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Курс гривні 

коливатиметься і 

надалі: на це існують 

об’єктивні причини, 

а Нацбанк не бачить 

підстав для втручання
стор. 10»

Найближчим часом можна передплатити «Україну молоду» на листопад                               стор. 15

Понад 15 тисяч киян 

вийшли на віче 

«Ні — капітуляції!», 

їх підтримали в 

більшості міст України

стор. 4»

Народ проти «формули» Стрибає і буде стрибати

15 вересня під час футбольного матчу «Динамо» — «Десна» на НСК « Олімпійський» уболівальники київської команди вивісили красномовний банер.
Фото з сайта pravda.com.ua.
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стор. 2»

Ізюмський 

завод розробив  

прилад, що 

відповідає 

нормам НАТО 

Точний приціл 

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,611 грн 

1 € = 27,021 грн

1 рос. руб. = 0,378 грн

«АДвоКАТ» Віктор 
Медведчук — агент КДБ 
«Соколовський»
Маловідомі факти із біографії кума Путіна стор. 6—9»
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«Якщо свій прямий обов’язок — захищати кожного українця, кожен сантиметр 
української землі — не виконує президент, влада, то його виконаємо ще раз ми, 
ветерани-добровольці». 

Андрій Білецький
лідер «Національного корпусу»

УКРАЇНА МОЛОДА

Ірина КИРПА

 Народні обранці дев’ятого 
скликання Верховної Ради 
України отримали свої пер-
ші зарплати. За вересень 
2019 року більше всіх заро-
бив перший віце-спікер Рус-
лан Стефанчук — 59 тис. 300 

гривень. Натомість народні 
депутати від Херсонської об-
ласті за рівнем зарплат при-
мудрилися обігнати Юлію 
Тимошенко та одіозного Ва-
дима Рабиновича. Леді Ю 
дісталася «скромна» сума — 
37 тис. 200 гривень, тоді як 
її названому колезі — на 300 

гривень більше. Тим часом 
«слуги народу» з південно-
го міста на Дніпрі отримали 
зарплату за місяць у межах 
42-47 тисяч гривень. Нага-
даємо, що від Хеpcoнcької 
oблаcті у ВP зайшли п’ять 
наpoдних обранцiв: Ігop Кo-
лихаєв, Володимир Іванoв, 
Олексій Ковальов, Віктopія 
Вагнеp та Павло Павлиш. 
Останній, пpo йшовши до 
парламенту по 182-му вибор-
чому округу в місті Херсон, 
отримав нарахування за-
pобiтнoї плати — 45 тис. 234 
гpивень. Друге місце займає 
cамoвисуванець Ігop Кoли-
хаєв, а почесну «бpoнзу» 
між coбoю ділять тpoє де-
путатів від «Cлуги наpoду»: 
Олексій Ковальов, Віктopія 
Вагнеp i Володимир Іванoв. 

 Цікаво, що за серпень 
голова офісу президен-
та України Андрій Богдан 
отримав 39 тис. 874 гри-
вень. Державне управлін-
ня справами поінформу-
вало, що президентові Во-
лодимиру Зеленському за 
серпень нараховано 28 ти-
сяч гривень, із яких він за-
платив податків 5 тис. 460 
гривень.
 Констатуємо, що серед-
ньостатистична зарплатня 
по Україні (добре, якщо 
ви не в групі отримувачів 
мінімальної) «лише» у 5-6 
разів нижча за депутатсь-
ку. І ми ще точно знаємо, 
що більшість українських 
політиків завжди виріз-
нялася умінням жити не 
лише на одну зарплату. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 Упродовж минулих двох діб офіцій-
но зафіксовано 95 випадків порушення 
режиму вогню збройними формуван-
нями Російської Федерації та її посі-
паками. Активність бойових дій на-
ростає. Противник обстрілював позиції 
підрозділів Об’єднаних сил із забороне-
них Мінськими угодами артилерійських 
систем калібру 122 мм, мінометів каліб-
ру 82 мм, а також з озброєння БМП, гра-
натометів різних систем та стрілецької 
зброї. Крім того, порушуючи всі існую-
чі угоди, противник відкрив вогонь iз 
великокаліберних кулеметів, стрілець-
кої зброї в районах ділянок розведення 
сил неподалік Золотого та Богданівки. 
Також противник використав БПЛА з 
підвісом для скидання гранат. 
 На донецькому напрямку в районі 
відповідальності оперативно-тактич-
ного угруповання «Схід» ворог обстрі-
ляв позиції Об’єднаних сил неподалік 
Мар’їнки, Павлополя, Новомихайлів-
ки, Богданівки, Водяного, Красногорів-
ки, Опитного, Авдіївки, Новотроїцько-
го, Березового, Лебединського, Гнутово-
го, Новогнатівки, Старогнатівки, Верх-
ньоторецького, Пищевика. 
 На луганському напрямку в районі 
відповідальності оперативно-тактично-
го угруповання «Північ» гаряче було 
біля Зайцевого, Катеринівки, Кримсь-
кого, Новолуганського, Золотого (по ді-
лянці розведення), Травневого, Хутора 
Вільного, Луганського, Новотошківсь-
кого, Миронівського, Майорська, Світ-
лодарська, Південного, Попасної, Но-
возванівки. 

