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Український чемпіон 

світу в напівважкій вазі 

успішно провів перший 

захист свого титулу WBC

Пасічники просять 

заборонити ввезення 

і використання 

вбивчих 

агрохімікатів

стор. 10» стор. 14»

У Словаччині 

— перша 

жінка-президент 

стор. 5»

Рятуйте бджіл

Рекордний бюлетень — неабияке випробування для виборця.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙

Країна 
з адвокатом 

стор. 4»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,167 грн 

1 € = 30,846 грн

1 рос. руб. = 0,422 грн

«Просто зайшов 
по чек»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,209 грн 

1 € =30,569 грн

1 рос. руб. = 0,420 грн

Квітневий жарт 
чи майбутнє 
країни?

Прогнозований 
соціологами другий 
тур i підтримка 
в регіонах: 
як в Україні 
відбувалися 
вибори Президента
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«Єдине — змінюється тактика, змінюються форми здійснення агресії. Нас 
відчувають на фронті. Не виходить на фронті — вони пробують усередині країни. На 
жаль, загрози відкритої агресії нікуди не відійшли, вони існують і, на жаль, сьогодні 
є дуже можливими».

Степан Полторак, 
міністр оборони України

УКРАЇНА МОЛОДА

ЗА ҐРАТАМИ

Без права 
на правду
Рідні Павла Гриба 
сумніваються, що він 
припинив голодування
Ірина КИРПА

 Поки в російських ЗМІ актив-
но поширюють неперевірені факти 
про те, що засуджений у РФ 21-річ-
ний українець Павло Гриб припи-
нив голодування, його рідний бать-
ко стверджує, що понад тиждень не 
має з сином ніякого зв’язку з вини 
російської сторони. За його слова-
ми, останній раз мати Павла Гри-
ба змогла передати ув’язненому 
дві пляшки мінеральної води та 
абсолютно нічого не знає про його 
нинішній стан здоров’я.
 «Те, що зараз поширюють ба-
гато російських ЗМІ, неможли-
во ані підтвердити, ані спростува-
ти, бо на даний час я позбавлений 
можливості спілкуватися з сином, 
— заявив Ігор Гриб. — Також поз-
бавлені права доступу до Павла всі 
українські консули, медики та ад-
вокати, які могли б хоч якось впли-
нути на ситуацію».
 Нагадаємо, що наймолодшого 
політв’язня з України 22 березня 
2019 року підконтрольний Кремлю 
суд засудив до шести років тюрем-
ного ув’язнення. В суботу, 23 берез-
ня 2019 року, представники Держ-
депу США рішуче засудили неза-
конне рішення російського суду. 
У Вашингтоні закликали Росію не-
гайно зняти звинувачення з Павла 
Гриба та повернути його на Батьків-
щину.
 На знак протесту проти неспра-
ведливого вироку Павло Гриб ого-
лосив безстрокове голодування, 
тому що не визнає себе винним та 
обґрунтовано вважає фейкову спра-
ву проти нього політичним замов-
ленням. За довгі місяці, проведені в 
російських СІЗО, стан здоров’я ук-
раїнця настільки погіршився, що 
йому довелося викликати карету 
«швидкої допомоги» просто під час 
одного з судових засідань. 
 Незважаючи на те, що ук-
раїнські правозахисники вимага-
ли перевести Павла Гриба на ней-
тральну територію для надання 
термінової медичної допомоги, 
адміністрація примусового утри-
мання обмежилася проведенням 
«роз’яснювальної роботи», після 
якої арештант нібито добровільно 
вирішив припинити голодування. 
Саме на цю інформацію посилаєть-
ся голова Громадської спостереж-
ної комісії Ростовської області 
Леонід Петрашис, який заявив, 
що Павло Гриб написав заяву про 
припинення голодування та «по-
чувається задовільно». 
 Однак це може виявитися брех-
нею, бо ще до цього батько Павла 
Гриба неодноразово заявляв, що в 
сина у в’язниці з’явилися ознаки 
хвороби Альцгеймера, спровокова-
ної цирозом печінки. Ці слова під-
твердила адвокат Марина Дуброві-
на, яка вважає, що стан здоров’я 
Павла Гриба різко погіршився, 
зокрема її підзахисний має ще й 
серйозні проблеми iз зором. Про те, 
що арештант з України потребує не-
гайної операції, неодноразово заяв-
ляли українські медики, які змог-
ли ознайомитися з медичною карт-
кою Павла Гриба. ■

■

Тетяна МІЩЕНКО

 Декларації подружжя Луценків — Ген-
прокурора і народної депутатки — за 2018 
рік були оприлюднені в єдиному реєстрі 
31 березня, в останній день їх подання. Ці-
каво, що серед грошових активів Генпро-
курора значаться 2,450 мільйона доларів 
готівкою у власності дружини. Водночас у 
декларації самої Ірини ця сума становить 
лише 245 тисяч доларів.
 Прес-секретарка Юрія Луценка Лариса 
Сарган повідомила «Українській правді», 
що додатковий нулик у звітності очільни-
ка ГПУ зазначений випадково. Чиновник, 
мовляв подасть виправлений документ.

 Загалом родина Луценків, включно із 
молодшим сином Віталієм, задекларувала 
близько 4,35 мільйонів гривень — на 1,8 
мільйона менше, ніж у 2017 році.
 Генпрокурор України минулого року 
заробив офіційних 1 782 654 гривні (на 
480,65 тисячі більше, ніж 2017 року). Іри-
на Луценко отримала 447 695 гривень.
 Прибутки родини складались також 
з майна, яке дружина генпрокурора здає 
в оренду. Воно принесло родині 1 341 549 
гривень.
 Нерухомість, автівки та інші кош-
товності у деклараціях не змінились: як 
і раніше, у власності чи користуванні ро-
дини є столична квартира, будинок в об-

ласті, дві ділянки у Київській та Рівненсь-
кій областях і гараж.
 В автопарку Луценків — Mercedes-
Benz 2017 року, Toyota Camry 2013 і 
Hyundai Grand Santa Fe 2015. Ще одна ав-
тівка, Toyota Land Cruiser 200, значиться 
як украдена.
 За декларацією, Юрій Луценко ви-
тратив значні кошти на благодійність: на 
пам’ятники, організацію заходу «Книга 
року», Одеський художній музей, допомо-
гу бійцям ООС та Збройним силам пожерт-
вував 690 тисяч гривень. Ще 253 423 грив-
ні посадовець вказав як витрати на «роз-
міщення телевізійного звіту про результа-
ти діяльності ГПУ». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Російські окупаційні вій-
ська 31 березня обстріляли з 
великокаліберних кулеметів 
та стрілецької зброї позиції 
підрозділу Об’єднаних сил у 
смузі відповідальності опера-
тивно-тактичного угрупован-
ня «Схід» у районі населеного 
пункту Лебединське.
 Втрат серед наших захисни-
ків немає. Наші оборонці не за-
лишили без відповіді ворожий 
обстріл.
 На жаль, 29 березня в районі 
Маріуполя в результаті ворожо-
го обстрілу із забороненого оз-
броєння — 120-міліметрових 
мінометів — загинув військово-
службовець 80-ї окремої десан-
тно-штурмової бригади, солдат 

батальйонної тактичної групи 
Дмитро Костенюк. За життя 
чернівчанина військові лікарі 
боролися до останнього, прове-
ли всі необхідні реанімаційні 
заходи... Без батька залишило-
ся двоє неповнолітніх дітей.
 Станом на 7-му год. ран-
ку 1 квітня обстрілів позицій 
наших військ не зафіксовано. 
Об’єднані сили надійно кон-
тролюють дії противника на 
лінії зіткнення, дотримуючись 
при цьому умов припинення 
вогню.
 Міністр оборони Украї-
ни Степан Полторак конста-
тує, що ситуація на українсь-
ко-російському кордоні, як і 
раніше, складна: «Угрупован-
ня російського війська, яке пе-
ребуває на кордоні з Україною, 

небезпечне для України. 28 ба-
тальйонів тактичних груп, ве-
личезне угруповання в районі 
Азовського моря, сили і засо-
би, збільшені під час окупації 
Криму за окремими напрямами 
удесятеро, є небезпечними».
 За словами Степана Пол-
торака, Збройні сили України 
моніторять ситуацію, працює 
розвідка, «інформацію ми от-
римуємо». «Ми завжди напо-
готові, щоб виконати свій кон-
ституційний обов’язок і захис-
тити нашу державу», — наголо-
сив міністр оборони.

 Щодо можливості повно-
масштабної війни з Росією, 
Степан Полторак висловив 
припущення, що у Росії і сьо-
годні є прагнення захопити 
Україну. «Єдине — змінюєть-
ся тактика, змінюються фор-
ми здійснення агресії. Нас 
відчувають на фронті. Не ви-
ходить на фронті — вони про-
бують усередині країни. На 
жаль, загрози відкритої аг-
ресії нікуди не відійшли, вони 
існують і, на жаль, сьогодні є 
дуже можливими», — додав 
міністр. ■

Ірина КИРПА

 Нині 48-річний Во-
лодимир Балух перебу-
ває далеко від рідного 
Криму, у виправній ко-
лонії №4 Тверської об-
ласті, та не впевнений, 
що доживе до звільнен-
ня. За словами адвоката 
Ольги Дінзе, не є таєм-
ницею, що в колоніях 
загального режиму у 
Тверській області Росії 
до ув’язнених застосо-
вують насильство.
 Рідним та близьким 
українського  ареш-
танта буде дуже склад-
но приїжджати на по-

бачення з селища Роз-
дольне в окупованому 
Криму на територію 
Російської Федера-
ції. За словами право-
захисників, поплічни-
ки Кремля роблять усе 
можливе, щоб перетво-
рити на пекло відбуван-
ня Володимиром Балу-
хом терміну покарання 
за незаконним вироком 
кримського «суду». На-
гадаємо, 4 серпня 2017 
року Роздольненський 
районний суд засудив 
Володимира Балуха до 
трьох років та семи мі-
сяців колонії загально-
го режиму.

 — Етапування Во-
лодимира Балуха на те-
риторію Росії без його 
згоди — це пряме пору-
шення 49-ї статті IV Же-
невської конвенції про 
захист цивільного насе-
лення під час війни, яка 
забороняє переміщення 
жителів окупованих те-
риторій на територію 
країни-окупанта, — за-
явив адвокат Володими-
ра Балуха Тарас Омель-
ченко.
 Відомо, що 19 бе-
резня 2018 року Воло-
димир Балух оголосив 
безстрокове голодуван-
ня, але був змушений 
призупинити його на 
час етапування. За сло-
вами адвоката Дмитра 
Дінзе, за кілька міся-
ців голодування ареш-
тант втратив понад 30 
кілограмів ваги, стан 
його здоров’я близький 
до критичного.
 Перший раз Воло-
димира Балуха етапу-
вали без його згоди з 
Керченської колонії до 
міста Сімферополь, 18 
лютого 2019 року — до-
ставили до Краснодара, 

а 24 лютого українець 
був уже в Армавірі. Бук-
вально через два тижні, 
7 березня, Балух уже 
перебував у СІЗО міста 
Воронеж, а з 10 березня 
— у в’язниці міста Яро-
славль. 
 На думку правоза-
хисників, поплічни-
ки Кремля роблять усе 
можливе, щоб зламати 
політичного в’язня, як 

морально, так i фізич-
но, змусити його відмо-
витися від переконань. 
Ще наприкінці листопа-
да минулого року група 
адвокатів подавала про-
хання про умовно-до-
строкове звільнення 
політв’язня Володими-
ра Балуха, однак під-
контрольний Кремлю 
суд відповів категорич-
ною відмовою. ■

НА ФРОНТІ

Неспокій на кордоні
Загроза відкритої агресії РФ залишається 
— попередив міністр оборони України

■

Вони прикривали, коли українці голосували у першому турі, і надалі 
захищатимуть.

❙
❙

СТАТКИ

Додатковий нулик і вкрадене авто
Генпрокурор із дружиною не можуть порахувати власні кошти

■

ПОЛІТВ'ЯЗНІ

Торжок. Етап 
випробовування
Засудженого Володимира Балуха 
запроторили за півтори тисячі 
кілометрів від рідної домівки

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 У неділю, 31 березня, в місті Київ пройшов прем’єрний по-
каз документального фільму «Балух» про життя та бороть-
бу активіста з окупованого Криму. Простий фермер потрапив 
під репресивну машину окупаційної влади Криму після того, як 
відмовився від російського громадянства та вивісив над своїм 
будинком український прапор. Документальний проект зніма-
ла команда телепроекту «Крим. Реалії» («Радіо Свобода»). 
Творча група свідомо поїхала на територію окупованого Криму. 
Попри постійні переслідування, погрози, журналістам вдалося 
відзняти ексклюзивний матеріал та записати коментарі рідних 
Володимира.
 — Для мене було важливо не просто показати Балуха як 
патріота, який вважає, що Крим — це Україна, — розповіла 
автор фільму Анжеліка Руденко. — Я хотіла дізнатися, звід-
ки у цього чоловіка такий незламний характер, чому він такий 
принциповий i безстрашний.
 Всеукраїнська телевізійна прем’єра документального про-
екту «Балух» відбудеться в ефірі каналу «Україна» у травні 
цього року.

■
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Чорнобильська зона, 
до якої більшість україн-
ців звикли доєднувати озна-
чення «мертва», попри все, 
може навіть приносити ко-
ристь. Ідеться, зокрема, про 
будівництво в зоні відчужен-
ня наземної сонячної елек-
тростанції, зведення якої в 
рамках Кіотського протоко-
лу профінансує уряд Іспанії. 
 Проект було затвердже-
но ще наприкінці минулого 
року. У 2016 році українсь-
ке Міністерство екології та 
природних ресурсів відно-
вило співробітництво з іс-
панським урядом після де-
сяти років паузи (відколи 
Міністерство сільського гос-
подарства, харчування та 
навколишнього середовища 
Іспанії викупило в Украї-
ни так звані одиниці уста-
новленої кількості викидів 
парникових газів на 30 млн. 
євро). Тоді ж Мінекології 
та Державне агентство уп-
равління зоною відчужен-

ня запропонувало підпри-
ємствам конкурс: подавати 
проекти об’єктів відновлю-
ваної енергетики, які мож-
на буде розмістити на тери-
торії Чорнобиля. І охочих 
виявилося чимало: загалом 
надійшло 60 заявок з Украї-
ни, США, Німеччини, Данії, 
Китаю, Франції, Білорусі 
тощо, але найкращим про-
ектом об’єкта відновлюваль-
ної енергетики було визнано 
іспанський. 
 Цьогоріч, наприкінці бе-
резня, територію майбут-
ньої забудови оглянула ук-
раїнсько-іспанська делега-
ція до складу якої ввійшли 
Над звичайний і Повноваж-
ний посол Королівства Іс-
панії в Україні пані Силь-
вія Хосефіна Кортес Мартін, 
представники Мінприроди 
та інших профільних мініс-
терств, а також керівництво 
Державного агентства управ-
ління зоною відчуження.
 «Це продовження реалі-
зації проектів цільових еко-
логічних (зелених) інвести-

цій, які Україна отримала 
від Іспанії, переуступивши 
свої квоти на викиди пар-
никових газів. Єдина умова 
використання цих коштів — 
вкладання їх у проекти, які 
б забезпечували скорочення 
викидів парникових газів 
та мали б соціальний ефект і 
сприяли розвитку відновлю-
ваної енергетики. Фотоелек-
тростанції належать саме до 
таких. Це в дусі політики 
Мінприроди щодо перетво-
рення зони відчуження на 
територію змін та іннова-
цій», — розповіла директор 
департаменту з питань змі-
ни клімату та збереження 
озонового шару Міністерс-
тва екології та природних 
ресурсів Світлана Гринчук, 
яка також була у складі ук-
раїно-іспанської делегації.
 Вона зазначила, що фі-
нансування та сам проект 
сонячної станції у зоні від-
чуження було схвалено на 
засіданні спільного нагля-

дового українсько-іспансь-
кого комітету, який контро-
лює ефективність та доціль-
ність використання «кіот-
ських коштів», наданих 
урядом Іспанії.
 Додамо, що наприкінці 
2018 року в Прип’яті на те-
риторії Чорнобильської АЕС 
уже було відкрито сонячну 
електростанцію. Вона роз-
ташована на промислово-
му майданчику Чорнобиль-
ської АЕС, над четвертим 
атомним енергоблоком, що 
вибухнув 26 квітня 1986 
року. Річна продуктивність 
електростанції становить 
1024 мВт/год на рік.
 Нагадаємо, що раніше в 
рамках Кіотського протоко-
лу Україна отримали авто-
мобілі з гібридним двигуном 
Toyota Prius для патрульної 
поліції та Mitsubisi Outlander 
PHEV для потреб груп швид-
кого реагування, підрозділів 
превенції та вибухотехніків 
від японського уряду. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкаському обласному краєзнав-
чому музе відкрили унікальну виставку 
народної ікони Середньої Наддніпрян-
щини XVIII- XIX століть. У зібранні — 
півсотні хатніх ікон. Ця колекція зібра-
на з різних куточків Черкащини, остан-
ній раз експонувалася ще у 1991 році.
 «Виставка діятиме до кінця весни та 
ціле літо. Тож усі охочі — і жителі об-
ласті, і туристи, які приїжджатимуть на 
Черкащину, матимуть змогу її подиви-
тися», — розповідає «Україні молодій» 
Тетяна Григоренко, заступник дирек-
тора Черкаського обласного краєзнав-
чого музею. За її словами, ці ікони сво-
го часу малювали непрофесійні худож-
ники. Хоча, можливо, когось, і навча-
ли такі ж самоучки. 
 «Людина мала хист до малювання, 
хотіла й малювала. А в ті часи не кожен 

міг піти і придбати собі справжню іко-
ну. Тож люди залюбки купували такі 
народні ікони і до них молилися», — 
пояснює пані Тетяна.
 У зібранні хатніх ікон є Миколай, 
Божа матір, коронування Богородиці. 
Всі вони різні, є навіть такі, на яких 
зображені квіти. Не всі ікони були біб-
лійні або канонічні. На багатьох iз них 
видно, що основою слугували фольклор 
i народні перекази. На деяких обличчя 

святих, можна з упевненістю стверджу-
вати, схожі на сусідів чи рідних автора, 
у тогочасному селянському вбранні.
 Тетяна Григоренко наголошує: Чер-
каський обласний краєзнавчий музей 
видав ще й цікавий буклет про зібран-
ня хатніх ікон. ■

РЕЗОНАНС

Базар навколо 
«Барабашово»
На харківському ринку триває 
війна між адміністрацією 
та ініціативними групами 
торговців
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Конфлікт на території «Барабашово» — одно-
го з найбільших речових ринків Східної Європи 
— почався ще в травні минулого року, але при-
страсті не стихають i понині. Як повідомив пресі 
голова громадської організації «Сила в єдності» 
Валерій Нестерук, усе почалося з того, що в кіль-
кох великих магазинів завершився термін орен-
ди торгового місця. Власники прийшли, аби по-
довжити договір, але адміністрація за цю послу-
гу запросила чималу суму в іноземній валюті. Ті 
відмовилися платити більше, після чого й стар-
тував затяжний конфлікт. 
 У ході тривалого протистояння торговці ство-
рили кілька ініціативних груп, які вимагають 
від господарів ринку чітко прописаних правил 
гри. Тобто врегулювати вартість оплати оренди 
та послуг і видати їм документи, що підтверджу-
ють право власності на торгові приміщення. Їх не 
влаштовує той факт, що окрім офіційної плати з 
них беруть гроші за прилеглу до павільйонів те-
риторію, перевезення товарів на тачках і навіть 
за виставлені на вулиці манекени, куплені сами-
ми ж продавцями. До списку дивних фінансових 
вимог може бути внесено все що завгодно. «Я 
плачу, наприклад, 250 гривень за користування 
кондиціонером, який ми встановили самі, — роз-
повіла журналістам на прес-конференції пред-
ставник ГО «Сила в єдності» Анна Білодідова. — 
І це при тому, що електроенергія оплачується ок-
ремо». 
 У пошуках правди представники ініціатив-
них груп уже побували в мерії й попросили у чи-
новників підтримки. Кажуть, що власник ринку 
— концерн «АВЕК» — постійно присилає їм так 
звані «листи щастя», пропонуючи терміново по-
довжити договір на кілька років або припинити 
роботу. 
 Управлінці пообіцяли втрутитися у конфлікт, 
оскільки на території «Барабашово» наразі пра-
цює 15 тисяч суб’єктів підприємницької діяль-
ності. Щодня сюди приїздить близько 30 тисяч 
відвідувачів. Фактично це місто в місті, тому 
мерія не зацікавлена в дестабілізації ситуації на 
цьому великому торговому об’єкті. Втiм ради-
кальних заходів, які б сприяли розв’язанню за-
тяжного конфлікту, поки що прийнято не було. 
 Тим часом власники концерну всю відпові-
дальність за скандал поклали на самих торгов-
ців-активістів і навіть підозрюють, що за їхнім 
спинами стоїть хтось більш впливовий. «У будь-
який момент я сяду за стіл переговорів, — ска-
зав почесний президент «АВЕКу», народний де-
путат Олександр Фельдман. — Але регулярна 
неявка представників ініціативних груп наво-
дить на одну думку: за активністю групи стоїть 
хтось, за ким залишається остаточне рішен-
ня, йти чи не йти на домовленості з ТЦ. І це не 
підприємець». ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкаській області нині про-
живає більше 10 тисяч ветеранів 
АТО. Ці люди мають статус учас-
ника бойових дій, 624 з них — ін-
валідність унаслідок війни, а 269 
осіб — члени сімей загиблих ге-
роїв. Усі вони мають пільги, гаран-
товані державою.
 Як розповідають «УМ» у Чер-
каській облдержадміністрації, у 
Шевченковому краї для підтрим-
ки цих захисників країни успіш-
но діють кілька обласних програм, 
зокрема до 2020 року розраховані 
комплексна «Турбота» та програма 
забезпечення житлом; до 2022 року 
— програма медичного, соціально-
го забезпечення, адаптації, психо-
логічної реабілітації, професійної 
підготовки учасників антитерорис-
тичної операції, родин Героїв Не-
бесної сотні, постраждалих під час 
Революції гідності та бійців-добро-
вольців.
 За словами директора депар-
таменту соціального захисту насе-
лення Черкаської ОДА Руслана Чи-
кала, минулоріч за рахунок коштів 
обласного бюджету матеріальну 
допомогу в майже 2 млн. грн. одер-

жали 4280 учасників АТО. «Торік за 
ініціативи уряду було змінено ме-
ханізм надання послуг iз психоло-
гічної реабілітації бійців — за прин-
ципом «гроші ходять за людиною». 
Це дозволило якнайкраще врахову-
вати потреби бійців та відшкодову-
вати вартість наданих послуг місце-
вими органами соціального захисту 
населення на психологічну реабілі-
тацію. Отож iз дер жавного бюдже-
ту для цього було виділено 764,7 
тис. грн. та оздоровлено 99 осіб», 
— розповідає посадовець.
 За словами Руслана Чикала, 
минулого року за таким принци-
пом оплачували й санаторно-ку-
рортне оздоровлення постражда-
лих учасників Революції гідності та 
ветеранів АТО, коли з держбюдже-
ту виділили понад 2,5 млн. грн. Од-
нак цих коштів вистачило, аби оздо-
ровити лише 312 осіб. Тож область, 

на умовах співфінансування з міс-
цевими бюджетами районів та міст 
обласного значення, виділила 600 
тис. грн. Це дало змогу оздорови-
ти ще 144 особи в місцевому сана-
торії. 
 Водночас Руслан Чикало уточ-
нив, що до співфінансування не 
долучилися Звенигородський, 
Кам’янський, Канівський, Смілянсь-
кий, Тальнівський, Чорнобаївський 
райони та місто Ватутіне.
 Стосовно ж проходження со-
ціальної та професійної адаптації, 
то з державного бюджету області, 
за словами Руслана Чикала, виді-
лили близько 1 млн. грн., які роз-
поділені пропорційно до кількості 
учасників АТО. Відтак професійну 
адаптацію пройшли 204 колишні 
захисники. «Торік отримали гро-
шову компенсацію на житло і внут-
рішньо переміщені особи, які бра-

ли участь в АТО , на що із держав-
ного бю джету Черкащина одер-
жала 53 млн. грн. для 60 осіб. У 
цілому ж за час дії програми 102 
родини учасників АТО вже отри-
мали своє житло», — наголошує 
директор департаменту соціаль-
ного захисту населення Черкась-
кої ОДА.
 У Черкаській області успішно 
діє і програма пільгового креди-
тування, яка дає змогу поліпшити 
житлові умови тим бійцям, які не 
підпадають під дію державної про-
грами. Тож минулого року з місце-
вих бюджетів для її реалізації виді-
лили 14 млн. грн., зокрема 1 млн. 
грн. з обласного. У результаті — 
21 родина учасників АТО минуло-
го року поліпшила власні житлові 
умови. У цілому за період дії про-
грами 43 родини придбали нові по-
мешкання. ■

Хатня ікона з виставки у Черкаському 
обласному краєзнавчому музеї.
Фото надане музеєм.

