редакторському 
слові Вотсон закликала чита-
чів Vogue не боятися змін та 
творчих експериментів. «Сло-

во «зміни» може ля-
кати очікуванням ре-
зультатів та страхом 
провалу. Але капі-
тан може повернути 
кермо на один гра-
дус, і це радикаль-
но змінить курс ко-
рабля. Я кидаю вам 
виклик і пропоную 
зробити поворот на 
один градус у своє-
му житті. Навіть не-
величка зміна може 
мати величезне зна-
чення», — написала 
вона.
 Судячи з резуль-
тату, власний твор-
чий експеримент 
Еммі Вотсон сподо-
бався. Тож, якщо раптом 
їй набридне кінематограф, 
вона може продовжити ек-
сперимент якщо не в ца-
рині моди, то в журналіс-
тиці. Зрештою, Вікторія 
Бекхем перекваліфіку-
валася ж із співачок 
у дизайнери — і не 
шкодує. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Що робити, якщо ти творча людина і ро-
биш перші кроки в дизайнерстві, а коштів на 
запрошення відомих моделей для реклами 
твоєї продукції бракує? Японка Чинамі Морі, 
яка виготовляє цікавий одяг хенд-мейд у тра-
диційній японській техніці ткання саорі, вирі-
шила на роль моделі запросити власну бабусю 
Еміко. В цьому не було б нічого дивного, якби 
не один момент — старенька має аж 93 роки.
 Морі вважає бабусю своїм натхненником і 
співавтором. «Бабуся проводить багато часу в 
моїй творчій майстерні, тому логічно, що вона 
стала ідеальною моделлю. Вона найближча і 
найдорожча для мене людина у цілому світі. 

Я роблю бабусю щасливою і це, у свою чергу, 
робить щасливою мне», — зізналася жінка. 
 Бабуся Еміко вже стала зіркою Instagram, 
де гуляє більше десятка її фото в різному 
вбранні. Незважаючи на вік, її визнали най-

більш незвичною та життєрадісною моделлю, 
адже на всіх фото вона просто світиться від 
щастя. І то дрібниці, що обличчя її схоже на пе-
чене яблуко від зморщок. Головне — наскіль-
ки молода душа. ■

СТАРІСТЬ — У РАДІСТЬ

Моді вік не завада
93-річна японка стала зіркою інтернету, 
рекламуючи вироби своєї онуки

■

НОВА РОЛЬ

Не бійтеся змін!
Емма Вотсон стала редактором 
модного журналу Vogue Австралія

■

Емма Вотсон.❙

28 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. Вiтер пiвнiч-
ний, 7-12 м/с. Температура вночi -12...-14, удень -7...-9.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий 
снiг. Славське: вночi -14...-16, удень -10...-12. Яремче: 
вночi -14...-16, удень -10...-12. Мiжгiр’я: вночi -11...-13, 
удень -6...-8. Рахiв: -9...-11, удень -4...-6.

26 лютого висота снігового покриву становила: Дрого-
бич — 23 см, Стрий — 24 см, Славське — 19 см, Плай 
— 65 см, Мiжгiр’я — 7 см, Рахiв — 4 см, Долина — 
33 см, Івано-Франкiвськ — 19 см, Яремче — 29 см, 
Коломия — 24 см, Пожежевська — 81 см.

Банки — 
в хороші руки

Україна планує позбутися державних банків
і до 2022 року завершити їх приватизацію
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