 За цей період двоє військовослуж-
бовців загинули, шестеро отримали по-
ранення. 
 Відомо ім’я одного загиблого. Це 33-
річний старший солдат Олег Ремінний зі 
складу 1-ї окремої танкової Сіверської 
бригади ЗСУ, механік-водій розвідроти. 
Відомо, що він із міста Шпола, що на Чер-
кащині. «Призвався на службу в 2017 році 
механіком-водієм розвідувальної роти 
1-ї окремої танкової Сіверської бригади 
і з перших днів, разом iз бригадою, боро-
нив кордони країни на Донбасі», — за-
значили в підрозділі. «Він був щирим, 
він був справжнім... Він прагнув миру і 
для цього виборював Перемогу... Він від-
дав своє життя за те, у що вірив — за Ук-
раїну, за свободу і честь українського на-
роду», — висловилися у співчутті коман-
дування та особовий склад бригади. 
 На тлі збільшення числа обстрілів та 
болючих втрат розмови про розведення 
військ на стратегічно важливих ділян-
ках звучать сюрреалістично. Ветерани 
обурюються, коментуючи можливі на-
слідки розведення військ, місцеві меш-
канці провели низку акцій, на яких вис-
ловили свою незгоду з такими плана-
ми. 
 Не вдаючись у політичні нюан-
си події, намагаючись розглядати си-
туацію винятково з військової точки 
зору, маємо констатувати — рішен-
ня про розведення надто суперечливе. 
Зокрема, в Золотому, де, відповідно до 
планів розведення, наші війська мають 
відійти на 1 км, опиняючись у низині, 
а російсько-окупаційні війська, відсу-
нувши свої позиції, опиняються на 80 
метрів вище. Петровське наразі пере-
буває під контролем окупантів. Вони 
відійдуть? Дуже сумнівно. 
 Нагадаємо, попередньо розведення 
військ було заплановане на 7 жовтня. 
Основна умова початку розведення вій-
ськ — дотримання режиму припинен-
ня вогню на ділянці розведення впро-
довж семи днів. 
 Напередодні 7 жовтня поліція Ук-
раїни посилила свою присутність у Зо-
лотому на Луганщині. До 17 співробіт-
ників, які наразі працюють у відділ-
ку поліції населеного пункту Золоте-
4, мали додати ще 19 осіб. За словами 
заступника голови Нацполіції Вадима 
Трояна, Золоте патрулює спецпідрозділ 
патрульної служби поліції «Світязь». 

 Троян зустрівся з місцевими меш-
канцями і запевнив, що Нацполіція 
залишиться у Золотому-4. При цьому 
він зазначив, що обсяг території, який 
доведеться контролювати без присут-
ності українських військових, удвічі 
більший, ніж у Станиці Луганській. 
 У процесі розведення у Станиці Лу-
ганській українські війська закріпи-
лись на південній околиці містечка 
поблизу КПВВ. Бойовики також від-
вели свої війська, що засвідчила місія 
ОБСЄ.  Якщо раніше ЗСУ і російських 
окупантів розділяли 380 метрів, то те-
пер дистанція зросла до понад двох кі-
лометрів. 
 Водночас, за даними ЗМІ, бойови-
ки де-факто залишаються на підхо-
дах до мосту, лише надягли жилети 
«СЦКК». 
 Лідер партії «Національний корпу-
су», колишній нардеп, перший коман-
дир полку «Азов» Андрій Білецький ра-
зом з іншими ветеранами АТО/ООС 
прибув у Золоте. Він заявив про готов-
ність захищати селище у випадку відво-
ду військ, оскільки влада хоче залиши-
ти місцевих мешканців «без прикрит-
тя, на поталу так званим «Л/ДНР». 
 «Сьогодні ми тут, усього кілометр 
залишився до Золотого. Тут сотні мо-
лодих хлопців, літніх жінок із Золо-
того, Сiверськодонецька, всієї Луган-
щини, які запросили нас. І ми сьогод-
ні організували великий автопробіг на 
підтримку українців Золотого», — за-
явив лідер «Нацкорпусу» та «Азовсь-
кого руху». 
 Білецький наголосив, що ветерани, 
які у 2014-му взяли в руки зброю для 
того, щоб боротися за Україну,  приї-
хали в Золоте і залишаться тут, «на-
віть якщо влада кине їх напризволя-
ще». «Якщо свій прямий обов’язок — 
захищати кожного українця, кожен 
сантиметр української землі — не ви-
конує президент, влада, то його вико-
наємо ще раз ми, ветерани-доброволь-
ці. Це наш останній блокпост, і ми дає-
мо слово, що його ніколи не покине-
мо», — наголосив Білецький. 
 7 жовтня очільник МЗС України 
Вадим Пристайко заявив, що розведен-
ня в районі Петровського та Золотого 
поки не відбудеться — через порушен-
ня його основної вимоги — дотримання 
режиму тиші не менше семи днів. ■

ОЗБРОЄННЯ

Точний 
приціл 
Ізюмський завод 
розробив  прилад, що 
відповідає нормам НАТО 
Лариса САЛІМОНОВИЧ 