❙
❙
❙

АРТ-ПРОСТІР

Божа матір — як сестра
Вернісаж стародавніх ікон 
Середньої Наддніпрянщини

■

СОЦЗАХИСТ

Гроші ходять за ветеранами
На Черкащині за бюджетні кошти лікують і будують

■

СПІВПРАЦЯ

Зона сонячної 
енергії
Екологічну електростанцію у Чорнобилі 
будуватимуть за іспанські кошти

■
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Селфі 
з бюлетенями 
й «галочки» 
Юлі 
Системних порушень на 
виборах ЦВК не побачила 
Інна СТЕПАНЧУК

   У Центральній виборчій комісії повідо-
мили, що системних порушень під час го-
лосування на президентських виборах ви-
явлено не було. «Є одиночні випадки, але 
вони класичнi для будь-якого голосуван-
ня під час будь-якої виборчої кампанії», 
— наголошує секретар ЦВК Наталія Бер-
нацька. Вона додала, що є випадки, коли 
виборці фотографують результати свого 
волевиявлення, поодинокі випадки під-
возу громадян до окремих дільниць, але 
загалом, за її словами, вибори відбулися 
у «стандартному режимі». 
   За словами генерального директора Ко-
мітету виборців України Олексія Кошеля, 
вперше в Україні під час виборів широ-
ко застосовували соціальні мережі і саме 
на цих виборах актуалізувалася пробле-
ма фотографування виборчих бюлетенів. 
«Це були масові факти в усіх регіонах Ук-
раїни і, на превеликий жаль, деякі вибор-
ці, які оприлюднювали в соціальних ме-
режах заповнення бюлетенів, поруши-
ли чинне законодавство і щодо них мо-
жуть бути відкриті провадження, відтак 
цих громадян можуть притягнути до ад-
міністративної відповідальності», — за-
явив він. 
   Загалом на момент закриття вибор-
чих дільниць, тобто станом на 20:00 не-
ділі, Національною поліцією України 
загалом було зафіксовано 1927 повідом-
лень про порушення на виборах, розпо-
чато 31 кримінальне провадження, пові-
домив голова Нацполіції Сергій Князєв. 
Зокрема, у Дніпрі поліцейським дове-
лося перевірити аж дев’ять повідомлень 
про мінування виборчих дільниць, а та-
кож станції метро. Згодом голова Націо-
нальної поліції Сергій Князєв повідомив, 
що більшість цих анонімних повідомлень 
надійшли з Росії. Голова Нацполіції пові-
домив, що у трьох випадках ця інформа-
ція була кваліфікована як теракт, кримі-
нальні провадження передані для розслі-
дування в СБУ. 
 А в Краматорську на Донеччині пра-
воохоронці, які виїхали на повідомлен-
ня про замінування автомобіля, виявили 
не вибухівку, а кілька сотень копій бю-
летенів iз «галочками» навпроти одного 
кандидата в президенти. Загалом право-
охоронці нарахували кілька сотень при-
мірників таких «підробок». Аналогічний 
випадок трапився і в Слов’янську Донець-
кої області, де поліцейські виявили сумку 
із 20 тис. грн., списками виборців і запов-
неними бюлетенями на користь лідера ВО 
«Батьківщина» Юлії Тимошенко, заявив 
на брифінгу голова Національної поліції 
України Сергій Князєв. 
 Юлія Тимошенко, яка опинилася 
на третій сходинці виборчих перегонів, 
імовірно, намагатиметься використати 
тему порушень на виборах. Ще 31 берез-
ня біля ЦВК почали збиратися молоди-
ки спортивної статури нібито для «охоро-
ни громадського порядку» (згодом вони 
почали казати, що «просто гуляють» або 
«зайшли подивитися, що тут відбуваєть-
ся»). Також під ЦВК з’явилися кілька на-
метів від «Батьківщини». Як повідомила 
агентству «Інтерфакс-Україна» нардеп 
від «Батьківщини» Олена Шкрум, у них 
розмістяться приймальні народних депу-
татів: її та Олексія Рябчина. Депутатка 
пригрозила, що в разі виявлення фальси-
фікацій відразу буде заходити в Центрви-
борчком і подавати скарги. Водночас вона 
заперечила, що «тітушки» мають відно-
шення до «Батьківщини». ■

■

Катерина БАЧИНСЬКА

Найактивніший Львів, 
найпасивніше — 
Закарпаття
 63,5% українців 31 бе-
резня прийшли проголосу-
вати на виборчі дільниці. Це 
рекордна явка з 1991 року. 
Навіть на попередні вибори 
у 2014 році прийшло прого-
лосувати на 4,5% менше лю-
дей. Рекордними перегони 
стали і за кількістю канди-
датів. Найдовший бюлетень 
за всю історію України — 80 
сантиметрів і 39 претенден-
тів на пост глави держави. 
А ще — вперше в історії Ук-
раїни — за кілька місяців до 
виборів не було чітко окрес-
лених лідерів. Адже спершу 
перемогу прогнозували Ти-
мошенко, а в кінцевому ре-
зультаті лідерка «Батьків-
щини» навіть не пройде до 
другого туру. 
 Найактивніше голосу-
вали українці у Львівській, 
Волинській i Київській об-
ластях. Там явка перевищи-
ла 68%. А от найпасивніше 
поставились до виборів у За-
карпатській області, де за-
галом проголосували лише 
47%, і це найменший показ-
ник на всю Україну. Також 
неактивними виявилися ви-
борці Чернівецької, Мико-
лаївської, Луганської та 
Одеської областей. На дум-
ку політолога Ніки Бонда-
ренко, ситуація із Закарпат-
тям i Чернівецькою областя-
ми є прогнозованою і більшої 
явки, ніж 50% не варто було 
чекати: «Можливо, це свід-
чить про те, що ці регіони не-
активно залучені в українсь-
кий культурно-політичний 
простір. На Закарпатті, на-
приклад, традиційно сильні 
сепаратистські настрої через 
сусiдство Угорщини, яка, як 
ми знаємо, займає в Євросо-
юзі вельми проросійську по-
зицію. Ймовірно, великий 
відсоток жителів цієї області 
відчуває недовіру до виборів в 
Україні як таких. Ця позиція 
разюче контрастує з сусідні-
ми західними областями, де 
політична активність тради-
ційно дуже висока, і не тіль-
ки в період виборів. Також не 
варто забувати, що величез-
на кількість людей у прикор-
донних областях перебуває 
на заробітках у сусідніх краї-
нах, що теж заважає їм прий-
ти на дільницю», — розпові-
дає «УМ» експертка. 
 У більшості регіонів, а 
саме в 19 iз 24, перемогу здо-
був Володимир Зеленський. 
У Луганській та Донецькій 
областях першу позицію зай-
няв Юрій Бойко, Юлія Тимо-
шенко перша в Івано-Фран-
ківську, а Петро Порошен-
ко — у Львівській області. За 
даними ЦВК, на 15-ту годину 
було оброблено вже 80% бю-
летенів і офіційні результа-
ти першого туру виглядали 
ось так: лідирує Володимир 
Зеленський — 30,4%, дру-
ге місце посідає Петро По-
рошенко — 16,1% і третьою 
крокує Юлія Тимошенко — 
13,2%. 

Про що сказали 
в екзит-полі?
 Відразу після закриття 
виборчих дільниць оголо-
сили свої дані в національ-
ному екзит-полі. За даними 
соціологів, Володимир Зе-
ленський отримав 30,6%, 
Петро Порошенко — 17,8%, 
Юлія Тимошенко — 14,2%, 
Юрій Бойко — 9,7%, Ана-
толій Гриценко — 7,1%, 
Олег Ляшко — 4,7%, Ігор 
Смешко — 6,5%, Олесандр 
Вілкул — 4,0%, Руслан Ко-
шулинський — 1,7%. Реш-
та кандидатів, за даними со-
ціологів, набрали менше 1%. 
Відразу після оголошення 
екзит-полів директор Фонду 
«Демократичні ініціативи» 
імені Ілька Кучеріва Ірина 
Бекешкіна заявила, що оста-
точні підсумки ЦВК можуть 
різнитися хіба на 1-2%. «Ми 
маємо величезний досвід 
проведення екзит-полів, і це 
вже наше 15-те опитування. 
Спілкувалися майже з 15 ти-
сячами виборців. Тому впев-
нена, що кінцевий результат 
першого туру не відрізняти-
меться від того, що має наш 
екзит-пол, — зазначила пані 
Ірина. — Проведення націо-
нального екзит-полу першо-
го туру виборів коштувало 
близько $200 тисяч. У цю 
суму входять витрати на ор-
ганізацію, зарплату, транс-
порт тощо». 

Як голосували політики?
 Від самого ранку актив-
ність на виборчих дільни-
цях була досить низькою. 
На 11-ту ранку в ЦВК зафік-
сували лише 5% явки. Про-
те активнішими за громадян 
були політики. Першим на 
своїй виборчій дільниці про-
голосував мер Києва Віталій 
Кличко. Він приїхав на ви-
борчу дільницю на велосипе-
ді. У спортивному костюмі, 
вирішив виконати свій гро-
мадянський обов’язок відра-
зу після тренування. Одни-
ми з перших також голосу-
вали кандидати у президен-
ти Олександр Вілкул, Юрій 
Бойко та Олег Ляшко. За ос-
таннім навіть стався конфуз 
на виборчій дільниці, адже 
Ляшко, незважаючи на за-
кон, показав на камери, за 
кого проголосував. За таке 
порушення, за словами пра-
воохоронців, на громадян че-
кає кримінальна відповідаль-
ність. А от Державне бюро 
розслідувань не вважає де-
монстрацію Ляшком бюле-
теня порушенням виборчо-
го законодавства. На дум-
ку представників бюро, доб-
ровільна демонстрація для 
журналістів, а не публіч-

не оголошення результатів 
таємного голосування, не 
може вважатися криміналь-
ним злочином. У свою чергу, 
поліція пообіцяла таки від-
крити кримінальне провад-
ження на підставі того, що 
Олег Ляшко порушив закон.
 Непорозуміння на дільни-
ці трапилося з iще одним кан-
дидатом у президенти, а точ-
ніше, з його дружиною. Жін-
ка кандидата у президен-
ти Анатолія Гриценка Юлія 
Мостова не змогла знайти 
себе у списках виборців. За 
словами Гриценка, за три дні 
до виборів її прізвище було в 
реєстрі, однак у день виборів 
на дільниці у списках її не 
знайшли. Згодом ситуацію 
змогли врегулювати у ЦВК, і 
пані Мостову знову запроси-
ли на дільницю проголосува-
ти. 
 Близько 11-ї години про-
голосував і кандидат у пре-
зиденти Володимир Зеленсь-
кий. Перед дільницею його 
оточила така кількість жур-
налістів, що йому було важ-
ко потрапити в приміщення. 
«Настрій бадьорий, справж-
ній, український. Емоції 
тільки позитивні», — ска-
зав він, коли отримував бю-
летень.
 О 13-й прийшов на вибор-
чу дільницю і чинний Прези-
дент Петро Порошенко. Під 
час спілкування з журналіс-
тами Петро Порошенко ра-
зом із дружиною Мариною 
та дітьми проголосували «за 
вільне, щасливе і заможне 
майбутнє України». «Я сьо-
годні проголосував за Украї-
ну. Я впевнений у тому, що 
вибори були добре організо-
вані, волевиявлення грома-
дян буде збережено. Це є аб-
солютно необхідна умова для 
руху вперед, для повернення 
України в родину європейсь-
ких народів, вперед до нашо-
го членства в Європейському 
Союзі та НАТО, до продов-
ження надзвичайно важли-
вих реформ», — сказав По-
рошенко.

Зеленський+Тимошенко=
союз?
 І вже ближче до вечора 
у Телеграм-каналі народно-
го депутата Мустафи Найє-
ма з’явилася новина про те, 
що Тимошенко та Зеленсь-
кий ведуть переговори про 
об’єднання зусиль у другому 
турі президентських виборів. 
«Тимошенко готова підтри-
мати Зеленського в обмін на 
підписання меморандуму про 
створення парламентської 
коаліції. Її голов не завдання 
— запровадити в Україні ви-
бори до Верховної Ради у два 

тури.Такі вибори проводити-
муть на пропорційній основі. 
Партія, яка виграє, отримує 
51% місць у парламенті, фор-
мує більшість і, відповідно, 
склад Кабінету Міністрів», — 
написав Найєм. На його дум-
ку, якщо вони домовляться, 
це означатиме, що Зеленсь-
кий оголосить своїм Прем’єр-
міністром Юлію Тимошен-
ко.
 Політичний експерт Анд-
рій Овдій у коментарі «УМ» 
зазначив, що якась частина 
голосів Тимошенко та Бой-
ка таки перейде до Володи-
мира Зеленського. «Єдине, 
що може зіграти на руку По-
рошенку, — прямі дебати з 
Зеленським. Українці спри-
ймають Зеленського як лю-
дину з народу, такий собі іде-
альний образ Голобородька, 
який прийде й одразу всіх по-
садить. Як на мене, Порошен-
ку потрібно показати, що Зе-
ленський зовсім не звичайна 
людина і їздить він на джипі 
з охороною і так само не лю-
бить пресу, яка ставить йому 
незручні питання. Сильним 
козирем для Тимошенко 
може стати її вміння домови-
тися з ким завгодно», — ко-
ментує політичний експерт. 

Що відбувалося після 
виборів?
 Після оголошення резуль-
татів екзит-полу  Володимир 
Зеленський подякував своїй 
дружині та команді. Він ска-
зав, що «це тільки перший 
крок до великої перемоги». 
Артист додав, що не планує 
об’єднуватися ні з ким зі «ста-
рих» політиків. На питання, 
чому не прийшов на дебати на 
«UA:Перший», Зеленський 
відповів, що дізнався про за-
прошення з інтернету.
 І вже відразу після оголо-
шення екзит-полів почалися 
конкретні заяви про другий 
тур. Лідер «Громадянської 
позиції» Анатолій Гриценко, 
який, за даними екзит-полів, 
посів п’яте місце, заявив, що 
ніколи не проголосує за чин-
ного Президента Петра Поро-
шенка.
 Порошенко у своєму шта-
бі виступав тридцять хвилин. 
У першій частині виступу він 
відзначив, що вибори відбу-
лися за всіма міжнародни-
ми стандартами, а результа-
ти назвав «сигналом для ро-
боти над помилками». Другу 
частину Порошенко присвя-
тив Зеленському. «Я хочу 
нагадати всім, що це не жар-
ти, а вибори верховного голо-
внокомандувача. Путін хоче 
слабкого Президента Украї-
ни, невже ми подаруємо йому 
цей шанс?». ■

ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ

Квітневий жарт чи майбутнє країни?
Прогнозований соціологами другий тур i підтримка в регіонах: 
як в Україні відбувалися вибори Президента

■

За даними на 15.30 опрацьовано 81.43% голосів.❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

Чи-то з огляду на 1 квітня, чи-
то з урахуванням результату 
першого туру президентських 
виборів в Україні європейські 
ЗМІ у більшості коментують їх в 
іронічно-сатиричному тоні. 

Ще більше непрогнозованості
 «Якби Порошенко не по-
трапив до другого туру, то був би 
політичним трупом», — заявляє в 
своєму коментарі в польській «Га-
зеті виборчій» Мацєй Пьотровсь-
кий з Інституту свободи, відо-
мий у Польщі експерт з українсь-
ких справ. Він пояснює, що «ук-
раїнська політична традиція» є 
безжалісною — ніхто не рахуєть-
ся з тим, хто програв. «Тому для 
Порошенка вже перший тур ви-
борів був боротьбою не лише за 
чергову каденцію, а й за вижи-
вання. Для Порошенка вихід до 
другого туру означає уникнення 
політичної катастрофи. Тепер 
на нього чекає важка переправа, 
якщо він має намір розіграти ви-
бори на свою користь», — гово-
рить експерт. 
 Його промова після закінчен-
ня першого туру була чудово ви-
писана, але в ній не лунали пріз-
вища інших кандидатів, однак 
кілька разів було чути «Путін», 
«Кремль», «Росія». Порошенко 
і далі хоче представляти себе як 
єдиного, хто може впоратися з 
ситуацією на сході, вказує Пьот-
ровський.
 «Що чекає на Україну після 
цього туру виборів, незрозуміло», 
— пише німецька газета «Франк-
фуртер Руншау». І пояснює: «Кам-
панія Зеленського вважається 
проектом олігарха у вигнанні Іго-
ря Коломойського, який перебу-
ває у ворожих стосунках з Поро-
шенком. Якщо він стане Прези-
дентом, це може дати старт новій 
боротьбі за переділ, причому ви-
гнання тепер загрожуватиме По-
рошенку. Перспективи, які, рад-
ше, занепокоюють». 
  «Що ж, тепер виходить, що 
все має лагодити актор», пише 

інше німецьке видання «Нойе Ос-
набрюкер Цайтунг». І продовжує: 
«Якщо розчарування політика-
ми переходить певний больовий 
поріг, новачки отримують свій 
шанс. Так було в Італії у випад-
ку з «Рухом п’яти зірок» коміка 
Беппе Грілло, який зараз входить 
до правлячої коаліції. Так було в 
США, де зараз у Білому домі си-
дить магнат нерухомості. Для долі 
країни це означає передусім одне: 
більше непрогнозованості. В Ук-
раїні чинний Президент Петро 
Порошенко не виправдав покла-
дених на нього надій людей. Він не 
зміг зупинити корупцію та кумівс-
тво — попри весь кредит довіри та 
підтримку з Заходу». 

Короткий курс популізму
 Мюнхенська «Зюддойче Цай-
тунг» розмірковує над наслід-
ками можливої перемоги на ви-
борах Володимира Зеленського: 
«Політичних ідей до висунення 
своєї кандидатури Зеленський 
ніколи не представляв. Як пре-
зидент Голобородько він робив 
ставку на прості популістські рі-
шення. Бо керівник Міжнарод-
ного валютного фонду був пред-
ставлений заколотником, який 
хотів надати кредит, лише якщо 
Україна надасть частину своєї те-
риторії для прийому європейсь-
ких атомних відходів. Зеленсь-
кий іще й як кандидат називав 
умови МВФ «дуже жорсткими» 
— натомість насправді відсотки 
за кредитами МВФ для Києва є 
набагато нижчими за ринкові. 
Оприлюднена 26 січня програма 
Зеленського на чотири сторін-
ки — короткий курс популізму: 
він обіцяє запровадження пря-
мої демократії та референдумів, 
долучення всіх українців до на-

ціонального багатства від наро-
дження, вільний вибір універ-
ситету для успішних випускни-
ків шкіл та будівництво доріг на 
західноєвропейському рівні. Пе-
редвиборчі зустрічі з диплома-
тами зі США та важливих країн 
ЄС мали частково ефект протве-
резіння. «Зеленський не міг від-
повісти майже на жодне запитан-
ня», — каже один з учасників та-
кої зустрічі», — пише «Зюддойче 
Цайтунг». 
  «Найбільш обнадійлива но-
вина про вибори в Україні — це 
те, що нікому не відомо, хто пе-
реможе», — іронізує британське 
видання «Економіст». «Вибор-
ці настільки втомилися, що мо-
жуть обрати людину, яка зігра-
ла президента на телебаченні. З 
цієї точки зору, можна сказати, 
демократія у країні процвітає, 
на відміну від її сусідок на пост-
радянському просторі — Росії 
та Білорусі», — додає «Еконо-
міст».
 Хоча певні реформи після 
протестів на Майдані 2014 року 
вдалося провести, корупція і за-
ангажованість політиків ніку-
ди не зникли, пише видання. Це 
і пояснює, чому Володимир Зе-
ленський приваблює українсь-
ких виборців, «які конче потре-
бують нових облич» у політиці, 
додає «Економіст». Двох інших 
лідерів рейтингів — чинного пре-
зидента Петра Порошенка та лі-
дера партії «Батьківщина» Юлію 
Тимошенко — видання називає 
системними політиками і додає, 
що «важко відшукати в українсь-
кій політиці обличчя, старші за 
них». Вони розраховують на тих 
виборців, для яких страх перед 
невизначеністю більший за не-
вдоволення статус-кво.

Президент Зеленський 
відкриє нову сторінку не лише 
в українській, а й у світовій 
історії
 ЗМІ неодноразово проводи-
ли паралелі між Володимиром 
Зеленським та американським 
президентом Дональдом Трам-
пом, хоча сам він віддає пере-
вагу порівнянням iз Рональдом 
Рейганом, пише британська га-
зета «Індепендент». В історії 
були випадки, коли в політику 
йшли шоумени, використовую-
чи свою популярність i впізна-
ваність. Та цього разу ситуація 
виглядає дещо інакше. Напев-
но, не було в історії такої ситу-
ації, коли кандидата у прези-
денти було складніше відокре-
мити від його образу та персо-
нажа, якого він грає на екрані, 
наголошує «Індепендент». «Це 
щонайменше майстер-клас iз 
тролінгу», — йдеться у стат-
ті. Ці вибори стануть тестом 
для української історії періо-
ду після Майдану, пише видан-
ня. «Якщо Президентом стане 
Зеленський, цілком можливо, 
що ці вибори відкриють нову 
сторінку не лише в українській, 
а й у світовій історії», — підсу-
мовує «Індепендент». 
 «Німецька хвиля» зазначає, 
що на виборах Президента Ук-
раїни третина виборців обрала 
експеримент. Тріумф Зеленсь-
кого — це ляпас Порошенку і 
дежа вю Тимошенко. Підсум-
ки першого туру виборів Пре-
зидента обіцяють битву, якої 
Україна ще не бачила. Виступ 
58-річної Тимошенко викликав 
відчуття дежа вю. У 2010 році 
вона, програвши у другому турі 
опозиційному тоді Віктору Яну-
ковичу з відривом у приблизно 

три відсотки, спочатку відмо-
вилася визнавати підсумки ви-
борів, звинувативши владу у 
фальсифікації. Тоді Тимошен-
ко заявила, що буде бороти-
ся в судах і не стане скликати 
Майдан. Як вона вчинить цьо-
го разу — питання відкрите, за-
значає «Німецька хвиля». 
 Як підсумовує «Німецька 
хвиля», низька явка на заході 
України, на патріотизм якої 
робив ставку Президент Поро-
шенко, стала для нього непри-
ємною несподіванкою. Невдо-
волення корупцією і низьким 
рівнем життя переважило зов-
нішньополітичні успіхи Прези-
дента, перш за все — зближен-
ня з ЄС, і його роль у створенні 
нової, незалежної від Росії пра-
вославної церкви. ■

ВОНИ ПРО НАС

«День дурнів»: Україна насмішила світ
Світ реагує на результати президентських виборів

■

А ТИМ ЧАСОМ...

 Вихід Петра Порошенка у другий 
тур поламали плани Кремля. Комітет 
Держдуми у справах СНД, євразій-
ської інтеграції і зв’язків зі співвіт-
чизниками рекомендував нижній па-
латі ухвалити заяву про «невизнання 
підсумків виборів Президента Украї-
ни», повідомляє ТАСС із посилан-
ням на голову Комітету Леоніда Ка-
лашникова. За його словами, «у пер-
шому турі були відрізані від голосу-
вання весь південний схід, Донбас і 
ті українці, які живуть у Росії». «А це 
вже 5-6 млн. осіб, тобто третина від 
усіх, хто проголосував. Це вже під-
става для того, щоб не визнавати ці 
вибори легітимними для нас», — на-
голосив Калашников. «Це не озна-
чає, що ми не співпрацюватимемо 
з владою чи контактуватимемо. Але 
якщо буде Порошенко — яка може 
бути співпраця?.. Для Росії він давно 
є неугодним», — не приховує росій-
ський депутат.

■

Ігор ВІТОВИЧ

 На президентських виборах 
у Словаччині перемогла 44-річ-
на Зузана Чапутова. У друго-
му турі голосування, який від-
бувся минулої суботи, вона от-
римала 58,4 відсотка голосів, 
а її опонент, 52-річний Марош 
Шевчович, — 41,59 відсотка. 
Таким чином Зузана Чапутова 
стане першою в історії Словач-
чини жінкою-президентом.
 Зузана Чапутова є адво-
катом, громадською активіс-
ткою, котра спеціалізуєть-
ся на питаннях, пов’язаних 
з охороною довкілля і вона є 
віце-головою соціал-лібераль-
ної партії «Прогресивна Сло-
ваччина». Марош Шевчович 
— заступник голови Європей-
ської комісії з питань енерге-
тичного союзу, якого підтри-
мувала керівна лівоцентрист-
ська партія «Курс — соціаль-
на демократія». Відразу після 
оголошення попередніх ре-
зультатів він визнав свою по-
разку та привітав переможни-
цю.
 Президент у Словаччині не 
має багато повноважень, але 
може вводити вето на призна-
чення високопоставлених про-

курорів і суддів, котрі відігра-
ють ключову роль у боротьбі з 
корупцією. Корупційна тема 
була однією з найважливіших 
під час минулої виборчої кам-
панії у Словаччині. Зузана Ча-
путова назвала вбивство жур-
наліста-розслідувача Яна Куча-
ка однією з причин, чому вона 
вирішила балотуватися на по-
саду президента.
 Перемога Чапутової — це 
розрив шаблонів і зворотна 
тенденція для країн Вишеград-
ської групи, де при владі закрі-
пилися сили, що критикують 
ліберальну політику та Євросо-
юз — такі як уряд Віктора Ор-
бана в Угорщині та уряд «Пра-
ва і справедливості» в Польщі. 
Перемога Чапутової представ-
ляє інше обличчя Централь-
ної та Східної Європи, показу-
ючи альтернативу нелібераль-
ним силам та централізова-
ному політичному контролю, 
який розвинувся в Угорщині 
та Польщі. Перемога Чапутової 
може також надихнути польсь-
ку опозицію об’єднати зусилля 
проти правлячої партії «Право і 
справедливість». Нового прези-
дента Словаччини сприймають 
як передвісницю змін у всій Єв-
ропі. ■

ЇХНІЙ ВИБІР

Країна з адвокатом 
У Словаччині — перша жінка-президент

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Відучора, 1 квітня, 
припинив дію Договір 
про дружбу, співробіт-
ництво і партнерство 
між Україною і Росією, 
який 31 травня 1997 
року підписали тодіш-
ні президенти Леонід 
Кучма і Борис Єльцин. 
У документі закріплю-
валися визнання краї-
нами кордонів одна од-
ної, принципи страте-
гічного партнерства та 
поваги до територіаль-
ної цілісності. Наступ-
ного року парламенти 
обох країн ратифікува-
ли угоду, а 2008 року 
її автоматично про-
довжили ще на десять 
років.
 Угода, як здавалося 
на той момент, стави-
ла крапку в суперечках 
щодо належності Кри-
му. Натомість вона ста-
ла прелюдією до анексії 
півострова.
 Після анексії Кри-
му Україна звинува-
тила Росію у порушен-
ні Договору про друж-

бу, а у грудні 2018 року 
Верховна Рада прого-
лосувала за припинен-
ня його дії. Припинен-
ня дії угоди звільняє 
Україну від будь-яких 
зобов’язань з її вико-
нання і не впливає на 
права, зобов’язання та 
правовий статус Ук-
раїни, які виникли 
внаслідок виконання 

вказаної угоди до при-
пинення її дії, згідно зi 
статтею 70 Віденської 
конвенції про міжна-
родні угоди. 
 Нагадаємо, що рані-
ше Петро Порошенко 
також доручив остаточ-
но розірвати зв’язки 
України з СНД. 
 На припинення дії 
Договору про дружбу, 

співробітництво і парт-
нерство між Україною і 
Росією специфічно від-
реагував сенатор Ради 
Федерації Росії Ігор Мо-
розов. Він заявив, що 
після розриву Украї-
ною угоди Харківська, 
Миколаївська та Одесь-
ка області «повернуть-
ся» у склад Російської 
Федерації. ■

31 травня 1997 року, Москва. Президенти України і Росії Леонід Кучма 
і Борис Єльцин у день підписання того самого Договору.

❙
❙

ЖИРНА КРАПКА 

Якщо друг «оказался вдруг»... 
Втратив чинність договір про дружбу України з РФ

■
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«Ветерани, як і вся 
країна, є заручниками 
недостатнього рівня 
політичної культури» 
 ■ Пане Володимире, ви 
воювали з самого початку 
війни?
 — Це була третя хви-
ля мобілізації, середина 
серпня 2014 року. Воював 
до середини вересня 2015 
року. 
 ■ Пам’ятаєте, в 2015 
році була така тенденція, 
коли казали: ось прийдуть 
хлопці, візьмуть усе до 
своїх рук — і буде третій 
Майдан... І відбувалася 
у суспільстві така певна 
ідеалізація образу вояка 
як людини стовідсотково 
справедливої, сильної, хо-
роброї. Цей пафос кудись 
розмився, як вода в пісок. 
Що трапилось?
 — По-перше, був ве-
ликий момент ідеалізації. 
На війну пішли звичайні 
люди. Очевидно, що від-
бувалася певна селекція 
— пішли, напевно, люди, 
найбільш легкі на підйом, 
рішучі. Ті, хто мав загос-
трене почуття справедли-
вості, ті, хто не хотів ми-
ритися з компромісами або 
перебував на якихось пере-
ламних моментах у своєму 
особистому чи професій-
ному житті. Це те, що було 
спільним, те, що відрізня-
ло. Але у всьому іншому це 
були звичайні люди!
 Є відома історія про так 
званий стенфордський ек-
сперимент. Психологи на 
якийсь період часу людям 
з вулиці дали можливість 
розіграти ролі тюремника 
і ув’язненого. Тюремни-
ків наділили повноважен-
нями, формою, і протягом 
короткого часу більшість 
людей, які отримали вла-
ду над іншими, «скурви-
лися». Вони почали злов-
живати, почали виявляти 
жорстокість. Випробуван-
ня владою — чи не найваж-
че. Люди у військовій фор-
мі теж піддаються споку-
сам, і не усім під силу втри-
матися на рівні. І в цьо му 
експерименті з цивільни-
ми людьми, і в поліції, і 
в армії трапляються різ-
ні люди. Якоїсь ідеальної 
касти не існує. Важливо, 
щоб умовний відсоток лю-
дяності та справедливості 
зростав.
 Очікування щодо воя-
ків були певною мірою за-
вищені. Крім того, праг-
нення та досвід ветеранів 
після їхнього повернення 
мали б лягати на певну ос-
нову. А ця суспільна осно-
ва значною мірою не змі-
нилася. Ідеї Майдану, від-
повідно до соціологічних 
опитувань, підтримувало 
трохи більше половини на-
селення — 55-60% на піку 
Майдану, водночас актив-
ну участь у акціях протес-
ту, волонтерській підтрим-
ці брало ще менше людей, 
може, 7%, може, 10%, але 
не більше 15%. І ця «тек-
тонічна плита» українсь-
ка не збільшилася утричі. 
В результаті Майдану вона 
якою була — такою ж за-

лишилась. Можливо, тро-
хи збільшилася порівня-
но з Помаранчевою рево-
люцією.
 У будь-якому суспільс-
тві основну масу населен-
ня складають обивателі, 
бюргери, як кажуть у Ні-
меччині. І ця більшість 
зазвичай не схильна за-
гострювати, ризикувати, 
боротися. Люди хочуть 
спокійно жити. Їсти свій 
бутерброд. Вона як домі-
нувала в Україні, так і до-
мінує, як обирала нам пре-
зидентів, так і обиратиме. 
І коли ветерани поверта-
ються, і коли ти стикаєш-
ся не з купою піску, який 
можна легко переформа-
тувати, а з тектонічною 
плитою, то зрозуміло, що 
не все так просто.
 Ветерани точно так 
само, як і інші верстви, 
не змогли сформуватися 
у якусь цілісну суспіль-
ну течію чи, тим більше 
— сформувати політич-
ну альтернативу. І при-
чини ті самі, що заважа-
ють іншим. Часто до висо-
ких матерій не доходить 
— усе застрягає на особис-
тих амбіціях або крадіж-
ках зі спільної каси. Особ-
ливо складно в громадсь-
кому секторі, бо тут не-
має регулятора у вигляді 
зобов’язань та зарплат, як 
у бізнесі, чи обіцянок вла-
ди, як у політиці.
 Коли людина входить 
до сфери політики чи до 
сфери громадської актив-
ності, вона входить у сфе-
ру багаторазових і бага-
товимірних домовленос-
тей. І поки що мій досвід 
громадської роботи з 2010 
року показує, що україн-
ці дуже складно домовля-
ються, а потім дуже склад-
но дотримуються цих до-
мовленостей. Найменша 
нагода отримати власну 
п’ятихвилинку слави ви-

користовується, щоб спря-
мувати зусилля вбік і по-
чати хай маленьке, але 
своє. І в цьому плані вете-
рани так само є заручни-
ками такого невисокого 
рівня політичної культу-
ри демократичного сере-
довища, як і вся країна.

«Ми не використовуємо 
всіх можливостей для 
розвитку наших Збройних 
сил»
 ■ Розкажіть, будь ласка, 
докладніше про свій досвід 
громадської роботи.
 — Коли до влади при-
йшов Янукович, я звіль-
нився з державної служби. 
Раніше я очолював прес-
служби в центральних ор-
ганах виконавчої влади. 

Я писав, але писав для ко-
гось. А тоді я почав писати 
від свого імені і відчувати 
задоволення від цього. Піс-
ля приходу до влади Яну-
ковича настрої в суспільс-
тві сильно «просіли». Ви-
никло розчарування кла-
сичними помаранчевими 
політиками, певна апатія, 
тривога за майбутнє і на-
віть злість. Ми з друзями і 
колегами, частково завдя-
ки моїм особистим контак-
там, частково через «Фей-
сбук», який тоді тільки 
починав бути значущим, 
почали спілкуватися у ме-
режі. Потім стали збирати-
ся наживо, і таким чином 
з часом створили громадсь-
ку організацію «Українсь-
ка альтернатива», яку в 
2013 році зареєстрували.
 Ми поділяємо певну 
систему поглядів. Почали 
з вироблення мети, місії, 
цінностей, бачення. Ми це 
не замовляли експертам 
чи переписували в когось, 
а виробили у реальних дис-
кусіях. На громадських за-
садах ми багато чого роби-
ли кілька років, це, я вва-
жаю, безпрецедентно: ми 
написали програми еконо-
мічного розвитку, рефор-
мування адміністративної 
системи, системи держав-
ного управління, статті. 
Але для того, щоб це далі 
розвивалось і міцніло, пот-
рібно багато іншого, і у пер-
шу чергу — ресурси. Пот-
рібен запит від середнього 
класу й участь малого та се-
реднього бізнесу.
 Цей досвід у громадсь-
кій роботі відкрив прак-
тично все, що зараз лег-
ко «зчитується» з наших 
політичних та громадсь-
ких процесів. Усі наші 
слабкості і недоліки. Наші 
нездатності домовлятися, 
наші схильності заводити-
ся з півслова і ображатися, 
а як наслідок — виявляти 

агресію й ображати іншо-
го. Невміння слухати, не-
вміння погодитися, навіть 
якщо ти з кимось не згоден, 
але залишитися на позиції 
поваги до іншого — а це те, 
що я бачу, наприклад, в ан-
глосаксонському світі. 
 В Україні зараз ідуть 
вибори, і я думаю, немало 
розвалиться старих дружб 
на підставі того, що комусь 
подобається «не той» кан-
дидат у президенти. В ос-
нові цього часто лежить 
елементарний брак культу-
ри спілкування, а культу-
ра спілкування — це скла-
дова політичної культури. 
Де немає політичної куль-
тури, утворюються вели-
кі розриви між політикою 
і суспільством, політикою 

і бізнесом. Люди не готові 
приймати іншого, не го-
тові цивілізовано доводи-
ти свою правоту і працю-
вати в команді. Бідність, 
брак поваги та довіри при-
зводять до цього коловоро-
ту політпроектів, цирків та 
маніпуляцій, які сповіль-
нюють ходу країни. 
 ■ Чому ви вважаєте, що 
Україна не робить макси-
мум можливого для того, 
щоб виграти війну?
 — Щоб виграти війну, 
треба мати міцну еконо-
міку і сильну армію. Коли 
Крим і частину території 
Донецької та Луганської 
областей захопили росія-
ни разом зі своїми маріо-
нетками, були розмови про 
те, що Україна проведе ре-
форми, покаже клас і вони 
до нас повернуться. Зараз 
цих розмов не чутно. Тем-
пи економічного розвит-
ку, які ми маємо зараз, по-
середні. Вони відповідають 
рівню відтворення еконо-
міки, але це рівень вижи-
вання, а не розвитку.
 Є країни, які зростають 
темпами у 6-8% ВВП. Це 
те, чого ми повинні праг-
нути. Цього рівня немає 
і його не передбачається. 
Чому? Частково тому, що є 
війна, є застереження: іно-
земний капітал не буде йти 
туди, де немає політичної 
стабільності. Але в основ-
ному, я вважаю, тому що 
наші політико-бізнесові 
групи самі у цьому не заці-
кавлені. Вони зацікавлені 
у консервуванні тієї систе-
ми, яка є, вона їх задоволь-
няє: тут вони трохи зароби-

ли, туди вивезли, назад не 
все повернули, тут вкра-
ли... І ось ми маємо рівень 
зростання ВВП 3%. А це — 
не прогрес, а хода на місці. 
В елітах існує сильний кон-
сенсус навколо слабких ре-
форм. Таким чином Украї-
на сама себе ставить у си-
туацію, коли вона не має 
ні морального права, ні ре-
альних фактів, щоб роз-
повідати, що Крим прий-
де. Тобто ці можливості ми 
не використовуємо.
 Ми не використовує-
мо всіх можливостей для 
розвитку наших Зброй-
них сил. Збройні сили за-
лишилися у парадигмі ра-
дянських, у парадигмі до-
воєнних часів, і значною 
мірою це за рахунок того, 
що на їхній стан впливає 
політична боротьба. Пре-
зидент, маючи опонен-
том силовика Авакова, 
якому підпорядковується 
поліція, Нацгвардія, при-
кордонники, шукає опори 
ще десь і знаходить її в ар-
мії. Це перший фактор, а 
другий фактор — це те, що 
армія є невичерпним дже-
релом піару. Допавшись до 
цього джерела, можна от-
римати багато політичних 
балів.
 Через ці два фактори 
ми бачимо, що Президент 
розігрує зі Збройними си-
лами гру взаємної лояль-
ності. Армія просто повин-
на виконувати те, що гово-
рить політична влада в де-
мократичній країні. Але 
у нас це зайшло задалеко. 
У нас армія починає бути 
втягнута у виборчі проце-

си. А найгірше, що платою 
за те, що Президент має ло-
яльність вищого офіцерс-
тва армії, є дуже консер-
вативна кадрова політика 
у Збройних силах. Вона за-
лишається політикою мир-
ного часу. 
 Той, хто має один рі-
вень воєнної освіти, в умо-
вах війни міг би осягнути 
інший рівень у скорочені 
терміни. Це практикуєть-
ся усіма арміями, які вою-
ють. А ми маємо старих ге-
нералів, які зберігають на 
вирішальних посадах своїх 
друзів, знайомих, тих, хто 
підтверджує свою лояль-
ність до них, і, на жаль, ар-
мія, починаючи з генералі-
тету, продовжуючи стар-
шим офіцерством, виш-
товхує з себе ті елементи, 
які насправді мали би ста-
ти агентами змін. Відбувся 
відплив з армії доброволь-
ців з «гражданки», волон-
терів, іноземних експер-
тів.
 Десь із середини 2015 
року, коли зникли виразні 
воєнні загрози, при яких 
уже не можна було думати 
тільки про зберігання сво-
го «кореша» на якійсь по-
саді, коли «підгорає», ар-
мія поверталася до своєї ра-
дянської шкаралупи — по-
чинаючи з ще радянського 
бюрократизму і закінчую-
чи такою кадровою політи-
кою, коли ми бачимо на ви-
рішальних посадах скомп-
рометованих людей.
 ■ Ви говорили мені рані-
ше, що в армії багато бю-
рократії, навіть на війні. 
Зараз щось змінилося чи 

Володимир Кухар.❙

«У будь-якому суспільстві основну 
масу населення складають обивателі. 
І ця більшість зазвичай не схильна 
загострювати, ризикувати, боротися. 
Вона як обирала нам президентів, так і 
обиратиме».

ПРЯМА МОВА■

«Наші політико-
зацікавлені у тій

Політолог та громадський діяч Володимир Кухар — 
про те, чому вибори-2019 не будуть переламними та чи 

потрібно створювати ветеранську політичну силу

Ірина КИРИЧЕНКО

Володимир Кухар — політолог та громадський діяч. Свою участь у війні він сприй-
няв як необхідність — пішов на фронт добровольцем.
І досвід — науковий, воїнський та громадський — дозволяє пану Володимиру роби-
ти глобальні висновки щодо суспільного та політичного життя.
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так і є?
 — У 2015 році я просу-
вав ідею короткострокових 
контрактів, вона була з ча-
сом реалізована, і ЗСУ от-
римали певний приплив 
бійців на короткотермінові 
контракти, півроку-рік. На 
той час це було корисне рі-
шення. Зараз тенденція до 
збільшення  тривалості цих 
контрактів до п’яти років, 
проте насправді заохотити 
людину на п’ять років під-
писувати — це складно. 
Ми бачимо великий неком-
плект в армії зараз. Це один 
момент.
 Другий момент — усі 
ці перевірки з бирочками 
— у зоні бойових дій вони 
тоді тільки в 2015 році по-
чиналися. Уявіть собі аме-
риканський підрозділ в Іра-
ку або боївку УПА, де напи-
сано в лісі «місце для розря-
джання зброї». 
 До людини армія як 
була нечутливою, так і за-
лишилася. Запроваджу-
ються навіть певні курси, 
тренінги для командирів, 
це чудово. Але старого пса 
нових трюків не навчиш — 
потрібні зміни у кадровій 
політиці. Так само склад-
но перевестися з частини в 
частину, звільнитися. І чим 
вище звання, тим більше 
щаблів армійської ієрархії 
та керівних органів треба 
пройти з паперами.
 З позитиву у військових 
з’єднаннях з’явилися прес-
офіцери, це добре і для вій-
ська, і для контролю з боку 
суспільства. Підвищився 
рівень організації і кваліфі-
кації армійського та цивіль-
ного персоналу, залученого 
до роботи з громадськістю.
 А от система управління 
боєм як була суворо ієрар-
хічною, такою ж і зали-
шається. Тоді як гнучкість 
у бою і делегування повно-

важень дозволяють краще 
враховувати становище на 
місцях і вигравати час.
 Поняття про секрет-
ність в армії залишається 
на радянському рівні. А це 
впливає і на швидкість об-
робки інформації, на ор-
ганізацію мобілізаційних 
заходів.
 Рівень прозорості де-
ржавних закупівель в 
оборонному секторі має 
відповідати стандартам 
НАТО.
 Ну і закони армії — 
Статути ЗСУ. Восени 2018 
року в Україні створили ро-
бочу групу для їх реформу-
вання. Чому цього не мож-
на було зробити у тому ж 
2015 році — незрозуміло. 
В умовах передвиборчої га-
рячки складно передбачи-
ти, коли законопроекти бу-
дуть ухвалені.
 Всі ці речі не змінено, 
бо такою є кадрова політи-
ка, а така вона саме тому, 
що політична влада заці-
кавлена в підтримці війсь-
кових навіть ціною комп-
ромісів щодо реформ у вій-
ську. Коло замкнулося.