 У Києві 8 жовтня відкривається 
традиційна виставка «Зброя та безпе-
ка», на якій буде представлено понад 
120 нових зразків військової техніки 
українського виробництва. Зокрема, 
ДП «Ізюмський приладобудівний за-
вод», що на Харківщині, продемонс-
трує свою новітню оптико-приціль-
ну станцію, оснащену потужною теле-
візійною і тепловізійною оптикою. Цей 
прилад можна встановлювати на різ-
ні види військової техніки, безпілот-
ні літальні апарати, вертольоти та ко-
рабельні прицільні комплекси. Новин-
ка швидко знаходить цілі противника, 
дозволяє наводити на них високоточ-
не озброєння і за всіма технічними ха-
рактеристиками відповідає нормам, 
прийнятим для аналогічних розробок 
країн-членів НАТО.
 У свою чергу, холдингова ком-
панія «Артем» продемонструє на вис-
тавці інфрачервону головку самонаве-
дення, призначену для авіаційних ра-
кет типу «повітря-повітря». Цей при-
лад забезпечує пошук, знаходження та 
автоматичне супроводження повітря-
них цілей у будь-який час доби в умо-
вах активності противника, а також 
може формувати команди та сигнали, 
необхідні для пуску ракет. 
 Ще одна новинка — проєкт багато-
функціонального катера «Кайра-150» 
від ДП «Дослідно-проектний центр ко-
раблебудування». Морське судно здат-
не набирати швидкість до 27 вузлів, 
розраховане на екіпаж із 15 осіб і може 
витримати морський шлях протяжніс-
тю 1000 миль. 
 Як і всі попередні роки, виставка 
«Зброя та безпека-2019» традиційно 
стане майданчиком для проведення ді-
лових зустрічей різного формату між 
офіційними делегаціями з різних країн 
світу. Цього року тут відбудеться засі-
дання робочої групи НАТО WG1, яка 
складається зі спеціалістів програмних 
офісів міністерств оборони з 13 країн 
світу. Згадані фахівці відповідають за 
розробку, закупівлю і постачання війсь-
кової техніки. Вони обговорять страте-
гічні питання, що стосуються програм-
них процесів НАТО в системі управлін-
ня життєвим циклом озброєння.
 Цього року вперше в історії вистав-
ки увазі відвідувачів буде представле-
ний павільйон США, організований 
комерційною службою американсько-
го посольства в Україні. Продемонс-
трують прилади компанії ATN, яка ба-
гато років спеціалізується на випуску 
високоточних оптичних приладів. 
 До речі, наприкінці минулого тиж-
ня аналогічна виставка озброєнь завер-
шилася у Польщі, де на стенді концерну 
«Укроборонпром» представили свої тех-
нічні новинки ДП «Державне Київсь-
ке конструкторське бюро «Луч», ДП 
«Ізюмський приладобудівний завод», 
ДП «Харківський приладобудівний за-
вод ім. Т. Г. Шевченка», ДП «Харківсь-
ке конструкторське бюро з машинобуду-
вання імені О. О. Морозова», ДП «Завод 
імені В. О. Малишева» та інші вітчиз-
няні підприємства і приватні компанії. 
Серед багатьох експонатів були і макети 
знаменитих ракетних комплексів та ра-
кет «Вільха» і «Нептун», що традицій-
но отримали високу оцінку спеціалістів 
військової галузі. ■

■ НА ФРОНТІ

Ворогу — ні 
сантиметра 
Золотого
Розведення військ 
відтермінували

■

РЕЙТИНГ

 За даними Euronews, найбільше в Європі заробляють парламентарії 
Італії: близько 13 тисяч 950 євро при середній зарплаті по країні 2640 
євро. 
 На другому місці — Австрія з показником депутатської зарплати у 10 
тисяч євро, при середній зарплаті по країні у 3241 євро. Замикає трій-
ку лідерів Німеччина, де парламентарій може розраховувати на 9074 євро 
місячного забезпечення, тоді як середньостатистичний німець отримує на 
руки не більше 3227 євро без урахування виплати податків. 
 Україна у цьому рейтингу, інформує Euronews, займає останнє місце, 
позаяк середня зарплата мешканців нашої країни не перевищує 383 євро 
(10 тисяч гривень), а зарплата народного депутата у середньому складає 
826 євро (близько 25 тисяч гривень щомісяця).

■ГАМАНЕЦЬ

Щоб усі так жили!
Зарплати «слуг народу» уп’ятеро вищі 
за українські середньостатистичні

■
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Розв’язка 
близька?
Мер Києва пообіцяв до кінця 
року відкрити Шулявський 
шляхопровід 
для автотраспорту
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Автомобільний рух столицею через величез-
ну кількість автотранспорту ніколи не прино-
сив особливого задоволоення водіям, особливо 
в години пік ранково-вечірнього автоапокаліп-
сису. Олії у вогонь додає й фундамендальна ре-
конструкція сумнозвісного Шулявського шля-
хопроводу, що перетинає чи не найбільшу авто-
транспортну артерію міста — проспект Перемо-
ги. Тож заява цими днями мера Києва Віталія 
Кличка, що рух Шулявським мостом столична 
влада планує відкрити наприкінці цього року, 
вочевидь додала оптимізму як киянам, так і 
гостям столиці.
 А затягнувся ремонт шляхопроводу, який 
закрили з 17 березня цього року на довгостро-
кову реконструкцію, через банальний... сабо-
таж! «Нарешті буде вирішено питання знесен-
ня 5-го цеху заводу «Більшовик», де мають зро-
бити один зі з’їздів із нового моста. Ми два роки 
вели переговори з Фондом держмайна щодо 
цього приміщення. Нам називали купу причин, 
які гальмували розв’язання ситуації. Утім не-
щодавно парламент ухвалив новий закон про 
приватизацію. І це дає нам можливість напря-
му домовлятися з заводом, і ми це робимо. Так 
що додатковий з’їзд із Шулявського шляхопро-
воду буде! Але спочатку ми відкриємо рух мос-
том», — сказав Кличко.
 Очільник столиці також наголосив, що 
будівництво фактично нового шляхопрово-
ду триває, незважаючи на невелику паузу, що 
була: там продовжать встановлювати металеві 
конструкції — основу нового мосту. Кличко за-
значив, що проєкт реконструкції Шулявського 
шляхопроводу в Києві передбачає будівництво 
дворівневої розв’язки у формі неповного лист-
ка конюшини — моста з трьома з’їздами.
 Нагадаємо, що цей проєкт було обрано 
на засіданні Містобудівної ради Києва з-по-
між десятка інших. У результаті реконструк-
ції пропускна спроможність шляхопроводу, 
що матиме довжину у 158 м і шість смуг руху, 
збільшиться на 20%. Сам міст виготовлять зі 
спеціального металевого сплаву, вкритого ан-
тикорозійним покриттям. Загальна вартість ре-
конструкції складає 830,12 млн грн. ■

ОВВА!