«Проживши реальні 
події, складно 
повертатися до того, 
що менш справжнє»
 ■ Розкажіть, будь лас-
ка, про себе.
 — Я закінчив школу в 
Тернополі. Поїхав учити-
ся до Львівського універ-
ситету, вибирав собі уні-
верситет сам. Це був поча-
ток дев’яностих років, так 
звані «темні дев’яності». 
З’явилися у мене друзі в 
Польщі, студенти із За-
хідної Європи, а з ними 
— ідея навчатися за кор-
доном. Отримав магіс-
терський ступінь з політо-
логії у Будапешті.
 Дуже цікаво було пра-

цювати у Національному 
агентстві з реконструкції 
та розвитку. Ми працю-
вали зі Світовим банком, 
Міжнародним валютним 
Фондом, з міжнародною 
технічною допомогою, з 
формуванням сприятли-
вого клімату для інозем-
них інвестицій. Ми були 
організаторами проведен-
ня щорічних зборів ЄБРР 
в Україні, роботи між-
державних комісій з еко-
номічного співробітниц-
тва. Я побував в централь-
них офісах МВФ і Світо-
вого банку, провідних 
світових медіа.
 У 1998 році Президент 
Кучма підписав указ про 
стратегію вступу Украї-
ни до ЄС. Саме звідти веде 
початок питання євроін-
теграції і Угоди про асо-
ціацію, безвіз. Зважаю-
чи на те, що Україна взя-
ла курс на ЄС, я вирішив 
вдосконалити свої знан-
ня в цій сфері. Я дізнався, 
що в Бонні відкриваєть-
ся Центр європейських 
студій і факсом надіслав 
туди свої документи. Та-
ким чином я там рік про-

вчився. Отримав дуже ці-
каві знання, цікаве особис-
те спілкування з людьми. 
Торік, на двадцяту річ-
ницю від започаткування 
Центру, ми з однокурсни-
ками зустрілися у Німеч-
чині у теплому колі. Тема 
України у наших розмо-
вах була важливою.
 Після повернення пра-
цював у Нацагентстві з 
розвитку та європейської 
інтеграції. Потім пішов 
працювати у професій-
ний третій сектор. Прово-
див міжнародні семінари 
для наших народних де-
путатів із міжбюджетних 
відносин, місцевого само-
врядування у Варшаві, в 
Будапешті, запрошував 
іноземних депутатів в Ук-
раїну. Це важливе полі-
тичне спілкування на-
шим тодішнім політику-
мом часто ігнорувалося. 
Тому що за кордон їхати 
депутатів ще було можна 
знайти. А у Києві депу-
тат виконав свою рутин-
ну роботу під куполом, і 
його «здуло» — на зуст-
річ з іноземними колега-
ми не затягнеш. 
 Після Помаранчевої 
революції я повернувся 
на державну службу. Очо-
лював прес-службу Де-
ржкомпідприємництва. 
Було дуже цікаво, особ-
ливо на початках.
 Закон про держав-
ну регуляторну політику 
відкривав широкі мож-
ливості створення спри-
ятливого бізнес-клімату 
і реформування економі-
ки, якими і зараз можна 
користуватися.
 Ми спрощували систе-
му видачі ліцензій, доз-
волів, скорочували мож-
ливості урядових органів 
для проведення перевірок 
бізнесу, займалися питан-

нями державної реєстра-
ції, проводили прискоре-
ний перегляд регулятор-
них актів. Коли ми взяли-
ся за це, то ніхто в країні 
навіть не знав, скільки їх 
є. П’ятнадцять тисяч ска-
сували регуляторних ак-
тів. При Януковичі спро-
бували повторити цей до-
свід. Зараз слухаю чинов-
ників уряду, і знову ті 
самі теми — скасовують 
регуляторні акти. Ніби 
час по колу ходить.
 Цікавий був час. Зре-
штою Президент Ющен-
ко втратив повноважен-
ня, він їх віддав унаслі-
док політичної реформи. 
Україна стала парламент-
сько-президентською, по-
чалися чвари з Тимошен-
ко, і динаміку ми втрати-
ли. Настала світова кри-
за 2008 року, і вона ще 
більше «дала під дих». А 
далі політики почали під-
готовку до президентсь-
ких виборів. Чільні кан-
дидати, щоб зберегти свій 
політичний капітал, ні з 
ким не хотіли сварити-
ся. Уряд перестав вжива-
ти якихось радикальних 
заходів, усе було пуще-
не на самоплив. У такому 
режимі ми прожили 2009 
рік. 
 І цього разу таке повто-
рюється. Всі кажуть, що в 
останній рік перед вибора-
ми реформ не буде. Очіку-
ють, поки відбудуться ви-
бори.
 Далі була громадська 
робота. Я паралельно пи-
сав для іноземних видань, 
допомагав працювати іно-
земним журналістам як 
продюсер і як перекла-
дач.
 Я не вважаю, що вибо-

ри 2019 року будуть яки-
мось переламними. Ство-
рювати напругу — така 
природа політики. Полі-
тики для того, щоб втяг-
нути людей у чомусь бра-
ти участь, щоб отримати 
їхню емоційну віддачу, 
постійно створюють якісь 
розколи, а потім забива-
ють клинці в ці розколи, 
поглиблюють. Люди між 
собою сваряться, сім’ї 
розпадаються, зростає за-
гроза вирішення супере-
чок «вулицею», а політи-
ки просто вирішують свої 
короткотермінові завдан-
ня.
 ■ Ваш шлях на війну 
був добровільним?
 — Так. Я наприкінці 
червня 2014 року напи-
сав рапорт до Національ-
ної гвардії, бо тоді до ЗСУ 
не було мобілізації. Про-
йшов медкомісію, але далі 
у Нацгвардії нічого не від-
бувалося. Я звертався, на-
дзвонював, вони формува-
ли тоді батальйон «Крим». 
І, зрештою, я пішов у тре-
тю хвилю до ЗСУ. Ось тоді 
все відбулося дуже швид-
ко, за півтижня — медко-
місія, співбесіди — і ти 
уже у зоні АТО.
 Я воював у 12-му ба-
тальйоні територіальної 
оборони, який формував-

ся у Києві. Згодом він став 
12-м окремим мотопіхот-
ним батальйоном. Ми од-
разу потрапили у зону 
АТО, на Луганщину. Ба-
зувалися у селі Дмитрів-
ка. Наш базовий табір 
потім був обстріляний у 
ніч із 3 на 4 вересня. Ми 
стояли біля старої ферми. 
Там формувалися бойові 
групи по десять-двадцять 
осіб. Ми отримували бо-
йові завдання і виїжджа-
ли ближче до лінії фрон-
ту. Там розгортали табо-
ри й облаштовували по-
зиції. 17 серпня опівночі 
ми у Дмитрівку прибули, 
а 21 серпня ми вже були 
за Сіверським Донцем, у 
близькому наближенні 
до Луганська, і виконува-
ли бо йові завдання.
 Ми базувалися в ліс-
ку, який розташований 
вздовж річки Сіверський 
Донець. Там є кілька спор-
тивно-оздоровчих баз. 
Розмістилися спочатку в 
наметах, потім перейшли 
в дерев’яні будиночки. 
Там же стояли і наші сум-
ські артилеристи-реак-
тивники, і військові інже-
нери з Кам’янця-Поділь-
ського. Ми позмінно від-
почивали перед виходом 
на позиції, а виходили в 
охорону батарей артиле-
ристів, які «Ураганами» 
відпрацьовували околиці 
Луганська, Луганський 
аеропорт прикривали. 
Теж нам трошки приліта-
ло під час контрбатарей-
ної боротьби. Працюва-
ли і «Смерчі» противни-
ка. Доводилося перебува-
ти під обстрілами, бачити 
поранених і надавати їм 
допомогу, бачити, як го-
рять наші бо йові машини. 

І вся ця драматична ситу-
ація 3-4 вересня, і обстріл 
Веселої Гори перед від-
ступом із цих позицій... 
Дуже багато подій про-
тягом короткого періоду 
часу.
 Людям, які за невели-
кий проміжок часу звик-
ли проживати реальні 
події, складно потім по-
вертатися до того, що 
менш справжнє.
 ■ У якому ви були зван-
ні?
 — Я старшим лейте-
нантом прийшов і стар-
шим лейтенантом пішов. 
Спочатку, поки ми вчи-
лися воювати, я фактич-
но воював просто як сол-
дат. З автоматом, у полях 
— це те, чого я хотів. До-
свідченіші бійці першої-
другої хвиль призову за-
любки ділилися з ново-
прибулими досвідом.
 Восени мене підви-
щили до заступника ко-
мандира роти по роботі з 
особовим складом. У січ-
ні 2015 року мене бійці 
запропонували, офіцери 
підтримали, і я став за-
ступником командира ба-
тальйону по роботі з осо-
бовим складом. Після чо-
тирьох місяців служби ви-
явилося, що вищі керівні 
органи затвердили за-

ступником комбата іншо-
го офіцера, і я повернув-
ся в роту заступником ко-
мандира. Навіть із деяким 
полегшенням повернувся, 
бо деякі обов’язки заступ-
ника по особовому складу 
є непростою моральною 
ношею. В роті цікаво не-
сти службу, бо на ротному 
рівні ти безпосередньо ба-
чиш людей. Це не півти-
сячі бійців і калейдоскоп 
ситуацій, а півтори сотні 
чоловік. Як свідчить тео-
рія менеджменту, людина 
не здатна підтримувати ос-
мислений контакт із біль-
шою кількістю людей.
 У роті ти можеш спіл-
куватися і жити з людьми 
одним життям. І я люблю 
нашу роту і людей, з яки-
ми ми пліч-о-пліч несли 
службу, хороші і ветера-
ни роти, і люди, які при-
ходили по ходу служби 
в третій хвилі, а в третій 
хвилі було багато добро-
вольців, траплялися люди 
і випадкові, але виявило-
ся багато людей і високо-
освічених, успішних, пат-
ріотичних, класних бій-
ців та офіцерів.

«Треба прагнути 
створення політичної 
сили на основі цінностей
 ■ За вашим прогнозом, 
коли може відбутися полі-
тична сила з вояків?
 — В політичному жит-
ті треба працювати за за-
конами політичного жит-
тя — у хорошому розумін-
ні цього слова. Policy 
треба виробляти, треба 
шукати прибічників, об-
говорювати, це все вип-
робовувати у якихось се-
редовищах, ідеї туди сія-
ти і допомагати їм проро-
стати.
 Я не вважаю, що необ-
хідно прагнути створен-
ня сили на основі атовців. 
Треба прагнути створен-
ня політичної сили на ос-
нові того, що є цінностя-
ми. Це слово є калькою з 
англійського values, в на-
шій мові є «принципи». І 
на основі цінностей, на ос-
нові поглядів на економі-
ку, поглядів на актуаль-
ні для суспільства питан-
ня, на питання розвитку 
держави — на основі цьо-
го треба об’єднуватися. А 
брати лише один аспект 
і на підставі цього цілу 
країну підлаштовувати 
під нього — я вважаю, це 
неправильно.
 І військові в цьому 
плані не є ідеальний ма-
теріал для політики. Тому 
що армія — це специфіч-
на організація. Це органі-
зація з жорсткою ієрар-
хією. Армія програмуєть-
ся на подолання трудно-
щів, болю, тут можливі 
втрати. В суспільстві ж 
усе на інших засадах ба-
зується.
 Ти не можеш нікому 
наказати — це теж до-
свід громадської роботи. 
В політиці треба розуміти 
чийсь інтерес, чиюсь пот-
ребу, домовлятися. Ми ж 
не будуємо якусь воєнну 
демократію. Часи воєнної 
демократії минули дві ти-
сячі років тому. Тільки на 
загальнодемократичних 
принципах, на повазі до 
людини, до особистої сво-
боди, до особистого про-
стору ми об’єднаємо сус-
пільство. ■

На війну пішов добровольцем.❙

«Темпи економічного розвитку, які ми 
маємо зараз, посередні. Вони відповідають 
рівню відтворення економіки, але це рівень 
виживання, а не розвитку».

бізнесові групи
системі, яка є»
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Хаос у наданні пільг та послуг 
величезний
 Керівник проекту «Психічне 
здоров’я без меж» Віталій Ха-
речко щодо запланованих подій 
говорить: «У рамках проекту, 
підтриманого американським 
посольством у Києві, ми органі-
зуємо IT-платформу для фахів-
ців психічного здоров’я, де на-
дамо не лише професійні стат-
ті у тематиці психології, а й по-
пулярні для людей, що прагнуть 
збереження власного здоров’я та 
здоров’я близьких. Також про-
ект перед бачає різнопланові за-
ходи: від тренінгів, семінарів та 
національних «круглих столів» 
для фахівців сфери здоров’я до 
презентацій соціальних відео, 
які мають звернути увагу на 
проблеми й упере дження щодо 
психічного здоров’я та надз-
вичайно важливу тему заходів 
щодо профілактики, запобіган-
ня. Звісно, в пріоритеті — підго-
товка міжнародних подій з тема-
тики психічного здоров’я». 
 Голова правління ГО Deve-
lopment Foundation Марта Пи во-
варенко розповіла, що проект спря-
мований допомогти на кількох рів-
нях: по-перше, це психотерапев-
тична допомога ветеранам і їхнім 
родинам; по-друге, підвищен-
ня кваліфікації фахівців і заходи 
для спеціалістів психосоціальної 
сфери, що безпосередньо працю-
ють із бійцями; по-третє, міжна-
родна співпраця та обмін науко-
вими досягненнями у діагности-
ці та психотерапевтичній роботі 
з різноманітними наслідками 
психотравмуючих подій, а та-
кож іншими причинами погір-
шення психологічного благо-
получчя, це не обмежується ро-
ботою на запобігання, але це 
— найвища мета допомогти збе-
регти здоров’я. 
 Також, як зазначає Марта 
Пивоваренко, у рамках страте-
гії розвитку організації будуть 
втілені програми розбудови 
міжнародного партнерства до-
слідників психосоціальної сфе-
ри. «Якщо ми спрямуємо свої 
зусилля на те, щоб показати на-
шому суспільству, армії та владі 
— дивіться, наші українські 
виклики, це щось ширше, упев-
нена: ми досягнемо кращих ре-
зультатів. Глобальне психічне 
здоров’я — це той ракурс пог-
ляду, що дозволяє побачити, як 
різні народи, які стикаються з 
війною, переживають однакові 
труднощі», — розповідає Марта 
Пивоваренко. 
 «Глобальні виклики бороть-
би з високим рівнем самогубств 
молодого населення, терористич-
ної загрози, необхідності адапта-
ції ветеранів та переселенців — 
це не проблема України, це те, з 
чим намагаються впоратись різ-
ні країни, і цим досвідом варто 
ділитись. Проект не обмежуєть-
ся кордонами однієї країни», — 
продовжує розповідь Марта Пи-
воваренко. — Адже рівень три-

вожних симптомів росте всюди. 
Програма включає інклюзивний 
принцип, бо право на здоров’я 
має кожен. У планах підготов-
ка просвітницьких роликів про 
важливість психологічної гігіє-
ни». 
 Про існуючу систему надан-
ня психологічної допомоги Мар-
та Пивоваренко каже: «Зараз іс-
нує безліч урядових структур, 
що відповідають за наші враз-
ливі категорії населення, і хаос 
у наданні пільг та послуг вели-
чезний. Мабуть, через таке ве-
лике непорозуміння в державно-
му секторі неурядові організації 
і змушені брати більшість фун-
кцій реальної допомоги на себе, 
не чекаючи, коли запрацює син-
хронізована система Міністерс-
тва ветеранів і МОЗ, а також 
Міністерства соціальної політи-
ки. Маємо надію, що за наступ-
ний рік принаймні зони відпові-
дальності за гарантії та пільги 
всім нашим ветеранам вже бу-
дуть визначені, зокрема у жит-
тєво важливих медичній і пси-
хологічній сферах».

Етап рекрутування на контракт
 Аби запобігти можливим 
жахливим наслідкам травма-
тичного досвіду у солдатів та ве-
теранів, варто застосовувати ди-
компресійну програму, вагомою 
частиною якої є тілесна практи-
ка. Психологічна підготовка до 
того, що солдата може чекати на 
фронті, повинна відбуватись ще 
на етапі рекрутування на конт-
ракт, адже людині мають нада-
ти її психологічний профіль і 
оцінити ризики в цілому, врахо-
вуючи ризикові категорії ще до 
того, як вона стикнеться із бой-
овими ситуаціями.
 «На момент підписання кон-
тракту рекрутований має чудово 
уявляти увесь процес служби, і 
не лише до завершення, а й мож-
ливі ситуації під час, і знати про 
права та пільги, які на нього по-
ширюватимуться в разі поранен-
ня і на весь період його віднов-
лення, ресоціалізації чи то адап-
тації до мирного життя. Про всі 
послуги, які він має право отри-
мувати, на які він заслуговує як 
людина-патріот, яка ризикну-
ла власним життям, щоб захис-
тити країну. Люди дуже часто 
не знають узагалі про існуван-
ня різних пільг і передбачених 
послуг, а вони мають бути чітко 
зазначені і роз’яснені. Інформа-
ція має транслюватись постійно, 
тож треба шукати способи доно-
сити цю інформацію зрозумі-
лою мовою, в цьо му і принци-
пи доброчесності, які пропагує 
НАТО», — говорить Марта Пи-
воваренко. 
 Окрім цього, голова правлін-
ня ГО Development Foundation 
акцентує увагу на важливості 
підготовки фахівців сфери 
психічного здоров’я: «У світі в 
зоні психотравматичної події 
працюють мультидисциплі-

нарні команди з числа соцпра-
цівників, реабілітологів, бу-
ває, крім психотерапевтів чи 
психіатрів, у команду може 
входити невролог, фахівець із 
сенсорики, логопед та інші фах-
івці. Окрім підготовки, там на-
дається супервізійна підтримка 
такій команді чи окремим пси-
хотерапевтам. Ця супервізія є 
додатковою, а не замінює влас-
ну психотерапевтичну роботу 
над собою фахівця. 

Допомога тому, хто допомагає
 Супервізійна групова чи ін-
дивідуальна робота — це захист 
від психологічної травми вже са-
мого психотерапевта і допомо-
га йому. Розуміти власні межі, 
наскільки психотерапевт може 
допомогти, де вже зона відпові-
дальності іншого фахівця, — 
це частина щоденної турботи 

про себе. Отож робота мульти-
дисциплінарної команди — це і 
можливість надання якісної до-
помоги, і важлива частина пси-
хогігієни для самих фахівців, 
долучених до «рятівних робіт». 
Чому це важливо? Наприклад, 
частенько першим, до кого по 
допомогу може звернутись ве-
теран, є соціальний працівник. 
Але варто врахувати, що в Ук-
раїні соціальних працівників не 
готують до діагностичної чи пси-
хотерапевтичної роботи. Ба біль-
ше, сама людина-рятівник має 
бути готова не лише в професій-
ному, а й в особистому плані до 
надання допомоги. 
 У розробленому мобільному 
додатку по Першій психологіч-
ній допомозі PFA mobile Ukraine 
— американська розробка, яку 
наша організація переклала на 
українську мову для вільного 
використання, є тест на визна-
чення готовності надавати до-
помогу тих людей, що хочуть 
приєднатись до такої роботи. 
Він дає і фахівцю, і волонтеру 

змогу визначити для себе само-
го власну готовність до такої ро-
боти і саме тепер. Це важливо, 
бо навіть найкращий професіо-
нал і гарна людина може не-
передбачливо зголоситись до-
помагати і не врахувати, при-
міром, ризиків звільнення з ро-
боти чи розриву з рідними. Ми 
мали безліч розлучень у роди-
нах волонтерів». 
 «І, звісно, робота з надан-
ня кризової психологічної під-
тримки та допомоги має прово-
дитись на рівні, в межах компе-
тенцій та освіти, — каже Мар-
та Пивоваренко. — У будь-якій 
психологічній роботі величезне 
значення має практика. Але з ін-
шого боку — кожна людина, яка 
хоче і відчуває готовність допо-
могти, — може навчитися допо-
магати собі і близьким, і це вже 
вагомо. В Україні перша чи пер-

винна допомога є важливим ета-
пом запобігання переходу симп-
томів психотравми в хронічні. 
Вторинна допомога та найваж-
ливіше — третій рівень надання 
допомоги вимагає не лише пси-
хологічної освіти, а й психотера-
певтичної багаторічної практи-
ки. Отож є кого вчити, й одного 
проекту «Психічне здоров’я без 
меж» буде мало. У нас у країні 
це лише початок реальної побу-
дови системи психологічної до-
помоги та реабілітації». 
 Ідея проекту виникла, коли 
побачили, що недостатньо прос-
то застосовуючи нашу широку 
мережу міжнародного парт-
нерства, допомагати нашим ак-
тивістам, уточняє Віталій Ха-
речко. Нині час, коли потрібна 
платформа для нетворкінгу до-
слідників, науковців, лікарів 
та фахівців сфери психічно-
го здоров’я з особливим акцен-
том на тому, що в Україні вій-
на. Отож вирішили зробити 
платформу безпосередньо, про-
водячи міжнародну конферен-

цію «Психічне здоров’я: гло-
бальні виклики ХХІ століття». 
На конференції у кулуарах і на 
тет-а-тет переговорах стало оче-
видним, що у 2018 році вже різ-
ні країни бачать доцільність, 
але ще також не бачать, як по-
чати рух за глобальне психіч-
не здоров’я. Навіть МОЗ в Ук-
раїні, впроваджуючи медрефор-
му, зараз не має змоги подбати 
про третинну ланку — кваліфі-
ковану допомогу, зокрема пси-
хотерапевтичну. 
 Враховуючи, що тенден-
ції в Україні — невтішні, кіль-
кість самогубств вражає. І бага-
то із цих тенденцій — це не щось 
нове, це загальносвітова особ-
ливість. Під час війни, й особ-
ливо по її завершенні, кількість 
людей, що втрачає сенс життя, 
— дуже росте. І як наслідок — 
депресії та багато самогубств. 
Тому вирішили, що потрібна он-
лайн-платформа. 
 Станом на 2019 рік уже мало 
просто боротись за порятунок 
людей, що страждають від мен-
тальних недуг. Настає епоха ро-
боти на запобігання хворобам. 
Тож ключове гасло діяльності 
Development foundation сьогод-
ні — дбати про психологічне 
благополуччя так само важли-
во, як про фізичне. 
 Цей проект за оцінками ко-
лег зі США — це інновація, бо 
ніде у світі поки не розглядають 
такий ракурс. Керівник проекту 
«Психічне здоров’я без меж» Ві-
талій Харечко каже: «Ми знає-
мо про те, що разом із нами роз-
починають такий шлях іще кіль-
ка міжнародних інституцій, і 
вони також почали лише зараз 
— кампанія просвіти «Мій ро-
зум — наше людство» і «Рух за 
глобальне психічне здоров’я». 
Думаю, чудові ідеї. Це ті краплі, 
що камінь точать, і якщо їх удос-
таль — можуть стати морем. Про-
ект «Психічне здоров’я без меж» 
має шанс звернути увагу людей в 
Україні й по всьому світу на про-
сті речі, які допомагають збере-
гти здоров’я, бо, як каже слоган 
Всесвітньої організації охорони 
здоров’я: «Всі мають право на 
здоров’я». ■

РЕАБІЛІТАЦІЯ

Різні народи, які стикаються 
з війною, переживають 
однакові труднощі
Як уберегти воїнів від депресій та інших наслідків збройних дій

■

Тим, хто бачив війну, потрібна психологічна допомога.
Фото з сайта vycherpno.ck.ua.

❙
❙

Оксана ГРУБА

За даними Державної служби України у справах ветеранів війни та учасни-
ків антитерористичної операції, на сьогодні в країні понад 350 тисяч осіб 
отримали статус учасника бойових дій. Міжнародний досвід та результати 
низки досліджень говорять, що усі вони потребують тривалої реабілітації 
та висококваліфікованої психологічної допомоги. Адже неотримання пси-
хологічної допомоги призводить до катастрофічних наслідків — психічних 
захворювань, вчинення у цивільному житті злочинів на фоні ПТРС. Та на-
віть самогубств, яких станом на 1 березня з часу початку бойових дій на 
Донбасі уже понад 550. 
Тож розв’язання проблем реабілітації учасників бойових дій, налагоджен-
ня системи надання допомоги нині є пріоритетним. Окрім МОЗ України та 
Мінсоцполітики, за це завдання береться і громадський сектор. Зокрема, 
всеукраїнська громадська організація фахівців сфери психічного здоров’я 
Development Foundation, яка здійснює психологічну підтримку воїнів та 
реабілітацію ветеранів АТО, нещодавно презентувала проект «Психічне 
здоров’я без меж». У її рамках спеціалісти з питань психічного здоров’я з 
різних країн світу працюватимуть над вибором найкращих способів надан-
ня допомоги військовим, які беруть чи у майбутньому братимуть участь у 
бойових діях на сході України, та ветеранам і, звісно, їхнім родинам. 

Під час війни, й особливо по її завершенні, кількість 
людей, що втрачає сенс життя, — дуже росте. 



Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

У світі знову дорожчає нафта, — цього 
разу встановивши десятирічний рекорд. 
Експерти пояснюють: завдяки скорочен-
ню видобутку ОПЕК, а також падінню 
поставок нафти з Венесуели та Ірану че-
рез американські санкції. Втім, як пока-
зали події останніх днів, цілком імовір-
но, що подорожчання дійшло кінця: 
існує низка факторів, які можуть знову 
опустити вартість бареля до показника 
нижче 60 доларів.

Скорочують — і виграють!
 Травневі ф’ючерси на нафту сорту 
Brent на лондонській біржі подорожча-
ли до 68,09 доларів за барель. За прогно-
зом Bank of America, у другому кварталі 
нинішнього року середня вартість Brent 
сягне 74 доларів за барель. Ще один ве-
ликий банк, британський конгломерат 
Barclays, очікує підвищення ціни цього 
сорту нафти до 73 доларів за барель.
 Таким чином, з початку нинішнього 
року нафта додала в ціні близько 28% 
і перебуває на рівні рекордного показ-
ника листопада 2018 року. У першо-
му кварталі ціна Brent зросла на 27%, 
вартість WTI підскочила на 31%. Це 
рекордне зростання з другого кварталу 
2009 року. Тоді на тлі завершення сві-
тової фінансової кризи з квітня по чер-
вень ціни зросли майже на 38% — із 50 
до 69 доларів за барель. На думку захід-
них аналітиків, ралі на нафтовому рин-
ку, найімовірніше, триватиме й надалі.
 Головною причиною аналітики вва-
жають виконання угоди ОПЕК+ з боку 
держав-експортерів вуглеводнів. Як відо-
мо, для балансування глобального ринку 
енергосировини країни-учасниці угоди з 
1 січня 2019 року знизили видобуток на-
фти на 1,2 млн. барелів на добу від рівня 
жовтня 2018 року. І цей хід, як ми поба-
чили, спрацював. За досягнутими домов-
леностями, держави ОПЕК мають скоро-
тити виробництво нафти ще на 812 тис. 
барелів на добу, а країни, що не входять 
у картель, — на 383 тис. барелів. Росія, 
зокрема, мусить знизити видобуток вуг-
леводнів на 228 тис. барелів на день.

Фактор Мадуро
 Серед країн ОПЕК найактивніше ско-
рочує виробництво енергосировини Са-
удівська Аравія: із січня по лютий ко-
ролівство знизило видобуток майже на 
500 тис. барелів на добу. Ривок нафто-
вих цін пояснюють також різким падін-
ням експорту «чорного золота» з Ве-
несуели у зв’язку із санкціями США. 
Йдеться про обмеження проти найбіль-
шої нафтовидобувної компанії цієї лати-
ноамериканської країни — Petroleos de 
Venezuela. В цілому Штати заблокува-
ли активи компанії на 7 млрд. доларів. 
Упущена вигода PDVSA від санкцій ста-
новитиме близько 11 млрд. доларів. 
 Як наслідок, за даними американсь-
кого Управління енергетичної інформа-
ції, вже в середині березня Вашингтон 
повністю припинив закупівлі нафти у 
Каракаса. При цьому загальний обсяг 
виробництва нафти у Венесуелі з січня 
по лютий знизився на 164 тис. барелів 
на добу — до 1 млн. барелів на день.
 Несподіванкою вважають той факт, 
що значне зниження обсягів видобутку 
в Росії, Саудівській Аравії, Венесуелі та 
інших країнах–експортерах вуглеводнів 
виявилося набагато масштабнішим, ніж 
зростання виробництва нафти в США. 
Вже в кінці лютого Сполучені Штати 
відновили історичний рекорд і добува-
ли близько 12 млн. барелів на день, але 
при цьому вартість енергосировини в 
світі продовжувала зростати. 
 А тому, як припускають експерти, 
додатково допомагала зростати нафто-
вим цінам політика американського 
центробанку, який практично відмовив-
ся від запланованого на 2019 рік підви-
щення процентних ставок. Це призво-
дить до продовження періоду дії «деше-
вих грошей» на світових ринках, що сти-
мулює попит і ціни на сировину. 
 Цінове ралі, про яке говорить ек-
сперт, опиратиметься на кілька фак-
торів. Головний з них — чи продовжать 
США дозволи іншим країнам імпортува-
ти нафту з Ірану в обхід санкцій. Також 
ринок стежить за ходом переговорів між 
США і Китаєм в торговельній сфері. Еко-
номічний радник Білого дому Ларрі Кад-

лоу заявив раніше, що Штати готові вес-
ти переговори з Пекіном протягом тиж-
нів і навіть місяців, щоб домогтися від 
Китаю поліпшення доступу іноземних 
компаній до ринку країни і захисту прав 
інтелектуальної власності американсь-
ких фірм. Якщо Вашингтон і Пекін усе 
ж укладуть торговельну угоду, це мати-
ме короткочасний позитивний вплив на 
нафтовий ринок.

Точка розвороту?
 Останні ж дані, які надходять до нас 
зі світових бірж, дозволяють припуска-
ти, що на енергоринку цілком міг тра-
питися перелом,  і замість подальшого 
подорожчання нафти ми можемо поба-
чити, навпаки, здешевлення «чорного 
золота». Як вже зазначають аналітики 
ринку, ситуація на ринку нафти вкотре 
змінилася: досить стійкий недавній вис-
хідний тренд змінився низхідним, і за-
раз котирування «чорного золота» руха-
ються вниз на тлі інформації про зрос-
тання нафтових запасів у Сполучених 
Штатах. Америка збільшила запаси 
сировини на 2,8 мільйона барелів, що, 
в свою чергу, підштовхує ціни вниз. А 
тренд падіння, як переконані деякі екс-
перти, спостерігається вже дві сесії пос-
піль. 
 Не вірить у дорогу нафту і Міжнарод-
ний валютний фонд. У січні нинішнього 
року МВФ знизив прогноз ціни нафти до 
показника трохи менше 60 доларів за ба-
рель. При цьому тенденція збережеться 
як у 2019-му, так і в наступному році.
 Але чи не найбільше впливають на 
вартість «чорного золота» слова амери-
канського президента Дональда Трам-

па. Після звернення Трампа до Органі-
зації країн-експортерів нафти про ураз-
ливість ринків ф’ючерси на нафту марки 
Brent подешевшали більш ніж на долар. 
Раніше він звернувся до нафтовидобу-
вачів із заявою, що нафта подорожчала 
надто сильно. ■
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 Позавчора у головному сто-
личному аеропорту «Бориспіль» 
відкрили другий пасажирський 
термінал. Таке рішення було ух-
валено завдяки зростанню паса-
жиропотоку та суттєвому розши-
ренню маршрутної карти ірланд-
ського лоукостера «Райянейр». 
Разом із «райянами» до нового 
терміналу перейде ще ціла низка 
авіакомпаній, які розраховують 
на пільгові умови обслуговування 
і не практикують пересаджувати 
свого клієнта на інші рейси.
 За словами посадових осіб 
«Борисполя», термінал F закри-
ли в 2013 році насамперед з еко-
номічних міркувань: коли було 
нераціонально витрачати знач-
ні кошти на утримання терміна-
лу при низькому пасажиропото-

ці. А тому саме в терміналі D було 
сконцентровано всі внутрішні 
і міжнародні рейси і таким чи-
ном оптимізовано витрати. П’ять 
років усі пасажири, що прилітали 
у «Бориспіль», проходили митні 
та прикордонні процедури в одно-
му терміналі — D. 
 Ситуація змінилася в ниніш-
ньому році: авіакомпанії збільшу-
ють кількість рейсів, нарощують 
флот. У порівнянні з аналогічним 
періодом минулого року є зростан-
ня пасажиропотоку на 15%. Отже, 
в літній сезон термінал D по кілька 
годин на добу працює на піку своєї 
пропускної здатності: відчуваєть-
ся брак стійок реєстрації і виходів 
на посадку.
 Тож  настав момент, коли еко-
номічно доцільно і комфортно 
для пасажирів знову використо-
вувати термінал F. Аеропорт пі-

шов на суттєве збільшення вит-
рат, сукупний обсяг яких стано-
вив близько 100 млн. грн.
 Першими про готовність пе-
ребазуватися в термінал F оголо-
сили Laudamotion, Aigle Azur, 
Ryanair. Новий перевізник SkyUp 
Airlines, якого у нас позиціону-
ють як першого національного ло-
укоста, вибрав термінал F як точ-
ку базування. У SkyUp Airlines 
відзначили, що аеропорт «Київ» 
працює з важкими літаками авіа-
компанії на межі своїх можливос-

тей — як з точки зору їх експлуа-
тації, так і з точки зору експлуа-
таційних характеристик злітної 
смуги. А тому ухвалено рішення 
про розміщення літаків SkyUp 
Airlines на території аеропорту 
«Бориспіль», у терміналі F.
 Частину рейсів через новий 
термінал виконуватимуть та-
кож YanAir, Air Serbia, Bravo 
Airways, Bukovyna, FANair, 
IrakyAirways, Wind Rose. При-
бутковим термінал може стати 
при 15 рейсах на добу. У літній 

сезон навігації, обіцяють в «Бо-
рисполі», кожні 30 хвилин між 
терміналами їздитиме безкош-
товний автобус Shuttle Bus.
 За логікою створення лоукост-
терміналу, у ньому базуватимуть-
ся «дешеві» компанії, частина 
з них можуть відмовитися не те 
що від телескопічного трапа, а й 
навіть від підвезення пасажирів 
автобусами: люди йтимуть до лі-
таків пішки. Як це, втім, практи-
кується у більшості європейських 
лоукост-летовищ. ■

За три місяці нинішнього року нафтовики змогли заробити на третину більше, ніж торік.
Фото з сайта nrv.org.ua.

❙
❙

«ЧОРНЕ ЗОЛОТО»

На гребені
За перший квартал 2019 року нафта подорожчала 
на третину. Але ера дорогого бензину, ймовірно, 
відкладається: вартість енергоносія готується до зниження

■

АКЦЕНТИ

 Венесуела: поле розгрому для Росії
 Події у Венесуелі можуть не лише мати вели-
чезні наслідки для місцевого нафтовидобуван-
ня чи навіть динаміки паливних цін, а й стати міс-
цем, де здатний зазнати суттєвої геополітичної 
поразки російський президент Володимир Путін. 
 На тлі запровадження санкцій проти найбіль-
шої венесуельської нафтовидобувної компанії і 
заяв радника Білого дому з національної безпе-
ки Джона Болтона, що вони вимагають від інших 
держав не тільки жорстко виконувати умови санк-
цій, а й діяти активніше, Росія планує обговорити 
питання про збільшення закупівель венесуельсь-
кої нафти.
 Плани підтвердив уже міністр енергетики РФ 
Олександр Новак. «Я думаю так, будемо обгово-
рювати, безумовно. У межах тих заявок, які є від 
наших колег», — зазначив він, відповідаючи на 
запитання журналіста. 
 Відтак, на думку експертів, Росія наражаєть-
ся на нові неприємності від Америки. Крім того, 
зростає ймовірність прямого конфлікту між 
очільниками Америки Дональдом Трампом та 
Росії Володимиром Путіним. «Вашингтон пост» 
уже припустила, що Венесуела стане тим місцем, 
де Трамп нарешті виступить проти Путіна. Мо-
вляв, до цього, американський президент не доз-
воляв собі критикувати російського президента, а 
тут раптом заявляє, що Росія повинна піти.

■

Відтепер, відлітаючи з аеропорту «Бориспіль», 
треба уточнювати назву свого терміналу.
Фото з сайта delo.ua.

❙
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А ТИМ ЧАСОМ...

 Рейки, рейки, шпали, шпали...
 В останній день березня Укрзаліз-
ниця провела індексацію тарифів на 
вантажні залізничні перевезення в ме-
жах України: ціни піднялися на 14,2%. 
На думку залізничників, березне-
ве підвищення — це перший етап на 
шляху до запровадження постійно 
діючої моделі автоматичної індексації 
тарифів на індекс цін виробників про-
мислової продукції.
 «Нова концепція тарифоутворення 
на залізничному транспорті має бути 
розроблена Укрзалізницею спільно 
з учасниками ринку до 1 липня 2019 
року», — повідомили в компанії.

■ІНФРАСТРУКТУРА

Ворота номер два
Аеропорт «Бориспіль» відкрив 
для пасажирів лоукост-термінал F

■
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Буряк на черзі
Аграрії «прогрітих» регіонів 
розпочали сівбу цукрових 
буряків
Олена ЯРОШЕНКО

 Станом на 29 березня аграрії семи об-
ластей почали сіяти цукровий буряк. Його 
посів минулого тижня встигли провести 
на площі 27 тисяч гектарів, а це — 11 від-
сотків від прогнозу. Зокрема, почали сія-
ти цукрові буряки Вінницька, Київська, 
Тернопільська, Хмельницька, Волинська, 
Житомирська та Рівненська області. Зага-
лом ранніх ярих зернових та зернобобових 
культур на кінець минулого тижня висія-
ли на площі 1,3 млн. га, або 56 відсотків від 
прогнозованого.
 У розрізі культур посіяно: ярого ячменю 
— 902 тис. га (57%); пшениці — 95 тис. га 
(55%); вівса — 80 тис. га (42%); гороху — 
206 тис. га (59%).
 Також продовжується підживлення ози-
мих культур на зерно. Його проведено на 
площі 7,2 млн. га, або 94% до прогнозу.
 Так, підживлено: озимої пшениці — 6,1 
млн. га, або 94%; озимого жита — 109 тис. 
га, або 95%; озимого ячменю — 981 тис. га 
або 97%. Крім того, озимий ріпак піджив-
лено на площі 1,3 млн. га, або 98%, пові-
домляє прес-служба Мінагрополітики. ■

■

Посівна подорожчала
 Як розповів сайту agravery. com генеральний ди-
ректор компанії Дмитро Скорняков, цьогорічна посів-
на подорожчала в середньому на 3-5 відсотків. «Якщо 
в доларах, то найбільше подорожчали ЗЗР, в тому чис-
лі дженеріки, бо в Китаї закривається частина підпри-
ємств», — відмітив він.
 На сьогодні кредитний рейтинг України найнижчий 
із усіх можливих, тому всі кредитні програми для нас 
зараз найдорожчі. «Враховуючи, що ми багато чого 
купили, маємо велику кількість товарних кредитів, а 
вони ще дорожчі, ніж були рік тому. Добрива та насін-
ня в принципі достатньо стабільні, хоча теж є тенден-
ції до здорожчання», — пояснює Дмитро Скорняков.

Свиняча низхідна
 В Україні поголів’я свиней скорочується через 
економічні проблеми на 500 тисяч голів щорічно. 
Як вважає генеральний директор ТОВ «Центр підви-
щення ефективності в тваринництві» Микола Бабен-
ко, скорочення відбувається через системну збит-
ковість фермерів, а не через ситуативні ветеринарні 
проблеми (африканську чуму свиней). Хоча АЧС теж 
здебільшого замовчують, намагаючись не поміча-
ти справжні причини поширення цього захворюван-
ня в Україні. За його словами, в Україні промислові 
виробники свинини не захищені державою: «За сім 
років регулярної реєстрації хвороби в Україні госпо-
дарствам з бюджету компенсовано за знищених сви-
ней менше 1% від їх вартості», — зазначає Бабенко. 
Тим часом в Україні АЧС не вщухає вже шостий рік. 
У поточному році зафіксовано вже 11 випадків хво-
роби, у минулому — 145.

Прокуратура знову «жжот»...
 Представники прокуратури Києва вручили голові 
Державного агентства резерву України Вадиму Мосій-
чуку обвинувальний акт у справі про переміщення зер-
на в 2017 році з ГО «Хлібна база №85» під Харковом 
на ДП «Златодар» (м. Золотоноша Черкаської обл). 
На думку прокуратури, при доставці зерна... існува-
ла загроза його втрати через близькість до зони АТО. 
Як повідомив Вадим Мосійчук на своїй сторінці у ме-
режі Facebook, обвинувальний акт йому вручили прос-
то в аеропорту «Бориспіль»: «Одразу після прильоту з 
відпустки мене і всю мою родину затримала Держпри-
кордонслужба. Обшукали речі всієї родини, перевіри-
ли всі документи. Потім на «сцені» з’явився представ-
ник прокуратури разом із представником ДФС і двома 
понятими, які виявилися безробітними громадянами. 
Порушивши всі можливі норми, вручили обвинуваль-
ний акт у справі переміщення зерна з харківської бази 
85 на підприємство «Златодар». Акт вручений без 
офіційного виклику в прокуратуру, що порушує чинні 
норми, хоча попередньо його адвокат погодив з про-
куратурою м. Київ, що Мосійчук з’явиться в прокурату-
ру в понеділок, 1 квітня. Тільки приїхавши додому, він 
виявив у себе на дверях прикріплений скотчем виклик 
у прокуратуру. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Оксана СОВА

 Далекоглядні українські 
аграрії вже сьогодні ретель-
но вивчають способи пере-
ходу на екологічне веден-
ня господарства. Україна, 
на щастя, має для цього чу-
дову природну й інтелекту-
альну базу. Минулого тиж-
ня до неї додався й черговий 
елемент державної підтрим-
ки: Петро Порошенко підпи-
сав Закон «Про Основні за-
сади (Стратегію) екологічної 
політики України на період 
до 2030 року». Наприкінці 
лютого парламент його під-
тримав у другому читанні та 
в цілому.
 Оновлену Стратегію еко-
політики підготувало Мінп-
рироди за участi українсь-
ких i міжнародних експер-
тів із різних галузей еконо-
міки. 
 Як зазначає міністр еко-
логії та природних ресурсів 
України Остап Семерак, за-
вдання нового закону не 
лише сприяти подоланню 
наслідків екологічних про-
блем, а усувати глибин-
ні  причини їх виникнення. 
«Система, яку ми заклали в 
оновлену Стратегію, успіш-
но діє у країнах ЄС. Це докт-
рина формування нової еко-
логічної політики. Вона має 
бути апробована в наших 
реаліях. Розроблений Мін-
природи документ відпові-
дає європейським екологіч-
ним стандартам, а також 
середньостроковим пріо-
ритетам дій уряду. Адже ус-
пішними у майбутньому бу-
дуть тільки ті економіки, 
які вчасно зуміли перейти 

до ресурсоефективної, цик-
лічної, низьковуглецевої 
економіки. Так, Україні ще 
багато працювати у цьому 
напрямi, але якщо ми не бу-
демо робити кроків до «озе-
ленення» національної еко-
номіки, то ризикуємо опи-
нитися в аутсайдерах. Нам 
це точно не потрібно», — 
прокоментував підписання 
документа Остап Семерак.
 Нова стратегія, окрім ін-
шого, передбачає заходи для 
зменшення забруднення ат-
мосферного повітря та води, 
і загалом — зміни в держав-
ному управлінні через за-
провадження екологічних 
норм та стандартів. Адже 

на сьогодні фактично дві 
третини населення України 
проживає на територіях, де 
стан атмосферного повітря 
не відповідає гігієнічним 
нормативам, а стан земель-
них ресурсів та поверхне-
вих водних об’єктів, якість 
води в них, за ступенем за-
бруднення віднесені за між-
народною класифікацією до 
забруднених і дуже забруд-
нених.
 Як зазначив мiністр еко-
логії, цілі Стратегії держав-
ної екологічної політики 
України переглядатимуть 
кожні 5-6 років залежно від 
ефективності їх впровад-
ження. На виконання доку-