Ліві АЗС
На Черкащині вилучили 
підакцизних цінностей 
на 2,3 мільйона гривень 
Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині співробітники податкової 
спільно з обласним управлінням Служби без-
пеки виявили дві незаконні АЗС та вилучили 
партію підакцизних товарів.
 Як повідомляє пресслужба обласної подат-
кової, в рамках проведення операції «Акциз-
2019» встановлено службових осіб суб’єкта гос-
подарювання, які на власних автозаправних 
станціях, розташованих у Черкаській облас-
ті, здійснювали зберігання і реалізацію палив-
но-мастильних матеріалів — дизельного пали-
ва, бензину, скрапленого газу — без необхідних 
дозвільних документів на такий вид підприєм-
ницької діяльності.
 «За результатами проведених заходів із не-
законного обігу вилучено та передано на від-
повідальне зберігання товарно-матеріальних 
цінностей підакцизної групи понад 83 тонни  
вартістю 2,3 мільйона гривень. Перевірка три-
ває», — зазначають черкаські податківці. ■

■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Зима вперто стукає у 
двері — днями у Карпа-
тах випав сніг. Зокрема, 
геть замело і високогір’я, 
і гірськолижні курорти: 
Драгобрат, Захар Беркут, 
Тростян, Буковель. У де-
яких місцях випало до 30 
сантиметрів снігу, який не 
тане, бо почалися замороз-
ки -3, -5°, хоча вдень тем-
пература повітря від 1 до 
3° тепла.
 Подібна погода не 
лише в Карпатах, а й в ін-
ших регіонах України. 
Приміром, як зазначає ук-
раїнський синоптик Ната-
ля Діденко, навколо Ко-

ростеня на Житомирщині 
вчора літав сніг. Холодно 
було і в інших регіонах на-
шої держави.
 До 9 жовтня перева-
жатиме повітряна маса 
арктичного походження, 
повідомляє Укргідромет-
центр, тож у північних, 
західних та центральних 
областях будуть сильні за-
морозки у повітрі 0-5°.
 Але синоптики просять 
українців не налаштову-
ватися на зиму , бо осіннє 
потепління обов’язково 
ще буде. 
 «Найближчої неділі, з 
13-го жовтня, хоча й за по-
переднім прогнозом, проте 
все ж приємно повідоми-

ти, погода буде сонячною 
та теплою. Протягом дня 
+15+22 градуси, на пів-
нічому сході +12+16 гра-
дусів», — інформує Ната-
ля Діденко. За її словами, 

потепління розпочнеть-
ся вже в середу, посту-
пово, не без дощів у сере-
дині тижня. А вже у неді-
лю будемо радіти сонцю та 
теплу. ■

Гнат КОМОВ
Донецьк

 Колись перший ватажок «ДНР» 
красномовно сповіщав, що коли вона 
відокремиться від України, жителі 
псевдореспубліки заживуть так, що 
вся Європа буде заздрити. Захоплен-
ням довірливих обивателів не було 
меж, і на головній площі Донецька 
люд співав та витанцьовував.
 Та ось ентузіазм сплив, і на зміну 
прийшли сірі будні. Виявилось, що 
балакати про загальне щастя досить 
таки просто, а от побудувати чудо-
ве життя о-о-ой як складно. Вмерла 
пошта, позакривались банки, через 
понівечені мости і вокзали припине-
но залізничний рух, вщент було роз-
несено аеропорт, що колись був гор-
дістю донеччан, перестало існувати 
чимало галузей індустрії. За підра-
хунками економістів, тільки для від-
новлення інфраструктури Донбасу, 
не враховуючи житла, знадобляться 
мільярди доларів. А де їх узяти?
 На допомогу з чужого боку розра-
ховувати особливо не варто, треба 
кошти заробляти самим. А де і яким 
чином, якщо майже всі заводи і біль-
шість шахт не працюють? Одначе ва-

тажки «ДНР» не втрачають надії, 
намагаються якимось чином мобілі-
зувати населення. Створюють пар-
тії та інші громадські організації, 
за допомогою яких можна переборо-
ти розруху. Хоча добра третина насе-
лення роз’їхалась у різні боки, хоро-
ші спеціалісти і господарники дав-
но вже живуть за лінією розмежу-
вання «ДНР» і «ЛНР» з Україною та 
Росією. Та місцеві головотяпи вва-
жають, що працездатних людей на 
Донбасі залишилось ще багато, тіль-
ки треба спромогтись залучити їх до 
будівничого процесу.
 А для цього треба знати, що за на-
род живе у краї. Так народилась ідея 
провести перепис населення самопро-
голошених республік. Мовляв, тоді 
керівництво знатиме, скільки на те-
риторіях республік проживає люду, 
рівень його освіти, кваліфікації тощо. 
(Цього також бажають й у Кремлі, бо 
їм кортить знати, куди і як витра-

чається їхня «гуманітарна допомо-
га»?). Словом, щоб у всеозброєнні взя-
тися за будівництво зразково-показо-
вої «держави» і з часом знайти міжна-
родне визнання, запрошення до ООН, 
до Ради Європи, та інші міжнарод-
ні організації. І тоді обіцяне першим 
ватажком «ДНР» благоденство стане 
ліпше за європейське.
 Сказано — зроблено, і ось уже ар-
мія переписників пішла по містах і се-
лах, по квартирах і хатах, здобуваючи 
керівництву потрібні відомості. Тіль-
ки питаннячко: чи допоможуть вони 
зробити життя населення псевдорес-
публік достойним, чи, як і більшови-
цький експеримент, із часом ганебно 
закінчиться? 
 Дуже вже небажано, щоб це затяг-
лось надовго...
 До речі, невідомо, до яких на-
слідків це призведе, бо дехто відмо-
виться давати відповіді на питання
анкети... ■

Світлана МИЧКО

 Жителі Тернопільської області 
наразі не відчули «закінчення епо-
хи бідності». Частина не може вчас-
но отримати навіть свої скромні за-
рплати. Як повідомило Головне уп-
равління статистики у Тернопільсь-
кій області, станом на 1 вересня цього 
року борг роботодавців перед своїми 
працівниками (його більша частина 
припадає на жителів обласного цент-
ру) становить понад 30 мільйонів гри-

вень. Фахівці зафіксували, що вчас-
но не виплачують заробітну плату 
переважно економічно активні під-
приємства, і в серпні цей показник 
збільшився на 15,5 відсотка. Зарпла-
ти затримують в основному працівни-
кам промисловості, сфери транспор-
ту, складського господарства, пошто-
вої та кур’єрської діяльності.
 Тим часом Тернопільщина в парі 
з сусідньою Буковиною залишають-
ся на останніх щаблях щодо рівня се-
редньої заробітної плати (відповід-