мента також розробляють 
Національний план дій, як 
того вимагає чинне законо-
давство.
 Нагадаємо, Україна про-
довжує імплементувати єв-
ропейське екологічне за-
конодавство та виконува-
ти свої зобов’язання щодо 
впровадження екологічних 
вимог на кшталт діючих у 
країнах ЄС. Зокрема, дещо 
раніше ухвалено Закони 
«Про оцінку впливу на дов-
кілля» та «Про стратегіч-
ну екологічну оцінку», які 
зобов’язують враховувати 
потреби довкілля ще на ета-
пі розробки та ухвалення рі-
шень. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 Із проханням обмежити ввезення 
та використання на полях неонікоти-
ноїдів до заступника міністра аграрної 
політики Віктора Шеремети пасічни-
ки звернулися на недавньому Форумі 
бджолярів «Медо&гонка». Просять ви-
рішити нарешті проблему застосуван-
ня шкідливих речовин на законодавчо-
му рівні.
 «Фермери застосовують препарати, 
які шкодять українській землі, вбива-
ють бджіл і бджільництво. За нас на 
рівні контролю продукції зараз взяли-
ся жорстко: офіційна реєстрація, пере-
вірка якості меду... Хотілося б щоб де-
ржава звернула увагу і на аграріїв, які 
працюють у рослинництві, щоб вони не 
застосовували токсичні пестициди», 
— каже керівник Спілки пасічників 
Братського району Олександр Адамо-
вич.
 Голова фермерського господарс-
тва «Аромат» Степан Цицик звернув-
ся безпосередньо до присутнього на фо-
румі заступника міністра із закликом 
прийняти відповідний законодавчий 
документ. При цьому бджолярі цілком 
усвідомлюють, що простими заборона-
ми нічого хорошого не досягнеш. Їхня 
пропозиція адекватно враховує інтере-

си всіх сторін: окрім того, що заборо-
няти використання шкідливих препа-
ратів, просять і передбачити компенса-
цію фермерам вартості дорогих біопре-
паратів для захисту рослин.
 Шеремета зауважує: процес заве-
зення вказаних препаратів в Украї-
ну контролює не Мінагрополітики, а 
Міністерство природи та екології. А 
ще, на його думку, це питання варто 
розглядати не тільки з точки зору за-
борони тих чи інших препаратів, а й 
чітко обумовити способи і час обробіт-
ку полів аграріями. «Ми поставимо пи-
тання про заборону. Але ж, скажімо, 
на ріпаку сьогодні застосовують дозво-
лені, але небезпечні для бджіл препа-
рати, і під час їх використання жоден 
пасічник нічого фермеру не каже. Ціна 
такого препарату вже $35 в розрахун-
ку на гектар. Тим часом багато хто вва-
жає, що після потрави поля можна од-
разу випускати бджіл, хоч цього роби-
ти не варто. Бджоли ж не можуть ці-
лодобово сидіти у вуликах... Але після 
використання препаратів довготрива-
лої дії ще тиждень вони дохнутимуть, 
тому тут потрібно підходити з іншо-
го боку. Варто казати не про один вид 
препаратів і його заборону. Небезпеч-
ними препаратами необхідно оброблю-
вати культури на початку вегетації, 

коли до цвітіння ще зовсім далеко. А 
от уже по цвітінню або перед ним мож-
на обробляти лише тими препаратами, 
які дозволені. Також дуже важливо, 
щоб обробіток проводився у вечірній 
та нічний час. Я на цьому завжди на-
голошую, але потрібно таки і на зако-
нодавчому рівні це вирішити. Бо пре-
парат може бути сам і не шкідливий, 
але ж аграрії, крім інсектицидів, дода-
ють комплексно добрива, фунгіциди... 
і все це потрапляє на крила бджолі і 
вона падає навіть не від дії хімічного 
препарату. Тому питання треба стави-
ти не тільки щодо заборони, а й щодо 
способiв і часу обробітку. Бо навіть у 
тому, що вас фермер попередив про 
потраву і ви закрили льотки, гарантії 
безпеки немає. Дія препарату тривати-
ме», — наголошує Віктор Шеремета.
 Нагадаємо, що після масового мору 
бджіл у попередні сезони наступні 5 
років Україна, на думку експертів, за-
лежатиме від імпорту бджолиного ма-
точного матеріалу. ■

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ 

Успішність дорівнює екологічності
Президент завізував стратегію екологічної політики України на період до 2030 року

■

Бджоли, вилетівши не первоцвіти, 
замість нектару отримують отруту.
Фото з сайта unian.net.

❙
❙
❙

НЕБЕЗПЕКА

Рятуйте бджіл
Пасічники просять заборонити ввезення 
і використання вбивчих агрохімікатів

■
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Лишилися біля розбитого корита
 — Роками платили гроші обслуговую-
чій організації, а в результаті опинилися 
як біля розбитого корита. Ви бачите оцей 
двір, де від асфальтного покриття лиши-
лася сама назва. Коли пройде дощ, тут 
води по коліно. Підвал також завжди за-
литий водою, — нарікає одна з мешкан-
ців — 54-річна Галина Шкідченко. — Ос-
кільки балансоутримувачем нашого бу-
динку була не комунальна організація, а 
приватна, за теплопостачання нам нара-
ховували не по 42 гривні за квадратний 
метр, як усім, а по 63. Уявіть собі, у мене 
квартира площею всього 41 квадратний 
метр, і я плачу за опалення 2 тис. 700—
2 тис. 800 гривень на місяць — при цьо-
му вдома мерзну. Ходила розбиратися в 
«Полтаватеплоенерго». Мені пояснили, 
що з нас беруть плату як із комерційно-
го підприємства. Ну як можна прирівня-
ти до комерційного підприємства старий 
житловий будинок? 
 — І за електроенергію ми платили по 
1,68 гривні за кВт/год. — незалежно від 
того, яку кількість її спожили, — додає 
мешканка пенсійного віку Любов Велич-
ко.
 Нині ж як балансоутримувач, так і 
обслуговуюча організація перебувають у 
стадії ліквідації. Відтак життя мешкан-
ців згаданого будинку іще більше усклад-
нилося. 
 — Відтоді, коли ТОВ «Полтава жит-
локомсервіс» перестало обслуговувати 
наш будинок, ми, згідно з показниками 
загальнобудинкового електролічильни-
ка, який перебуває на балансі обленерго, 

збирали з кожної квартири гроші і здава-
ли їх уповноваженій особі — Ользі Різа-
новій, а та завжди вчасно сплачувала за 
послугу Полтаваобленерго, — продовжує 
розповідь Любов Величко. — Проте зго-
дом обленерго відмовилося їх приймати: 
мовляв, причина в тому, що в них зміни-
лися умови надходження коштів за спо-
житу електроенергію. 

Люди погрожують перекрити рух 
транспорту 
 Таким чином, від початку року меш-
канці житлового будинку № 77 узагалі не 
платять за електрику (хоч і раді були б це 
робити), а тому бояться, що невдовзі бу-
динок можуть відключити від електро-
постачання. Говорять: уже куди тільки 
не зверталися по допомогу, а толку нія-
кого. 
 — Я був на прийомі в тодішнього пер-
шого заступника голови Полтавської 
облдержадміністрації Андрія Пісоцько-
го. Він при мені зателефонував в обленер-
го, а потім зв’язався із заступником місь-
кого голови Олексієм Чепурком і попро-
сив його посприяти в тому, аби наш бу-
динок приєднали чи то до ЖЕО № 2, чи 
до ОСББ, яке б не тільки гроші здирало, 
а могло реально допомогти. Усе марно, 
ніхто й пальцем не поворухнув, — скар-
житься пенсіонер Іван Ткаченко. — Озву-
чували свою проблему й на останній сесії 
міської ради, так нас навіть слухати не 
захотіли. 
 — Заступник міського голови Олек-
сій Чепурко у відповідь на наш лист ра-
дить нам звертатися до суду з тим, аби ба-

лансоутримувач надав, а якщо їх немає 
— відновив, документи на наш будинок, 
а далі — створювати ОСББ, — інформує 
Любов Литвин. — Але в нашому будин-
ку всього 21 квартира, і більшість меш-
канців — пенсіонери. Тож боїмося, що 
«не потягнемо» ОСББ, де потрібно пла-
тити зарплати як мінімум керівнику й 
бухгалтеру. Ми зверталися і в Асоціацію 
ОСББ — там пояснили, що можуть нам 
посприяти, але не безкоштовно: за суп-
ровід ми змушені будемо платити 1 тис. 
680—1 тис. 800 гривень на місяць.
 До пропозиції ж судитися з організа-
цією, яка з дня на день припинить своє 
існування, мешканці будинку ставлять-
ся й зовсім іронічно. Говорять, із послуху 
знають: люди, котрі опинилися в подіб-
ній ситуації й уже зверталися до суду, 
дійшли висновку, що це безперспектив-
на річ, даремна трата часу й коштів. 
 — Таке враження, що в нас немає ні 
держави, ні влади, — обурюється Гали-
на Шкідченко й попереджає: якщо, мо-
вляв, чиновники ніяк не відреагують на 
проблему мешканців будинку № 77, вони 
вдадуться до крайніх методів — перекри-
ють рух транспорту по вулиці Пушкіна. 

«Комунальне підприємство не може бути 
балансоутримувачем чужої власності»
 — Я готовий приєднатися до них, але 
до чого це призведе? — запитує заступ-

ник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів та ЖКГ Олексій Че-
пурко. — Яким чином влада може допо-
могти людям, котрі не хочуть самостійно 
управляти своїм майном? Ви ж розумієте, 
що всі квартири житлового будинку, про 
який ідеться, приватизовані. Отже, його 
власниками є самі мешканці. Тож у чому 
проблема? Вони мають створити юридич-
ну особу, тобто ОСББ, яке зможе уклада-
ти договори з надавачами комунальних 
послуг, зокрема і з обленерго. Комуналь-
не підприємство «ЖЕО №2» не може взя-
ти це житло на баланс, бо законодавець 
змушує нас списувати з балансу всі жит-
лові будинки, які відносяться до нього. 
Іще раз наголошую: комунальне підпри-
ємство не може бути балансоутримува-
чем чужої власності — це суперечить за-
конодавству. Стосовно цього проводимо 
зараз консультації з податковою інспек-
цією. Тобто історія з ЖЕКом рано чи піз-
но завершиться. Натомість буде управля-
юча компанія. Можливо, нею стане той 
же ЖЕК, я не знаю. Люди ж повинні ро-
зуміти, що своїм майном вони мають уп-
равляти самостійно. Ну то й що, що біль-
шість мешканців пенсійного віку? У них 
же є діти, яким це житло лишиться у спа-
док. Іще раз раджу цим людям самостій-
но управляти своїм житловим будинком. 
Бо у протилежному випадку це шлях 
у нікуди. ■

Олександра ТВЕРДА

  Феміда визнала законним рі-
шення Київської адміністрації 
про заборону роботи шапіто з тва-
ринами на території столиці. Про 
це повідомив представник гро-
мадської організації UAnimals 
Олександр Тодорчук на своїй 
сторінці в соцмережі «Фейсбук». 
«Суд підтвердив законність рі-
шення КМДА про заборону шапі-
то з тваринами в Києві. Циркові 
лобі відмовилися від своїх спроб 
повернути в столицю знущання», 
— написав він.
  У коментарі «УМ» зоозахис-
ник Олександр Тодорчук наго-
лошує, що в усіх цирках умови 
просто жахливі: «Ми були в На-
ціональному цирку України, де 
тварин утримують на лічених 
метрах, а в «Шапіто» ці умови ще 
гірші. 80% життя тварини на са-

моті проводять у тісних вольєрах. 
Тварин небезпечно використову-
вати в цирку, як для самих тва-
рин, так і для людей. По-перше, 
чотирилапі від знущання і висна-
ження фактично божеволіють. 
Це називається «стереотипна по-
ведінка тварин», коли вони пов-
торюють постійно один і той са-
мий рух, розхитуються з боку в 
бiк, роздряпують себе чи вольє-
ри. Більше того, пухнасті артис-
ти дуже часто нападають на своїх 
дресирувальників, після чого їх, 
як правило, вбивають, присип-
ляють. Ми знаємо велику кіль-
кість ситуацій, коли тварини на-
падали на дорослих глядачів і ді-
тей. Ви можете знайти багато ві-
део з подібними кадрами». 
  У грудні минулого року 
Міністерство екології України 
ініціювало заборону на вико-
ристання диких тварин у цир-

ках і запровадження адміністра-
тивної відповідальності за такі 
дії. Протягом останніх років у 
Верховній Раді зареєстровано 
низку законопроектів щодо за-
хисту тварин. Зокрема, проект 
№5283 передбачає заборону ви-
користання тварин у пересувних 
цирках. Але понад два роки про-
фільний комітет не надає вис-
новки щодо цього документа.
 На початку 2017 року в Ук-
раїні розглядали законопро-
ект, який повністю заборонив 
би виступи тварин у цирках че-
рез знущання над ними. Тоді 
дресирувальники і багато влас-
ників цирків були незадоволені 
ініціативою і заявили, що не 
скрізь із тваринами поводяться 
жорстоко.
 Засновник зоозахисної ініціа-
тиви UAnimals Олександр То-

дорчук переконаний, що гуман-
ної циркової дресури не існує: 
«Будь-яка циркова дресура — це 
знущання. У циркових дресиру-
вальників є цілий арсенал інстру-
ментів, які вони використовують, 
щоб досягти «правильної» по-
ведінки й реакції чотирилапих — 
від батогів до палиць, елоктрошо-
керів і гаків. Наприклад, слонів, 
оскільки у них дуже міцна шкіра, 
дресирують із анкусом. Анкус — 

це така палиця, на кінці якої — 
гак. На арені цирку можна дуже 
часто побачити в руках дресиру-
вальників штучну довгу квітку, 
а насправді під цією квіткою хо-
вається гак, яким пробивають 
вуха слонів як найбільш чутливу 
частину їхнього тіла». 
 Офіційно виступи диких тва-
рин у цирках повністю заборонені 
в Австрії, Нідерландах, Бельгії, 
Великій Британії, кількох міс-
тах Німеччини. У Болівії, Греції, 
Данії заборонені циркові виступи 
і диких, і свійських тварин.
 Олександр Тодорчук під час 
розмови з «УМ» додає, що остан-
ня новина стосується заборони 
пересувних цирків із тваринами 
на території Києва. Тобто ці тва-
рини нікуди не дінуться, просто 
цирки поїдуть в інші міста і про-
довжать, на жаль, експлуатува-
ти їх. «Однак важливим є мо-
мент, що велика частина тери-
торії для гастролей цирків із тва-
ринами відпала, і це добре. А ще 
ми помітили тенденцію, що сьо-
годні нові цирки з тваринами не 
створюють, бо це вже є невигід-
ним та неперспективним бізне-
сом. Отже, як наслідок, ніхто 
не купує нових тварин. Що сто-
сується законодавчої заборони, 
то вона передбачає п’ятирічний 
перехідний етап, за який дреси-
рувальники та власники тварин 
мають знайти нове місце для їх 
утримання, реабілітаційні цен-
три. Цього часу більш ніж до-
статньо», — підкреслює зооза-
хисник. ■

КОМУНАЛЬНИЙ КАЗУС

Кому нести гроші?
Мешканці будинку від початку року не платять 
за електроенергію

■

БРАТИ НАШІ МЕНШІ

Тримайтесь подалі 
від царя звірів
Окружний адміністративний суд підтвердив 
законність рішення Київської міської 
державної адміністрації про заборону 
в Києві пересувних цирків із тваринами

■

Мешканці полтавської триповерхівки вважають, що влада кинула їх напризволяще. 
Фото автора

❙
❙

Фото з сайта nashkiev.ua.❙
ДОВІДКА «УМ»

 У грудні 2018 року Кабінет 
Міністрів підтримав законопроект, 
який встановлює заборону на цир-
ки з тваринами. На перехідний період 
виділили 5 років. Від подібних шапіто 
вже відмовилися у низці міст України. 
Серед них Дніпро, Вінниця, Ужгород, 
Львів, Черкаси та інші.

■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава 

Люди опинилися в ситуації, коли й хотіли б платити, але не мають змоги. Ідеться про 
житловий триповерховий будинок №77, що на вулиці Пушкіна, який був відомчим жит-
лом Облспоживспілки. Із часом його балансоутримувачем стало ТОВ «Укртехреєстр», 
а послуги надавало ТОВ «Полтава житлокомсервіс». Якість тих послуг людей ніколи не 
влаштовувала. Усе, що могли, кажуть, робили самотужки або за власний кошт. 
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В задусі сталінського 
беззаконня
 А для багатьох своїх побра-
тимів вона стала зразком незлам-
ності, яку поважали та називали 
«козацькою матір’ю». Вона наро-
дилася 30 січня 1905 року в селі 
Старі Санжари на Полтавщині. 
Напевно, основи мужнього нез-
ламного характеру закладалися в 
дитинстві — її батьки були вихід-
цями з козаків, які уникли покрі-
пачення.
 «Доля її родини показова як 
приклад нищення українства 
окупаційною російською владою, 
яка називала себе радянською, — 
писав у спогадах Василь Овсієн-
ко. — Дівчині ледь виповнилося 
п’ятнадцять, як почалися для неї 
криваві порахунки з принесеною 
в Україну на російських багнетах 
більшовицькою владою».
 У своїх спогадах «Між смертю 
і життям» Оксана Яківна розпові-
дала про те, як нещадно нищили 
її рідних — незламних українців: 
«Розстріляли батька в Харкові, 
на Холодній горі, у грудні 1920 
року; невдовзі від руки активіс-
та-бандита загинув 17-річний 
брат Євген, член «Просвіти», ре-
жисер її художньо-драматичного 
гуртка. Гонимі та переслідувані 
уламки нашої родини — дві сест-
ри Віра і Катерина та брат Іван — 
розбрелися по світу, хто куди». 
 Життя випробовувало з 
юності, тож потрібно було не 
лише вижити, а й перемогти. 
Попри родинну трагедію Оксані 
Мешко вдалося здійснити свою 
мрію — вона вступила на хіміч-
ний факультет Інституту народ-
ної освіти в Дніпропетровську. 
Про те, як їй велося в студентські 
роки, можна дізнатися зі спогадів 
сина незламної козачки, шістде-
сятника Олеся Сергієнка. 
 Оксану Мешко двічі виклю-
чали з інституту як вихідця з «со-
ціально ворожого середовища», 
проте вона поновлювалася і все-
таки здобула вищу освіту. У 1930 
році вийшла заміж за інститутсь-
кого викладача Федора Сергієн-
ка. Здавалося б, родинний зати-
шок допоможе на деякий час за-
бути про переслідування та втра-
ти. Утім на молоду родину чекали 
нові випробування.
 «Двох свої синів, Євгена й 
Олександра, народження 1930 і 
1932 років, ростила в лихі часи 
штучного голоду в Україні на пай-
ку по карточній системі, в задусі 
сталінського беззаконня, страху 
й загальної подавленості у громад-
ському й суспільному житті краї-
ни», — напише пізніше у своїх 
спогадах Оксана Яківна. 
 На початку 1935 року Федо-
ра Сергієнка заарештували, а 
для молодої дружини розпочали-
ся ходіння пекельними колами. 
Вона майже рік доводить, що чо-
ловік не винен, — звертається до 
«начальників та начальничків», 

доходить навіть до генерально-
го прокурора. Зрештою, вдало-
ся домогтися звільнення, проте 
про працевлаштування в Дніпро-
петровську не могло бути й мови. 
Чоловік виїхав на Урал, а Оксана 
та її матір, за словами Василя Овс-
ієнка, «мусили пхати біду самі».
 Ситуація ускладнювалася че-
рез те, що Оксану Яківну як ро-
дичку стількох «ворогів народу», 
теж звільнили «за скороченням» 
з Інституту зернового господарс-
тва, де вона працювала у хімла-
бораторії. Зі старшим сином Євге-
ном вирушила до чоловіка, який 
на той час «прижився» в Тамбові. 
Невдовзі до батьків приєднався 
молодший син Олесь, і на деякий 
час багатостраждальна родина 
возз’єдналася.
 Дивно, але коли читаєш спога-
ди Оксани Мешко, не втомлюєш-
ся дивуватися, скільки випробу-
вань може лягти на плечі тендіт-
ної жінки. Скільки ще горя пот-
рібно було для однієї людини, 
нехай навіть сильної духом та не-
зламної? Як вистачило сил пере-
жити смерть старшого сина Євге-
на, який загинув під час німець-
кого бомбардування? А чоловік 
теж не затримався у родинному 
колі — невдовзі його мобілізува-
ли до армії. «Удвох із маленьким 
Олесем опинилася Оксана Меш-
ко в розбурханому війною людсь-
кому океані», — писав у спогадах 
Василь Овсієнко. Життя випробо-
вувало на міцність — лише всти-
гай боронитися. 
 Повернувшись у травні 1944 
року до Дніпропетровська, Ок-
сана Яківна змушена була почи-
нати все спочатку. Родинні нега-
разди не випускали зі своїх ла-
бетів. Потрібно було приділяти 
багато часу сину Олесю, а на ру-
ках — хвора матуся Марія; чо-
ловік, який повернувся з вій-
ни інвалідом. Зрештою, родина 
Мешко-Сергієнко опинилася у 
Києві, куди з Рівненщини приї-
хала старша сестра Віра Худен-
ко. На долю цієї жінки теж випа-
ли нелегкі випробування. У вирі 
воєнного лихоліття вона втратила 
синів, невістку, чоловіка. Її стар-
ший син Василь потрапив до ні-
мецького полону, був у повстан-
цях. Його смерть ще одним болем 
закарбувалася у згорьованому ма-
теринському серці. 
 Далі — нові випробовуван-
ня. «Сусіди-інформатори накли-
кали енкаведистів, — читаємо у 
спогадах Василя Овсієнка. — Од-
ного дня Віра зникла — пішла на 
вулицю й не повернулася. Окса-
на кинулася на розшуки». «Мої 
турботи про сестру, елементарне 
людське ставлення до людини в 
біді вирішило трагічний напря-
мок моєї долі, — писала у спога-
дах Оксана Мешко. — 19 люто-
го 1947 року на Львівському май-
дані серед дня три чоловіки в бі-
лих кожухах силоміць запхали 

мене до легкової машини і при-
везли у внутрішню тюрму КДБ 
на Короленка, 33. Пред’явили ор-
дер на арешт і після знущальної 
процедури «особистого» трусу за-
гнали в бокс, місткістю в одежну 
шафу, але вищу, темну, із зачине-
ною кватиркою вгорі і маленькою 
електролампою. Далі перший до-
пит, потім тюремна камера, тем-
на сира одиночка». 
 Абсурдні обвинувачення вра-
жали своєю зухвалістю та відвер-
тим цинізмом. Обох сестер — Ок-
сану та Віру — обвинувачували у 
замаху на першого секретаря ЦК 
КПУ Микиту Хрущова. Так роз-
почався новий етап життя Окса-
ни Мешко, кожен день якого став 
викликом системі. 

Вижити — значить перемогти
 Вона вижила — і перемогла. 
«Не призналась я і після 21 доби 
слідства без сну, що здійснювало-
ся в такий спосіб: нічні допити по-
чиналися через 30-40 хвилин піс-
ля «отбою», кінчались за годину, 
часом менше, перед «підйомом». 
Вдень пильнував «вовчок», щоб 
не дрімала. Можна було сидіти 
на ліжку, але не лежати. За «клю-
вання носом» саджали до карцеру 
в холодний підвал і забирали вер-
хній теплий одяг. Часом за дрі-
мання саджали в бокс, де швид-
ко бракло повітря, і я непритом-
ніла». 
 Попри шалений тиск та ка-
тування, жінці вдалося вистоя-
ти. «Я лишилася незворушною, 
приготувавшись до найгіршого 
кінця, аби тільки не посвідчити, 
чого від мене так довго вимагали, 
— зізнавалася Оксана Мешко. — 
Разом із сестрою нам було близь-
ко 90 років, вік досить поваж-
ний, щоб кінчати митарювання 
на нашій грішній землі, але тре-
ба з честю та гідністю». Зрештою, 
сестрам зачитали вирок: 10 років 
виправно-трудових таборів. Ду-
мала лише про одне: як полиши-
ти «сердешну мати» разом з мало-
літнім сином.
 А попереду — нові пекельні 
кола, виживання в гулагівсько-
му пеклі. Правозахисник, бага-
толітній політв’язень Василь Ов-
сєінко, аналізуючи автобіогра-
фічний нарис Оксани Мешко 
«Між смертю і життям», слуш-
но зауважує: «Це правдивий пог-
ляд українки на потворний світ, 
витворений чужинським духом, 
насильницькою, ворожою лю-
дині ідеологією. Шкода, що спо-
гади Оксани Мешко донині лиша-
ються фактично невідомими в на-
шому народі — книжка, видана 
1991 року напівсамвидавським 
способом, невеликим накладом, 
стала бібліографічним рарите-
том, майже недоступним для за-
галу». А цей важливий документ 
епохи варто було б опублікувати в 

наш буремний час, коли Україна 
продовжує виборювати право на 
вільне та гідне життя. 
 У 1954 році Оксану Яківну ко-
місували, випустивши на волю. 
11 липня 1956 року полковник 
юстиції Захарченко вручив жінці 
реабілітаційне посвідчення і ска-
зав: «Родина просит извинения». 
Здавалося б, є шанси розпоча-
ти нове життя. Спочатку Оксані 
Мешко як реабілітованій нада-
ли невеличку кімнатку. Згодом, 
після смерті Федора Сергієнка, 
разом із сином замешкали у при-
ватній батьківській садибі по Вер-
болозній, 16. Мине зовсім небага-
то часу, і ця адреса стане відома 
багатьом дисидентам, духовним 
побратимам Оксани Яківни. 
 Хрущовська відлига принес-
ла перші паростки свободи. Гро-
мада збиралася біля пам’ятників 
Франкові, Шевченкові, органі-
зовували мистецькі заходи та лі-
тературні вечори. Починаючи 
з 1964 року склалася традиція 
вшановувати Тараса Шевченка 
в день його перепоховання в Ка-
неві 22 травня 1861 року. Утім 
«недремне  око КДБ» усе ретель-
но фіксувало. Висновки не заба-
рилися. Олеся Сергієнка спочат-
ку заарештували на 15 діб, зго-
дом виключили з медінституту. 
Довелося йти викладачем малю-
вання і креслення в школу, про-
те й там не затримався. За виступ 
на похороні 8 грудня 1970 року 
вбитої художниці Алли Горської 
Олеся Сергієнка звільнили з ро-
боти. Вже зовсім скоро перші не-
сміливі паростки були безжально 
вбиті морозом. 

Козацька мати
 «Покіс почався 12 січня 1972 
року — під нього потрапив і Олесь 
Сергієнко, — згадує Василь Овс-
ієнко. — 22 травня спорожнілим 
Києвом йшла Оксана Яківна з 
квітами до пам’ятника Шевчен-
кові. Її заштовхали в авто і завез-
ли в КДБ, де в до болю знайомих 
обставинах влаштували допит у 
справі сина. Обшук за обшуком, 
виклики в КДБ, допити і напо-
легливі намагання Оксани Яків-
ни хоча б якось полегшити умо-
ви утримання в неволі хворого 
на туберкульоз легенів сина. Це 
вже була не просто материнська 
турбота про сина — це ходіння по 
лезу бритви. Її заяви, пристрас-
ні й довершені за стилем, були 
доказовими, бо ґрунтувалися на 
знанні законів, на залізній логіці 
й почутті своєї правоти й мораль-
ної переваги. Це блискучі зразки 
правозахисної публіцистики. Це 
вже був не просто голос матері на 
захист сина. Це вже була відкри-
та боротьба за права людини — 
супроти цілої імперії зла». 
 Здавалося, у спорожнілому 
Києві годі було віднайти бодай 

натяк на волю. «Цей погар раю, 
храм зазналий скверни», — так 
писав Василь Стус про Київ 1975 
року, коли його привозили «про-
мивати мізки» в КДБ. Про це за-
лишив блискучі спогади Василь 
Овсієнко. Проте завжди знай-
деться мужній одинак, який, ри-
зикуючи життям, піднесе свій 
правдивий голос. Коли у колах 
інтелігенції з’явилася ідея ство-
рити громадські групи сприяння 
виконанню Гельсінських угод, 
це викликало широкий резо-
нанс. «Восени 1976 року до мене 
при йшов Микола Данилович Ру-
денко зі своєю дружиною Раїсою 
з пропозицією вступити до групи, 
— пригадувала Оксана Яківна. — 
«А решта групи хто?» — питаю. 
Він каже: «Оце я, а ви будете дру-
га». За спогадами Оксани Яків-
ни, вона відразу зрозуміла, чим 
завершиться ця ініціатива. Ру-
денкові так і заявила: «Ми будемо 
заарештовані». І пояснила: «Вовк 
линяє, але шкуру не міняє». 
 Знову розпочалося: пересліду-
вання, постійні провокації, жит-
тя під прицілом КДБ. Після аре-
шту Миколи Руденка фактич-
но координація дій Української 
Гельсінської групи лягла на Ок-
сану Мешко. В її оселі зробили 9 
обшуків, розіграли під дверима 
збройний напад «грабіжника», 
розраховуючи на інфаркт літ ньої 
жінки. Часом, збираючись на зус-
трічі, Оксані Яківні доводилося 
вибиратися з дому через вікно. 
 «Я вже не тільки нічого не бо-
ялася, але вважала, що це мій 
громадянський обов’язок і моє 
призначення», — писала Окса-
на Мешко. Побратими так гово-
рили про свою «козацьку матір»: 
«Якби п’ять таких бабусь в Ук-
раїні, то все КДБ мало б інфаркт». 
Проте за цю незламність доводи-
лося розплачуватися. Власним 
здоров’ям, постійним наглядом, 
обшуками. Довелося пережити 
примусове утримання у психіат-
ричній лікарні. Згодом кадебіс-
ти влаштували ще одне судили-
ще над «особливо небезпечним 
державним злочинцем». Не зу-
пинив поважний вік пані Оксани 
(на той момент їй було 76 років). І 
знову на неї чекала Голгофа — 6 
місяців табору суворого режиму і 
5 років заслання. На місце заслан-
ня у поселення Аян Хабаровсько-
го краю на березі Охотського моря 
Оксану Мешко везли 108 діб! 
Тоді в Аяні добував заслання син 
Олесь. Його свідомо поставили пе-
ред складним вибором. Тут, серед 
снігів, — його старенька мама. А 
десь далеко, на рідній землі — 
дружина з малими дітьми. Проте 
Оксана Яківна не вагалася жод-
ної хвилини: «Сину, їдь, рятуй 
родину». Вона витримала ту ка-
торгу, вижила серед вічної мерз-
лоти. І попри все повернулася на 
рідну землю. 
 У 1988-1989 роках Оксана 
Мешко на запрошення українсь-
кої діаспори вирушила в Авс-
тралію. Їй потрібна була операція 
на очах. 29 квітня 1990 року від-
кривала з’їзд УГС, яка згодом пе-
ретворилася на Українську Рес-
публіканську партію. Разом з ін-
шими політв’язнями підтрима-
ла студентське голодування 1990 
року.
 У своїй розвідці «Самостійна 
Україна» (1900р.) Микола Міх-
новський писав, що в історії ук-
раїнської нації інтелігенція часто 
зраджувала, інтригувала, не ба-
жаючи бачити спільності своїх ін-
тересів та інтересів цілої нації. Та 
було й чимало інших прикладів 
— відданості, самопосвяти та са-
можертви. Невтомне серце неско-
реної «козацької матері» переста-
ло битися 2 січня 1991 року. І саме 
того року постала вільна Україна, 
яку мають зберегти й утвердити 
прийдешні покоління. ■

НЕЗЛАМНІ

«Зубний біль» КДБ
Дисидентку Оксану Мешко не зламали 
катування та ув’язнення

■

Наталія ОСИПЧУК

Нинішній 2019-й рік багатий на ювілейні події. У січні ми відзнача-
ли 100 років з моменту ухвалення Директорією УНР Закону «Про 
державну мову в Українській Народній Республіці», який визначив 
українську мову як державну; 100 років iз моменту проголошен-
ня Закону про автокефалію української православної церкви; 100 
років від дня проголошення Акта про об’єднання ЗУНР та УНР у 
єдину державу... Боротьба за утвердження Української держави 
не припинялася ніколи. У радянський час її продовжили незламні 
дисиденти, серед яких особливою мужністю та незламністю від-
значалася Оксана Мешко. Її називали «зубним болем» КДБ і «ле-
гендою дисидентського руху». 

Оксана Мешко.❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Як журналіст і письменник, сам на-
збирав купу матеріалу на «розроблену» 
професором Романом Офіцинським тему. 
Але автор «Червоної лінії» мене випере-
див. І зробив це «вагомо, зримо», подеку-
ди виклично-грубувато, як і потребує сам 
предмет опису, — але органічно, легко-
перо, з доброю іронією, здоровим чолові-
чим усміхом, голою фактологічно-доку-
ментальною правдою рятуючи загнилий 
орган суспільного організму, як жорс-
тко рятує людину лікар-хірург, бо тера-
пія уже запізнилася...
 Відразу зазначу, що особисто з ав-
тором книги не знайомий, хоча радіти-
му нагоді потиснути йому руку і випити 
кави. Тим часом інтернет іскриться епа-
тажними публікаціями про цю подію, ось 
деякі заголовки: «В Ужгородському уні-
верситеті професора звільнили за худож-
ню книжку?»; «Через книжку оповідань 
ліквідували кафедру історії України?»; 
«Круті піке кадрової політики в Ужго-
родському університеті»; «Невигадані іс-
торії університетських затінків»; «Рек-
торський феодалізм» та «мертві душі» 
української вищої освіти».
 Презентація цієї книги-бомби від-
булася три місяці тому; у бібліотеках за 
«Червоною лінією» — черги; готується 
новий тираж. А реально звільнений із ро-
боти її автор — Роман Андрійович Офі-
цинський, доктор історичних наук, заві-
дувач кафедри історії України УжНУ та 
автор багатьох інших книжок — чекає 
судового засідання, апріорі зондуючи ще 
й судову систему в країні...
 Отже, книжка має не лише епізодич-
но-подієву, а й гуманітарну вартість. 
Наше суспільство — як хвора дитина: 
агресивно сприймає людей у білих хала-
тах, які несуть йому благо. Так, уже че-

рез біль, бо ж рани задавнені, загноєні...
 У книзі стиснута до метаметафори вся 
панорама сучасної вищої освіти в Україні 
(від ректорату — до студентського гурто-
житку) з усіма латентними і явними, ку-
луарними та «офіційними» інтригами, 
пристрастями, збоченнями, індуктив-
ними та дедуктивними закономірностя-
ми виходів на якісні та кількісні аспек-
ти хвороб в інших галузях буття в нашій 
державі, інтоксикованій корупцією й 
етично-естетичною деградацією загалом. 
Аж так, що шоковано запитуєш себе: чи 
не перейшли ми вже ту екзистенційну 
межу неповернення («червону лінію»), 
за якою — втрата всього?
 Писати про цю детективно-фантас-
тичну і водночас художньо-докумен-
тальну книгу просто і складно водно-
час, бо вона вже від анотації застерігає: 
«Якщо розгадувати імена прототипів, 
то доведеться показувати на самих себе 
— розумних, сильних і красивих братів і 
сестер від спільних альма-матерів. Сот-
ні бувальщин стилізовані, поєднані й 
осмислені у чотирьох десятках оповід-
ках, нагадуючи чотки-розарій. У тій ду-
ховній вервиці кожен знайде свій сад із 
троянд, натхненно виполовши в ньому 
бур’ян до найменшого корінця».
 Професор Роман Офіцинський дає 
своїм билицям ловкі символічно-архе-
типні назви на кшталт «Єті», «Зами-
роточило», «Віагра» ловеласа», «Іван-
ко-пиячок», «Міністр-заробітчанин», 
«Походеньки смоктунчика», «Ректоріа-
да», «Фейки і бограч» тощо. І починає з 
екскурсів до енциклопедичної класики 
(«Святий Віт — покровитель тих, хто 
проспав. А ще людей розрізняють за ра-
сами і підрасами...»), виловлюючи з бут-
тя виразні характери-типажі («манірні 

та нікчемні», харизматичні й ремісни-
чо-шедевральні, із «пластиліновою вда-
чею», «порожні, як барабани») і в ти-
пових психоемоційних антуражах із 
любов’ю і добрим гумором дає їм друге 
життя без осудів-присудів та покарань, 
— бо ж ці «герої», як і персонажі, ска-
жімо, Ільфа і Петрова чи Михайла Бул-
гакова, нашого Івана-Нечуя Левицько-
го з його «старосвітськими батюшками 
та матушками», самі себе карають за па-
радоксальним всесвітовим принципом: 
ніхто так не познущається з дурня, як 
він сам із себе...
 Тож не дивно, що «книжку миттю 
розкупили, зачитували до дірок: один 
придбав, а десятеро читали. Опісля її 
виставили на сайт у вільний доступ. 
Народ шаленів. Угледівши і розпізнав-
ши в сюжетах себе, півуніверситету 
з ним не розмовляло. Педагог стоїчно 
споглядав метаформозу, вважаючи ту 
половину і так зайвою. Адже істинний 
письменник учить майбутні поколін-
ня», — точнісінько так, як у бувальщині 
«Якщо без образ».
 Істинному письменнику осанну спі-
ватимуть майбутні читачі, сучасники 
розіпнуть... Тому пізнавані конкрет-
ні й нафантазовані хитрі, підлі, мстиві, 
дріб’язкові прототипи «Червоної лінії» 
із відповідними байківськими прізви-
щами-прізвиськами (Лупина, Віл, Лю-
бас, Гарвард, Шеф-рекордсмен, Хазяїн, 
Алкаш, Голодний, Довгоносик) не про-
бачають авторові правди. Хіба що го-
голівський сміх, як завжди, дає надію 
на індивідуальне та суспільне зцілення 
від деградації однієї з кращих донедав-
на систем вищої освіти у світі.
 Ось характерні пасажі з текстово-

го полотна твору — натрапиш на будь-
якій сторінці й хочеться перечитати її 
усю (як там у класика: «Де не відкриєш 
— скрізь файно»): «Розпуск КПРС і де-
партизація університету завдала ни-
щівного удару по ідеологічних кафедрах. 
Вони щезли без бою або мімікрували, 
здійснили ребрендинг, нерідко на випе-
редження. Кафедра наукового комуніз-
му ще до путчу перейменувалася на ка-
федру теорії соціалізму, після поразки 
заколотників — на кафедру політоло-
гії»; «В університеті якраз заправляв 
розгардіяш. У каламутній воді ловилася 
добра копійчина. Доходило до того, що 
іспити приймала мати-прибиральниця 
за дочку-викладачку, яка в робочу днину 
мотнулася за кордон. Мажори на блат-
них факультетах самі в себе перескла-
дали іспити на дипломи з відзнаками, 
підробляючи підписи екзаменаторів»; 
«Лаборантка злісно не дотримувала-
ся дрес-коду, встановленого за велін-
ням грізного заступника декана — хо-
дила в брюках і шортах із заниженою 
талією. Коли того разу довірливо розмо-
вляла з колегою у деканаті, нагнулася 
злегка над столом і краєчок пишної сід-
нички самовільно трішечки відкрився. 
Заступник декана миттю скористав-
ся вікном можливостей, приклавши до 
білої плоті темно-бузкову печатку».
 У «Червоній лінії» на тонкому рів-
ні віддзеркалено букет симптоматич-
них хвороб науково-освітянського ор-
ганізму з виходом на майже сакральні 
узагальнення. Мимоволі згадуєш сві-
тові літературні аналогії: Дантове «Пек-
ло», «Енеїду» Котляревського, «Ското-
ферму» Орвела... Але пан Роман нікого 
не наслідує. Він зібрав багато матеріа-
лу і наважився талановито явити сві-
тові у слові те, про що всі знають нібито й 
так, але мовчать чи й потурають. І якщо 
суспільство ще здатне посміятися над 
«Червоною лінією» — то воно не зовсім 
втрачене. 
 Іноді справді здається, що почуття 
етично-естетичної міри зраджує зага-
лом стилістично врівноваженого авто-
ра. Але, як кажуть мудрі люди: ліс руба-
ють — тріски летять. Критичний реалізм 
«Червоної лінії» неабияк приперчений. 
Та автор — не судить. Навіть навпаки — 
намагається екзистенційно зрозуміти 
своїх антигероїв: «Наслідки найменшої 
контузії в дитячому віці даються взна-
ки до скону. Людина ж не винна, що в ній 
демон верховодить». Не дає Роман Офі-
цинський і прямої відповіді на законо-
мірне запитання «що робити?». Як казав 
Жан-Жак Руссо: «Моя справа сказати 
правду, а не змушувати вірити в неї».
 Професор Роман Офіцинський викли-
кав ворожий вогонь на себе. І нам, чи-
тачам, обирати, який бік барикад 
зайняти. ■

 Москалі ж завжди були в курсі, тями-
ли й одразу розібралися в сутності віршів 
Тараса Шевченка. Головний літератур    ний 
критик Московії ХІХ століття Віссаріон 
Бєлінскій  (революціонер-демократ за 
означенням що православного царату, що 
безбожних большевиків) чи не першим 
усвідомив небезпеку пророцтв нашого 
поводиря й вилив на нього ве  личезне цеб-
ро брехні, ненависті,  злоби.

 Цей рашистський шовініст виріс 
із банального ксенофоба. Пригадай-
мо, бодай, рядки з його «дорожніх но-
таток»: «В’їхавши в кримські степи, 
ми побачили три нові для нас нації: 
кримських баранів, кримських верб-
людів і кримських татар. Я думаю, 
що це різні види одного і того ж роду, 
різні коліна одного племені: так бага-
то спільного в їх фізіономії». Авжеж, 

таке минало безкарно, бо не чули Шев-
ченка: «Од молдаванина до фіна / На 
всіх язиках все мовчить, / Бо благоде-
нствує!».

 Не чули, та ще й брали на віру 
облудну мантру про «братній російсь-
кий народ». Не зауважували, що слова 
«родина» й «виродок» мають спільний 
корінь. 
 Наразі ім’я цього ланцюгового пса 
Імперії — Бєлінского — забуто. На-
томість Шевченко донині надихає ук-
раїнців на боротьбу за незалежність 
Батьківщини — як сто років тому. 
Професор Мюнхенського універси-
тету Юрій Бойко стверджує: «Шев-
ченко був некоронованим королем 
української національної революції 
1917—1920 рр.».
 Та навіть такий високий статус не 
відкидає потреби перетворення ве-
личного пам’ятника на живу людину 
— зі своїми смаками, уподобаннями, 
навіть слабкостями. Саме цій деміс-
тифікаційній меті слугує книжка ук-
раїнського письменника з Австралії 
(вихідця з Полтавщини) Дмитра Чуба-
Нитченка «Живий Шевченко: невига-
дані історії» (К.: Ярославів Вал, 2018). 
Книжка про життя, таланти, характер, 
темперамент поета; чудово ілюстрова-
на і дбайливо видана — аж проситься 
до рук. ■

ОБРІЇ 

Червоне — то любов, 
а чорне — то ікра...
Університетський «Ревізор»?

■

ХРЕСТОМАТІЯ

Культуртреґерам у поміч:
невигаданий Шевченко

■

Ігор ПАВЛЮК

Кажуть мудрі люди, що нічого випадкового в нашому земному бутті не буває; що 
випадок — це псевдонім Всевишнього. Вірю. Як вірю і Романові Офіцинському, 
авторові книжки «Червона лінія. Університетські бувальщини» (Ужгород: TIMPANI, 
2018) — бо свідомо і підсвідомо чекав такої, адже сам давно працюю викладачем 
у вишах, знаю цю знакову для будь-якого суспільства сферу життя і зсередини, 
і збоку: мої доньки були студентками різних вузів, а одна з них стала вузівським 
викладачем; мою дружину, доцента, минулого року вигнали з кафедри «без суду і 
слідства»...

Костянтин ДИКАНЬ 

Необхідність олюднити образ Шевченка, змити з нього бронзову фарбу, зробити 
його близьким нашому сучаснику, надто молоді, — величезна. Залишаючи Українсь-
кого Пророка нудним металевим виробом, нехай і чималих розмірів, ми робимо 
його вразливим для стьобу й кпинів. Якби ж тільки бузинщина складала проблему, 
можна обійтися ляпасом у коридорі — та на українські терени наші ж люди привели 
війну. Забули-бо слова Провидця: «Кохайтеся, чорнобриві, / Та не з москалями, / Бо 
москалі — чужі люде, / Роблять лихо з вами».
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Англія
 Чемпіонська гонка в АПЛ триває: «Ліверпуль» має 
два очки переваги над «Ман. Сіті», але у підопічних 
Гвардіоли гра у запасі.
Минулої суботи «городяни» «на класі» обіграли «Фул-
хем», а українець Олександр Зінченко знову зіграв пов-
ний матч на позиції лівого захисника.
 Натомість «мерсисайдці» не без частки везіння 
перемогли «Тоттенхем»: усе вирішив автогол захис-
ника «шпор» Тобі Алдервейрелда.
 Прем’єр-ліга. 32-й тур. «Фулхем» — «Манчес-
тер Сіті» — 0:2 (Бернарду Сілва, 5; Агуеро, 27; Зінчен-
ко («МС») — 90 хв.), «Лестер» — «Борнмут» — 2:0, 
«Крістал Пелас» — «Хаддерсфілд» — 2:0, «Ман-
честер Юнайтед» — «Уотфорд» — 2:1 (Рашфорд, 
28; А. Марсьяль, 73 — Дукуре, 90), «Брайтон» — «Са-
утгемптон» — 0:1, «Бернлі» — «Вулверхемптон» — 
2:0, «Вест Хем» — «Евертон» — 0:2, «Кардіфф» — 
«Челсі» — 1:2, «Ліверпуль» — «Тоттенхем» — 2:1 
(Фірміно, 16; Алдервейрелд, 90 (у свої ворота) — Лу-
кас Муора, 70).
 Лідери: «Ліверпуль» — 79, «Манчестер Сіті» (31 
матч) — 77, «Тоттенхем» (31 матч), «Манчестер Юнай-
тед» (31 матч) — 61, «Арсенал» (30 матчів), «Челсі» 
(31 матч) — 60.
 Бомбардир: Агуеро («Манчестер Сіті») — 19.