но 8 тис. 183 та 8 тис. 017 гривень). 
До речі, за даними Державної служ-
би статистики, найвищою на сьогод-
ні в Україні є середня зарплата у сто-
лиці — 15 тис. 694 гривні), а також у 
Донецькій (11 тис. 937) та Дніпропет-
ровській (11 тис. 002) областях. Най-
більше заробляють у середньому пра-
цівники фінансової та страхової галу-
зей — 18 тис. 649 гривень, а наймен-
ше — у галузі тимчасового розміщення 
та організації харчування — 7 тис. 015 
гривень. ■

В українські Карпати завітала зима.
Фото з сайта korrespondent.net.
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ПОГОДА

Снігу намело
Синоптики ще обіцяють потепління

■

СоціУМ

Працювати — не гроші отримувати
Тернополянам заборгували понад 30 мільйонів гривень

■

Малюнок Володимира СЛОБОЖАНСЬКОГО.❙

«ДОНБАСНАШ»

Щастя за 
списком
У Донецькій псевдо-
республіці проводять 
перепис населення

■
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Катерина БАЧИНСЬКА

 17 нових членів ЦВК, яких парламент 
призначив у звичному «турборежимі», 
розпочали свою роботу вже в п’ятницю. 
Призначали їх як ніколи швидко — у 
четвер президент Володимир Зеленський 
вніс до Верховної Ради відповідне подан-
ня. А вже у п’ятницю зранку парламен-
тарії призначили новий склад Центрви-
борчкому. 
 Із 17  нових членів  12 — від партії 
«Слуга народу», два висуванці представ-
лені від «Опозиційної платформи — За 
життя» і по одному кандидату від «Го-
лосу», «Батьківщини» та «Європейської 
Солідарності».
 Цікаво, що до нового ЦВК ввійшли й 
четверо представників із минулого скла-
ду. Серед них і теперішній голова ЦВК 
Олег Діденко. Усі четверо представників 
попереднього складу обиралися від ін-
ших політичних сил — двоє від тодішньо-
го Блоку Петра Порошенка, а саме Олег 
Діденко та Віталій Плукар, Ірина Єфре-
мова представляла «Народний фронт», а 
Андрій Євстігнєєв потрапив до поперед-
нього Центрвиборчкому від «Батьківщи-
ни». Але в новий склад ЦВК усі четверо 
потрапили від партії «Слуга народу». «Я 
вам чесно скажу, що, коли подали кан-
дидатури, я не зміг розрізнити, де наші, 
а де не наші. Тому я переконаний у неза-
ангажованості нового складу Центрви-
борчкому. Основна мета перезавантажен-
ня — це щоб ЦВК працювала не ручним 

методом, без політичних мотивів та упе-
редженості. Тому ми і проголосували за 
нових членів», — зазначив голова фрак-
ції «Слуга народу» Давид Арахамія. 
 В опозиції рішення про розпуск попе-
реднього складу вважають політично вмо-
тивованим. Тому і призначення нових 
членів ЦВК в опозиційних партіях зуст-
ріли нерадісно. «Це надзвичайно важли-
ве питання розглядається таким поспі-
хом, що вам важко передати. Ми отрима-
ли список кандидатів напердедодні самого 
голосування. Хіба це нормально? Хіба ми 
мали час проаналізувати цих кандидатів? 
Такого ще не було за весь час роботи пар-
ламенту», — розповів  депутат від «Євро-
пейської Солідарності» Олексій Гончарен-
ко. У «Голосі» ж заявили: мають надію, 
що це востаннє ЦВК призначається саме 
в такий спосіб. «Я дуже сподіваюся, що 
це буде останній прецендент, коли фрак-
ції пропонують членів ЦВК і що наступ-
ний склад ми будемо формувати в інший 
спосіб», — сказав депутат від «Голосу» Ро-
ман Лозинський. 

 Оновлена ЦВК ж вирішила працюва-
ти, як і депутати, у «турборежимі». За 
два дні вона встигла двічі зібратися на 
засідання і прийняти кілька рішень. Го-
лову ЦВК обрали теж миттєво. Кандида-
туру Олега Діденка на першому засідан-
ні підтримали 16 членів комісії, тобто усі 
присутні. Згідно з повідомленням громад-
ської мережі «Опора», Діденко закінчив 
Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича, Інститут публіч-
ного управління та адміністрування На-
ціональної академії державного управлін-
ня при президентові України. Також він є 
аспірантом докторантури та аспірантури 
Національної академії внутрішніх справ. 
У 2014 році Олег Діденко став членом 
Центральної виборчої комісії після того, 
як член ЦВК Олександр Копиленко напи-
сав заяву про звільнення.
 Під час першого робочого засідан-
ня новий голова ЦВК навіть встиг про-
коментувати ситуацію щодо виборів на 
Донбасі. «Для того, щоб провести вибо-
ри на тимчасово окупованих територіях, 

по трібні відповідні умови. І безпекові, і 
основне — це питання повинно бути зако-
нодавчо врегульоване», — сказав він. За 
його словами, питання виборів на тимча-
сово окупованих територіях — переваж-
но  питання не до ЦВК у нинішніх умо-
вах, а до законодавців. Він також вважає, 
що «рано чи пізно вибори будуть прове-
дені на всій території України, окуповані 
райони будуть звільнені».
 Серед рішень, які прийняли нові чле-
ни ЦВК, — відшкодувати політичним 
партіям, які подолали 5-відсотковий 
бар’єр на виборах до Верховної Ради, 
витрати на передвиборчу агітацію. За-
гальна сума компенсації становить 467 
мільйонів гривень. Отже, президентсь-
ка партія «Слуга народу» отримала 114 
мільйонів, «Голос» — 105 мільйонів, 
«Європейська Солідарність» — 99, 
«Батьківщині» віддали 87 мільйонів та 
60 мільйонів гривень повернули «Опози-
ційній платформі — За життя». 
 Нагадаємо, що про дострокове при-
пинення повноважень попередніх членів 
ЦВК стало відомо на початку вересня. 
Тоді президент Володимир Зеленський 
вніс до парламенту подання про розпуск 
Центрвиборчкому. Мотивував тим, що 
ЦВК була упереджена у прийнятті своїх 
рішень. Уже 13 вересня Верховна Рада 
підтримала президентський проєкт пос-
танови і розпустила ЦВК на чолі із Тетя-
ною Сліпачук, команда якої пропрацюва-
ла менше року, але встигла провести пре-
зидентські та парламентські вибори. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

ЦВК «турборежиму»
Депутати хутко призначили нових членів ЦВК, які 
найближчим часом можуть провести місцеві вибори в країні

■

Соломія БОНДАРЕНКО

 Із плакатами в руках «Ні 
— капітуляції!», «Зеленський, 
ти загрався», «Ми не дамо зда-
ти нашу Україну!», «Слуга, ви-
ходь, народ прийшов!» та «Ні — 
формулі Путіна» понад 15 ти-
сяч мешканців столиці вийшли 
на майдан Незалежності. Голо-
вна вимога протесту — не здава-
ти національні інтереси та не по-
годжуватись на «формулу Штайн-
маєра».
 На сцені столичного Майда-
ну виступали народні депутати 
від партії «Голос», «Європейсь-
ка Солідарність» та громадські 
активісти. «Я сьогодні при йшла 
сюди разом зі своєю сім’єю, щоб 
протидіяти будь-яким спро-
бам влади ухвалити рішення, 
які призведуть до поразки у вій-
ні з Росією. Такими спробами я 
можу назвати, наприклад, «фор-
мулу Штайнмаєра», «особливий 
статус» для Донбасу. Я перекона-
на, що після п’яти років війни, бо-
ротьби і тих втрат, які ми зазна-
ли, війну не закінчиш, просто так 
підписавши документи з Путі-
ним», — пояснила свою позицію 
киянка Марія Вішкова. 
 Під час віча організатори за-
явили, що вони висувають уль-
тиматум владі та розробили стра-
тегію і план подальших дій, якщо 
на Банковій їх не почують. Серед 
основних вимог: заборонити про-
сування особливого статусу для 
окремих районів Донецької та 
Луганської областей, амністію 
для бойовиків так званих «ДНР» 
і «ЛНР», не допустити форму-
вання будь-яких недержавних 
воєнізованих формувань, зокре-
ма «народних міліцій» на тери-
торії окупованого Донбасу, про-
ведення виборів у будь-які орга-
ни влади або самоврядування на 
території «Л/ДНР» до отриман-
ня контролю над усім російсько-
українським кордоном, вихід із 
безперспективного Мінського 
формату та ініціювання Буда-
пештського формату.
 У Львові акція пройшла без 
партійних прапорів, серед по-
над тисячі львів’ян, які прийшли 
на віче, були місцеві громадсь-
кі діячі, представники кримсь-
кої громади, політики, більшість 
— учасники Революції гідності. У 
Харкові основною вимогою учас-
ників акції було скликання поза-

чергової сесії Харківською обл-
ради та підписання звернення до 
президента України щодо непри-
пустимості впровадження особли-
вого статусу Донбасу та відведен-
ня українських військ від лінії 
розмежування. У Херсоні учасни-
ки віче «Ні — капітуляції!» закли-
кали голову обласної ради зібрати 
позачергову сесію для ухвалення 
звернення до президента про не-
допущення реалізації «формули 
Штайнмаєра». «Ми, представни-
ки громадських організацій, рухів 
та політичних партій патріотично-
го спрямування, вимагаємо негай-
ного скликання позачергової сесії 
Херсонської обласної ради, на 
якій слід при йняти резолюцію-
звернення до президента України 
та уряду з вимогою негайного при-
пинення капітуляції перед Росій-
ською Федерацією», — йдеться у 
зверненні учасників віче.
 Також до столичної поліції 
надійшло кілька повідомлень про 
проведення заходів на майдані 
Незалежності. Після віча учас-
ники пройшли колоною до Офісу 
президента України та Верховної 
Ради України. «За приблизни-

ми підрахунками, участь у акції 
взяли близько 10 тисяч осіб. По-
рушень порядку не було зафіксо-
вано», — зазначили у відділі ко-
мунікації поліції Києва.
 Тим часом голова офісу прези-
дента Андрій Богдан вважає, що 
акції «Ні — капітуляції!» у міс-
тах України були організовані за 
гроші. «Скоро хтось дуже переля-
каний все вкрадене роздасть на-
роду», — написав Богдан. На цей 
пост відреагували активісти, які 
проводили мітинг під офісом пре-
зидента. Вони почали скандувати, 
вимагаючи відставки Богдана. 
 Відреагував на події і голова 
Верховної Ради Дмитро Разум-
ков, який зазначив, що ніхто не 
збирається здавати національ-
ні інтереси, а закон про особли-
вості місцевого самоврядуван-
ня в окремих районах Донець-
кої та Луганської областей де-
путати схвалюватимуть «разом 
із суспільством». «Ми дійсно ро-
зуміємо, що так званий закон про 
особливий статус тимчасово оку-
пованих територій закінчується 
в цьому році. І треба знаходити 
новий механізм, новий закон, 

і президент про це говорив, що 
це буде публічна позиція, це не 
буде писатися в офісі президен-
та або в закритому комітеті Вер-
ховної Ради. Цей закон буде писа-
тися разом із суспільством, тому 
що це питання дуже важливе для 
всієї держави», — вказує голова 
парламенту. Разумков також ска-
зав, що під час підготовки нового 
закону не буде перейдено жодної 
«червоної лінії». 
 «Вибори можуть відбувати-
ся винятково за українським за-
конодавством, і це одна з тих чер-
воних ліній, про які ми говорили. 
Друге — вибори можуть відбува-
тися лише коли немає кулеметів, 
танків, іншої зброї. Тому що все 
це не дозволяє провести вибори. 
Коли буде досягнутий безпеко-
вий компонент... тоді ми зможе-
мо винятково за українським за-
конодавством провести вибори на 
поки що тимчасово окупованій те-
риторії. Коли в нас буде контроль 
над кордоном, коли ОБСЄ визнає 
ці вибори, саме тоді почне працю-
вати так званий новий закон про 
особливий статус Донбасу», — на-
полягає Разумков.