Іспанія
 Шедевральна гра Ліонеля Мессі вже вкотре за-

безпечила «Барселоні» необхідний результат: завдя-
ки «дублю» аргентинця каталонці обіграли в «дербі» 
«Еспаньйол».
 Другу перемогу поспіль після повернення Зідана 
на тренерську лаву здобув мадридський «Реал»: «вер-
шкові» не без проблем виграли в аутсайдера ліги — 
«Уески».
 Три очки минулого тижня взяв і «Леганес», але ук-
раїнські легіонери — Андрій Лунін і Василь Кравець — 
цього разу залишились у запасі.
 Ла Ліга. 29-й тур. «Жирона» — «Атлетік» — 1:2, 
«Хетафе» — «Леганес» — 0:2, «Барселона» — «Ес-
паньйол» — 2:0 (Мессі, 71, 89), «Алавес» — «Атле-
тико» — 0:4 (Сауль Ньїгес, 5; Дієго Коста, 12; Мора-
та, 59; Тейє Партей, 85), «Леванте» — «Ейбар» — 2:2, 
«Райо Вальєкано» — «Бетіс» — 1:1, «Севілья» — 
«Валенсія» — 0:1, «Вальядолід» — «Реал Сосьє-
дад» — 1:1, «Реал Мадрид» — «Уеска» — 3:2 (Іско, 
25; Д. Себальйос, 62; Бензема, 89 — Кучо, 3; Ечейта, 
74).
 Лідери: «Барселона» — 69, «Атлетико» — 59, 
«Реал Мадрид» — 57, «Хетафе» — 46, «Алавес» — 
44, «Севілья» — 43.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 31.

Італія
 Туринський «Ювентус» продовжує вигравати на-
віть без свого найкращого бомбардира Кріштіану Ро-
налду: за відсутності зіркового португальця 25-ту пере-
могу в сезоні «старій синьйорі» приніс молодиий Мой-
зе Кін.

 «Наполі», який iде другим, несподівано легко роз-
громив на виїзді «Рому», а інші два претенденти на 
«топ-4» — «Інтер» і «Мілан» — синхронно програ-
ли.
 Серія А. 29-й тур. «К’єво» — «Кальярі» — 0:3, 
«Удінезе» — «Дженоа» — 2:0, «Ювентус» — «Ем-
полі» — 1:0 (М. Кін, 72), «Сампдорія» — «Мілан» — 
1:0, «Парма» — «Аталанта» — 1:3, «Рома» — «На-
полі» — 1:4 (Перотті, 45 (пен.) — Мілік, 2; Д. Мертенс, 
50; Верді, 55; Юнес, 81), «Фіорентина» — «Торіно» 
— 1:1, «Фрозіноне» — «СПАЛ» — 0:1, «Болонья» — 
«Сассуоло» — 2:1, «Інтер» — «Лаціо» — 0:1 (Мілін-
ковіч-Савіч, 13).
 Лідери: «Ювентус» — 78, «Наполі» — 63, «Ін-
тер» — 53, «Мілан» — 51, «Аталанта», «Рома» (28 
матчів) — 48.
 Бомбардир: Квальярелла («Сампдорія») — 21.

Німеччина
 Після відновлення ігор у чемпіонаті дортмундська 
«Боруссія» знову захопила лідерство. «Джмелі» зумі-
ли наприкінці матчу вирвати перемогу над «Вольфс-
бургом», натомість їхній головний конкурент — «Ба-
варія» — сенсаційно втратила очки у матчі з «Фрай-
бургом».
 Уперше за дев’ять турів перемогло «Шальке»: Єв-
ген Коноплянка з’явився на полі за кілька хвилин до фі-
нального свистка.
 Перша Бундесліга. 27-й тур. «Хоффенхайм» 
— «Байєр» — 4:1, «Боруссія» (Д) — «Вольфсбург» 
— 2:0 (Алькасер, 90, 90+4), «Вердер» — «Майнц» — 

3:1, «Фрайбург» — «Баварія» — 1:1 (Холер, 3 — Ле-
вандовський, 22), «Фортуна» — «Боруссія» (М) — 
3:1, «Нюрнберг» — «Аугсбург» — 3:0, «РБ Лейп-
циг» — «Герта» — 5:0 (Форсберг, 17; Ю. Поульсен, 27, 
56, 62; Айдара, 64), «Ганновер» — «Шальке» — 0:1 
(Коноплянка («Ш») — із 89 хв.), «Айнтрахт Франк-
фурт» — «Штутгарт» — 3:0.
 Лідери: «Боруссія» (Д) — 63, «Баварія» — 61, 
«РБ Лейпциг» — 52, «Айнтрахт Франкфурт» — 49, 
«Боруссія» (М) — 47, «Вердер» — 42.
 Бомбардир: Левандовський («Баварія») — 19.

Франція
 Лідер першості — «ПСЖ» — продовжує упевне-
но крокувати до чергового чемпіонства: минулого уїк-
енду підопічні Томаса Тухеля зусиллями Мбаппе міні-
мально обіграли «Тулузу».
 Перемоги здобули й інші два претенденти на ме-
далі — «Лілль» та «Ліон». «Доги» зробили «камбек» 
у поєдинку з «Нантом», а підопічні Женезіо дотиснули 
«Ренн».
 Ліга 1. 30-й тур. «Ренн» — «Ліон» — 0:1 (Тер’є, 
86), «Марсель» — «Анже» — 2:2, «Ам’єн» — «Бордо» 
— 0:0, «Діжон» — «Ніцца» — 0:1, «Монако» — «Кан» 
— 0:1, «Нант» — «Лілль» — 2:3 (Ейсерік, 52 (пен); К. 
Кулібалі, 57 — Р. Леан, 63; Н. Пепе, 67 (пен.); Ж. Бамба, 
69), «Тулуза» — «ПСЖ» — 0:1 (Мбаппе, 74).
 Лідери: «ПСЖ» (29 матчів) — 80, «Лілль» — 60, 
«Ліон» — 56, «Марсель» — 48, «Сент-Етьєн» (29 мат-
чів), «Реймс» (29 матчів) — 46.
 Бомбардир: Мбаппе («ПСЖ») — 27. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

Григорій ХАТА

 Після шокуючого нокауту, 
котрим Олександр Гвоздик, 
змагаючись за пояс чемпіо-
на світу в напівважкій вазі за 
версією WBC, відправив на лі-
карняне ліжко канадця Адоні-
са Стівенсона, команді ук-
раїнського боксера було вель-
ми непросто знайти кандидата 
для першого добровільного за-
хисту здобутого трофею. 
 Дві спроби Гвоздик та К° 
зробили для того, аби в ринг 
проти нього вийшов хариз-
матичний кубинський напів-
важковаговик Салліван Бар-
рера, проте дійти кінцевої зго-
ди сторонам не вдалося. «Не 
розумію, чого хоче Баррера. 
Можливо, десять мільйонів 
доларів?» — заявив українсь-
кий боксер.
 Звісно, про такі космічні 
суми в таборі Гвоздика гово-
рити не наважуються. Тож у 
суперники для першого чем-
піонського захисту Сашкові 

підібрали неймовірно скром-
ного за боксерськими мірками 
37-річного темношкірого пред-
ставника Франції Дуду Нгум-
бу.
 Зрештою, вийшовши у ринг 
проти Гвоздика, уродженець 
Конго отримав шанс на здобут-
тя найбільшого в кар’єрі тро-
фею. Утім, провівши практич-
но на рівних з українцем п’ять 
раундів, Дуду раптово зашку-
тильгав, скривився від болю, 
після чого відмовився продов-
жувати бій.
 У бою проти Нгумбу, котрий 
відбувся у Філадельфії, Гвозди-
ка підтримувало досить багато 
його співвітчизників. Тож ба-
жання вітчизняного боксера 
показати видовищний поєди-
нок було зрозумілим. Проте, як 
відзначає його наставник, відо-
мий американський спеціаліст 
Тедді Атлас, Олександр занад-
то багато думав у ринзі.
 «Сьогодні на арені було ба-
гато Олександрових співвіт-
чизників, тож відчувалося, що 

він нервує. Гвоздик — гордий 
хлопець, тож, можливо, він 
присвятив більше часу розду-
мам  замість того, аби довіри-
тися собі й дати волю своїм ру-
кам», — сказав після бою Ат-
лас.
 А коли Гвоздик намацав 
слабкі місця 37-річного опо-
нента, той вирішив не нара-
жатися на небезпеку й, як вва-
жають деякі експерти, просто 
втік iз поля битви.
 «Я намагався показати свій 
кращий бокс. Але те, що ста-
лося, — це не моя провина. Ду-
маю, Дуду просто прийшов от-

римати свій чек, от і все. Не 
хочу його принижувати, мож-
ливо, щось сталося, десь я йому 
зробив боляче», — заявив Гвоз-
дик.
 Захистивши пояс WBC, 
Олександр наголосив, що задо-
волений перемогою, але зовсім 
не в захваті від того, яким чи-
ном це відбулося. Перш за все, 
31-річний український чем-
піон жалкує, що засмученим 
залишився глядач.
 При цьому Гвоздик відзна-
чає, що вдруге поспіль йому 
не вдалося як слід порадіти 
своєму знаковому здобутку. І 

якщо, за словами Сашка, про 
серйозні проблеми зі здоров’ям 
Стівенсона після чемпіонсько-
го бою він дізнався лише вран-
ці, в радості провівши кіль-
ка постчемпіонських годин, 
то історія з Нгумбу одразу за-
фарбувала подію в неприєм-
ні тони. Водночас перший доб-
ровільний захист Гвоздиком 
пройдено, і тепер на нього очі-
куватиме нове випробування, 
в якому його опонентом, із ве-
ликою ймовірністю, може ста-
ти обов’язковий претендент 
на чемпіонський пояс Маркус 
Браун. ■

Олександр Гвоздик легко захистив свій чемпіонський пояс.❙

Через незрозумілу травму Дуду Нгумбу відмовився продовжувати бій проти українського «Цвяха». 
Фото з сайта sport.ua.

❙
❙

БОКС

«Просто зайшов по чек»
Український чемпіон світу в напівважкій вазі успішно провів перший захист свого титулу WBC

■
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«Бажаю всім українським олімпійцям віри в свої сили, наполегливо 
тренуватися й вигравати найвищі місця на міжнародних змаганнях».

Олександр Абраменко
український фристайліст

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Підбивати підсумки олім-
пійського року в українсько-
му спорті завжди непросто. У 
2018 році, окрім тріумфального 
виступу фристайліста Олексан-
дра Абраменка на «білих» Іграх 
у Пхенчхані, спортивна Украї-
на також раділа успіхам на чем-
піонатах світу майстра кульової 
стрільби Олени Костевич, гім-
наста Олега Верняєва, дзюдоїст-
ки Дар’ї Білодід, представників 
борцівського світу Алли Черка-
сової та Жана Беленюка.
 Відтак у членів Українсь-
кої академії спорту, створеної в 
2007 році задля визначення «Ге-
роїв спортивного року», був не-
простий вибір, хоча в номіна-
ції «кращий спортсмен» позиції 
олімпійського чемпіона Абра-
менка виглядали значно потуж-
нішими, ніж у його опонентів — 
срібних призерів ЧС, Беленюка 
та Верняєва, котрі разом iз мико-
лаївським фристайлістом потра-
пили до трійки номінантів.
 Водночас у жінок за титул 
«кращої з кращих» боролися три 
рівноцінні конкурентки — чем-
піонка світу з дзюдо Дар’я Бі-
лодід, переможниця підсумко-
вого терніру WTA Еліна Світолі-
на, а також володарка світового та 
континентального «золота» з ку-
льової стрільби Олена Костевич. 
Зрештою, у своєму виборі спор-
тивні академіки віддали перева-
гу досвідченій Костевич, котра 
вдруге у своїй кар’єрі піднялася 
на найвищу світову вершину.
 «Невже я найкраща спорт-
сменка України? Я так довго 
мріяла про цю нагороду. Якби 
тут був мій чоловік, знаю, він би 
точно плакав зі мною. Вважаю, 
що ця перемога — це перемо-
га усього стрілецького спорту. 
Я пам’ятатиму цей момент», — 
під час церемонії вручення спор-
тивного «оскара» заявила титу-
лований ветеран олімпійсько-
го руху, кількаразовий призер 

Олімпійських ігор, тріумфатор 
Ігор-2004 Костевич.
 Так само пережити незабутні 
миттєвості олімпійського тріум-
фу вдалося й Олександру Абра-
менку. Отримавши від НОК на-
городу кращого спортсмена 
2018-го року, він, чемпіон Пхен-
чхана, заявив, що бажає всім 
українським олімпійцям віри в 
свої сили, наполегливо тренува-
тися й вигравати найвищі місця 
на міжнародних змаганнях.
 З огляду на історичне «золо-
то», здобуте представником ук-
раїнського фрийсталу в Пхен-
чхані, закономірним наслідком 
цієї події стало визнання голо-
вного тренера збірної України з 
фристайлу Енвера Аблаєва кра-
щим наставником року. 
 При цьому переможницею в 
номінації «Сенсація року» стала 

чемпіонка світу з боротьби Алла 
Черкасова, звання найкращої ко-
манди року здобули стрілки Оле-
на Костевич та Олег Омельчук, 
котрі в минулому сезоні виграли 
«бронзу» на чемпіонатах світу та 
Європи. Титул олімпійської надії 
України дістався дворазовій чем-
піонці ІІІ Юнацьких олімпійсь-
ких ігор iз фехтування на шпагах 
Катерині Чорній.
 Водночас Еліна Світоліна 
та Дар’я Білодід отримали від 
НОК призи за свої видатні до-
сягнення.
 «Минулий рік подарував 
нам велику кількість приєм-
них спортивних миттєвостей та 
відчуття гордості за успіхи на-
ших спортсменів на міжнарод-
ній арені. Вся країна пишається 
вами!» — підсумував міністр мо-
лоді та спорту Ігор Жданов. ■

ВИЗНАННЯ

«Чоловік заплакав би...»
Національний олімпійський комітет України назвав імена кращих спортсменів 
минулого року

■

Вигравши «золото» на чемпіонаті світу з боротьби, 
Алла Черкасова (у центрі) стала сенсацією року.

❙
❙

Почесну відзнаку з рук Олександра Шовковського отримує Олег Омельчук.
Фото з сайта noc-ukr.org.

❙
❙

Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008 в багатоборстві Наталя Добринська 
передає «оскар» молодій надії спортивної України фехтувальниці 
Катерині Чорній.

❙
❙
❙

Успіх Дар’ї Білодід, яка торік стала наймолодшою 
в історії дзюдо чемпіонкою світу, 
в НОК назвали видатним досягненням.

❙
❙
❙

Президент НОК Сергій Бубка в компанії спортивних «оскароносців»: кращого тренера 2018 року Енвера Аблаєва, 
його підопічного Олександра Абраменка та кращої спортсменки Олени Костевич.

❙
❙
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ПРИКОЛИ■

Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +2…-3

 +8…+14

Північ +2…-3

 +7…+12

Центр +2…-3

 +7…+13

Схід -2…+3

 +3…+8

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -2…+3

 +7…+13

 — Тату, а правда, що справж-
ній чоловік у будь-якій ситуацiї за-
лишається спокійним?
 — Правда, синку.
 — Тоді тобі що спочатку пока-
зати — мій щоденник чи мамину 
нову сукню?

* * *
 — Зямочко, любий, ми може-
мо поговорити?
 — Тільки коротко і ясно.
 — П’ятдесят тисяч.

* * *
 У магазин зброї вбігає розлю-
чений чоловік і кричить:
 — Рушницю мені, швидко.
 — А для чого вам?
 — Щоб застрелити тещу, діс-
тала вона мене вже.
 — Але якщо ви хочете застре-
лити тещу, то я б порадив вам по-
чекати.

 — Навіщо?
 — Вам потрібно заспокоїтися, 
тому що в такому стані ви промах-
нетеся.

* * *
 Покупець питає у продав-
чинi:
 — Скільки у вас усього ку-
рей?
 — Шість.
 — Виберіть iз них три най-
старішi.
 Та швидко відбирає трьох ку-
рок.
 — Вам запакувати їх?
 — Ні, я вiзьму три iншi.

* * *
 Начальник каже секретарці:
 — Цей лист дуже важливий. 
Покладіть його поруч зі своїм ла-
ком для нігтів, щоб ми могли відра-
зу його знайти, коли знадобиться.

«Коли почали копати котловани, 
навколо лише єхидно сміялися»

Дара ГАВАРРА

 Про чергову вагітність 35-
річної Міранди Керр стало відо-
мо днями. І це викликало неаби-
який ажіотаж у пресі, адже пер-
шій спільній дитині подружжя 
Шпігель—Керр, малюку Харту, 
всього лишень 10 (!) місяців, а тут 
актриса знову при надії. До того 
ж у неї підростає й 8-річний син 
Флінн від Орландо Блума. Проте 
ця звістка додала лише радості в 
сімействі, і всі з нетерпінням че-
кають на поповнення.
 Пара познайомилася в 2015 
році, через два роки молоді люди 
побралися, а вже 2018-го з’явився 
на світ їхній первісток. Авс-
тралійська топ-модель не боїться 
за свою бездоганну фігуру, адже 
бути матір’ю — найвища радість 
для жінки, та й подіум вона по-
лишила ще в 2013-му, що, зреш-
тою, не завадило їй розробити 
власну лінійку органічної кос-
метики і бути успішною бізнесву-
мен. Вона навіть входила у топ-
10 найбагатших моделей світу за 
версією «Форбс» у 2013 році.
 До слова, чоловік Міранди 

Керр — 28-річ-
ний Еван Шпі-
гель, мільяр-
дер, меценат, ви-
пускник Стенфорда — 
розумом і вдачею, мабуть, 
удався у своїх батьків — 
Меліссу та Джона Шпі-
гелів, випускників, від-
повідно, Гарвардського та 
Єльського університетів, 
адвокатів, які самі займа-
лися доброчинністю і сина 
до цього привчали. Тепер, 
очікуючи на другу дитину, 
яку Міранда виношує, мож-
на загадати, чи їхні діти бу-
дуть такими ж розумними, 
красивими і добропоряд-
ними, як і їхні батьки? 
■

По горизонталі:
 1. Відношення розмірів об’єкта чи 
території до його зображення на папе-
рі. 5. Народ у Стародавній Греції.  8. 
Морський поліп, із якого роблять жіно-
че намисто. 9. Торф’яний білий мох. 10. 
Ім’я героя роману бельгійського пись-
менника Шарля Де Костера, якому в 
серце стукав попіл Клааса. 11. Біблія у 
мусульман. 12. Кормова частина палу-
би корабля від грот-щогли або від кор-
мової рубки до ахтерштевня. 15. Де-

мократична форма зміни вла-
ди, перший тур якої Украї-
на пережила в неділю. 16. 

Великий відкритий про-
стір усередині будівлі чи 

с у д н а . 18. Штурмові загони на-
цистської Німеччини, що відзначали-
ся особливою жорстокістю. 19. Стар-
ший син Тараса Бульби. 20. Прісно-
водна риба. 24. Молочний цукор. 25. 
Кохана Петрарки. 26. Отруйна змія, яка 
є символом ковалів.  27. Давня назва 
Криму.
По вертикалі:
 1. Зменшена модель об’єкта.  2. 
Вид спорту, головним завданням яко-
го є потрапляння в ціль з лука чи руш-
ниці. 3. Дитинча корови, яке, якщо 

покірне, може ссати дві матки. 4. Про-
тока, яка відділяє Європу від Азії. 5. 
Столиця Індонезії. 6. Ім’я головного ге-
роя сатиричної комедії Миколи Куліша. 
7. Ознака хвороби. 13. Забавка зі сло-
вами, яку дуже люблять читачі остан-
ньої шпальти «України молодої». 14. 
Давньогрецьке місто, де жив Архімед. 
15. Сім кольорів у небі. 17. Президент 
відносно дотримання Конституції Ук-
раїни. 21. Столиця Чехії. 22. Фортифі-
каційна споруда у вигляді рову для за-
хисту людей від куль та снарядів. 23. 
Узбецька національна страва. ■

Кросворд №35
від 29—30 березня

Варка ВОНСОВИЧ

 Останнім часом стало популярним не 
лише серед молоді, а й серед людей різно-
го віку проводити так звані челенджі (від 
англійського челендж — виклик. Тобто лю-
дина виконує певну дію, знімаючи все це 
на відео, викладає в соцмережі і пропонує 
своїм знайомим чи й просто чужим людям 
виконати ці самі дії). Народ розважався, як 
міг: і крижаною водою обливалися, і від-
жималися від землі хто скільки міг. Зреш-
тою, здоровий глузд узяв гору і люди поча-
ли вкладати у челенджі раціональне зерно.
  От як, скажімо, міністр екології та енер-
гетики Гамбурга (Німеччина) Йєнс Керш-
танд, який зробив днями пробний заплив 
озером Альстер на байдарці, і не просто 

покатався, а зібрав сміття, яке трапляло-
ся йому на шляху. І, за умовами челенджу, 
міністр розповів про свої дії в соцмережі 
та запропонував іншим жителям та гостям 
Гамбурга допомогти зі збиранням сміття 
у місті взамін на безплатний прокат плав-
засобу. Зазвичай оренда байдарок розпо-
чинається наприкінці квітня, коли потеплі-
шає. Проте не завадить провести екологіч-

ну «агітацію» заздалегідь.
 Ідея з безкоштовною орендою байда-
рок в ім’я чистоти довкілля була запозиче-
на німцями у данців. Уперше подібну акцію 
організація Green Kayak провела в Копен-
гагені. «Довкола Копенгагена вже зібрано 
десять тонн сміття. Десять тонн, які не по-
траплять в океан!» —  розповів засновник 
Green Kayak Тобіас Вебер-Андерсен. ■

ГЕНЕРАЛЬНЕ ПРИБИРАННЯ

Байдарка — за сміття
Німецький міністр продовжив гарну традицію

■

БЕБІ-БУМ

Міранда Керр 
укотре при надії
Із супермоделей — у супермами

■

Міранда Керр.❙

3 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: невелика хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвнiч-
но-схiдний, 7-12 м/с. Температура вночi близько 0, 
удень +8...+10.

Курорти Карпат: невелика хмарнiсть, без опадiв. 
Славське: вночi -1...-3, удень +11...+13. Яремче: 
вночi -1...+1, удень +12...+14. Мiжгiр’я: вночi 0...-2, 
удень +14...+16. Рахiв: уночi 0...-2, удень

Заступник міністра оборони 
України Олег Шевчук — 
про вирішення «квартирного
питання» в армії та покращення 
тилового забезпечення
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