 Незважаючи на такі заяви, 
організатори зазначили, що пла-
нують збиратися і надалі, допоки 
не почують від влади конкретних 
гарантій, що «формула Штайн-
маєра» не набере чинності «При-
носьте із собою жовтий скотч і 
жовті стрічки як символ опору 
капітуляції. Акція відбувати-
меться суто під національними 
прапорами. Лише національна 
символіка — синьо-жовта, чер-
воно-чорна, кримськотатарська 
тощо. Жодної партійної сим-
воліки», — повідомили органі-
затори. Одразу по закінченні 
віча на майдані Незалежності  
більшість його учасників руши-
ла до офісу президента Украї-
ни, вигукуючи «Зелю — геть», 
«Слава нації! Ні — капітуля-
ції!», «Україна — не рояль»...
 Після нетривалої зупин-
ки під президентською канце-
лярією активісти рушили під 
стіни Верховної Ради України. 
Уже 14 жовтня, у День захисни-
ка України, організатори заяви-
ли, що знову зберуться на акцію 
і проаналізують, чи влада вико-
нала їхні вимоги». ■

На Майдан прийшли люди, які вважають, що нинішня влада України підігрує Путіну.
Фото з сайта tsn.ua.

❙
❙

ПРОТЕСТ

Народ проти «формули»
Понад 15 тисяч киян вийшли на віче «Ні — капітуляції!», їх підтримали в більшості міст України

■
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Олег БОРОВСЬКИЙ 

 Колишнього голову «РІА Новості 
Україна» Кирила Вишинського при-
значили на посаду виконавчого ди-
ректора інформагенції «Россія сєгод-
ня», повідомляють російські інфор м-
агенції.
 Нагадаємо, обвинувачений в Ук-

раїні за кількома статтями Криміналь-
ного кодексу Кирило Вишинський був 
серед 35 осіб, яких з України повер-
нули до Росії 7 вересня в рамках обмі-
ну «35 на 35». 28 серпня «найгуманні-
ший у світі» Київський апеляційний 
суд звільнив шпигуна Вишинського зі 
слідчого ізолятора. Його відпустили 
під особисте зобов’язання. Вишинсь-

кий мав з’являтися до суду на першу 
вимогу, повідомляти про зміну місця 
проживання й утриматися від спілку-
вання зі свідками у своїй справі. Вод-
ночас суд не зобов’язував Вишинсько-
го носити електронний браслет і зда-
вати на зберігання паспорт для виїз-
ду за кордон.
 Головний редактор «РІА Новості-
Україна» Кирило Вишинський був за-
триманий 15 травня 2018 року за пі-
дозрою в державній зраді (стаття 111 
Кримінального кодексу України). 
Крім держзради, Вишинському інк-
римінували спробу повалення конс-
титуційного ладу, сепаратизм, роз-
палювання національної ворожнечі й 
незаконне зберігання зброї. Та попри 
серйозні звинувачення він потрапив 
до списку на обмін. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 За оприлюдненими в по-
неділок, 7 жовтня, офіцій-
ними результатами вибо-
рів до парламенту Порту-
галії, Соціалістична партія 
прем’єр-міністра Антоніу 
Кошти набрала 35,88% го-
лосів, а провідна опозицій-
на сила, правоцентристсь-
ка Соціал-демократична 
партія на чолі з колишнім 
мером другого за населен-
ням міста Порту Руєм Ріу, 
заручилася підтримкою 
23,56% виборців. Третім 
фінішував Лівий блок із ре-
зультатом 10,56%, а за ним 
ідуть комуністи з підтрим-
кою 7,41%. Далі йдуть На-
родна партія (6,65%), еко-
логічна партія «Люди-Тва-
рини-Природа» (5,46%) 
та об’єднання «Альянс» 
(2,00%). Інші партії на-
брали в сумі 8,48% голо-
сів виборців. Новий парла-
мент буде дуже строкатим, 
оскільки до нього вперше 
пройшла рекордна кіль-
кість із дев’яти цілком різ-

них політичних партій. 
 10,8 мільйона громадян 
Португалії з правом голосу 
на недільних виборах мали 
вирішити, хто займе 230 де-
путатських крісел у Зборах 
республіки (так називається 
парламент Португалії). По-
ловина з них проігнорува-
ли таку можливість. Явка 
на виборах становила лише 
50,62%, але й це вважаєть-
ся досягненням, бо на попе-
редніх виборах 2014 року на 
виборчі дільниці з’явилися 
лише 33,67% громадян із 
правом голосу. Найвища ак-
тивність виборців фіксува-
лася після повалення дикта-
торського режиму, коли на 
виборах 1987 року явка ста-
новила 72,42%, а далі інте-
рес до виборів постійно па-
дав. 
 Перші два роки після 
приходу до влади чотири 
роки тому уряд Португалії 
на чолі з прем’єр-мініст-
ром Антоніу Коштою, ко-
лишнім мером Лісабона, 
дотримувався політики за-
ощадження в країні, яка 

пережила серйозну еко-
номічну кризу. Однак зго-
дом Антоніу Кошта по-
чав збільшувати соціальні 
та інші видатки. Завдяки 
бурхливому розвитку ту-
ризму економічне станови-
ще країни також незмінно 
покращується. Все це від-
билось як на результатах 
виборів (соціалісти у ново-
му складі парламенту мати-
муть на дев’ять місць біль-
ше, ніж у попередньому), 
так і на явці виборців. 
 Хоча перемога со-
ціалістів переконлива, але 
не повна. Для того, щоб здо-
бути абсолютну більшість 
і самостійно сформувати 
уряд, їм потрібно було на-
брати 42% виборців. У по-
передньому скликанні вони 
мали 86 місць, тож чотири 
роки тому сформували уряд 
меншості за підтримки ко-
муністів та Лівого блоку. 
Додаткові дев’ять місць на 
теперішніх виборах також 
не дають їм потрібну парла-
ментську більшість.
 Отже, для створення ко-
аліції партії прем’єра знадо-

бляться союзники, повідом-
ляє агенція «Франс Пресс». 
Як припускають оглядачі, 
соціалісти могли би домо-
витися з комуністами, Лі-
вим блоком або ж із партією 
«Люди-Тварини-Приро-
да». Але за чотири роки пе-
ребування в попередній ко-
аліції соціалісти, комуніс-
ти та помірковані ліві вс-
тигли зіпсувати стосунки. 
Якщо тепер 58-річний Ан-
тоніу Кошта не помириться 
з ними чи не знайде нових 
союзників, то може втрати-
ти посаду глави уряду на-
віть за наявності перемоги 
на виборах. Право форму-
вати новий уряд перейде до 
його 62-річного суперника, 
лідера соціал-демократів 
Руя Ріу. 
 Для Європи неділь-
ні парламентські вибори в 
Португалії були показови-
ми тим, що до парламенту 
пройшли помірковані ліві 
партії та правоцентристи. І 
жодної популістської сили, 
пошесть яких спостері-
гається в інших європейсь-
ких країнах. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 У Швеції в понеділок, 
7 жовтня, розпочався Но-
белівський тиждень, який 
триватиме до 14 жовтня. 
Першими оголосили пріз-
вища лауреатів у галузі 
медицини. Згідно з за-
повітом засновника премії 
Альфреда Нобеля, наго-
роду отримує «особа, яка 
зробила найважливіше 
відкриття в галузі фізіоло-
гії або медицини». Премію 
присуджують за конкрет-
не відкриття, а не роботу 
в галузі протягом життя. 
Переможець отримає при-
зову виплату в 9 мільйонів 
шведських крон, що на-
разі дорівнює 915 тисячам 
доларів США. Нагороду і 
суму можуть розділити до 
трьох лауреатів.
 Так і сталося цього 
року, оскільки «медично-
го Нобеля» здобули троє 

вчених. Ними стали аме-
риканські онкологи 62-
річний Вільям Кейлін та 
63-річний Ґреґґ Семен-
ца і 65-річний британсь-
кий молекулярний біо-
лог Пітер Реткліфф. «Ця 
нагорода — трьом науков-
цям, які винайшли моле-
кулярний регулятор, що 
визначає, як наші клі-
тини адаптуються, коли 
рівень кисню падає», — 
сказав професор Рандал 
Джонсон, член Нобелівсь-
кої асамблеї. Тобто вони 
відзначені за відкриття 

механізму адаптації клі-
тин до обсягу доступного 
кисню. 
 Виявлення клітинами 
кисню та пристосування їх 
до його обсягів є ключовим 
при багатьох захворюван-
нях. Відкриття цьогоріч-
них лауреатів мало фун-
даментальне значення для 
фізіології і дозволило про-
класти шлях новим перс-
пективним стратегіям бо-
ротьби з анемією, раком та 
багатьма іншими хвороба-
ми. 
 «Медичний Нобель» 

вручається з 1901 року, 
тобто з часу заснування 
нагороди. До цього часу 
109 нагород у цій галузі 
присуджено 216 особам. 
Більшість iз них похо-
дить зi США. Робота над 
обранням лауреата премії 
з медицини триває впро-
довж усього року: ще во-
сени Нобелівський комі-
тет розсилає запрошення 
інституціям та особам, 
які мають право подава-
ти кандидатури. Прийом 
заявок завершується 31 
січня. Впродовж весни 
та літа Нобелівський ко-
мітет оцінює заявки, а в 
серпні звітує перед Но-
белівською асамблеєю 
Каролінського інституту. 
Асамблея оголошує про 
своє рішення на початку 
жовтня. Вручення премії 
відбувається 10 грудня, в 
річницю смерті Альфре-
да Нобеля. ■

ВСІ ЗА ОДНОГО

«Балтик 
плюс» проти 
російської 
агресії
Естонія, Латвія, Литва, Грузія 
підтримали Україну в ПАРЄ 
спільною заявою про РФ i 
бойкотом відкриття осінньої 
сесії
Тетяна ПАРХОМЧУК

 Допоки Україну накриває хвиля обурен-
ня через імплементацію «формули Штайнмає-
ра», допоки наростає протестна хвиля на сто-
личному Майдані, в Парламентській Асамблеї 
Ради Європи (ПАРЄ), відкриття чергового засі-
дання якої відбулось днями, Україна разом із 
Грузією, Естонією, Латвією, Литвою створила 
групу протесту проти повернення в Асамблею 
голосу Росії. Делегації наших чотирьох союз-
ниць відмовились брати участь у відкритті осін-
ньої сесії Парламентської Асамблеї Ради Євро-
пи на знак солідарності з Україною. 
 Грузинські ЗМІ, цитуючи главу українсь-
кої делегації Єлизавету Ясько, повідомили, 
що представники цих п’яти країн підготува-
ли спільну заяву щодо Росії. Виступаючи про-
ти поновлення права голосу РФ в ПАРЄ, автори 
заяви вважають, що підстави для виключення 
цієї країни залишаються незмінними, а рішен-
ня країн-партнерів повернути Росію в ПАРЄ 
було необґрунтованим. Також у заяві йдеться і 
про загрози з боку Кремля стосовно України та 
Грузії. 
  Заявники зазначили, що дуже важливо, аби 
цей протест і позиція були почуті делегаціями 
інших країн. Цей політичний жест стосувався 
лише першої сесії, що має урочисте значення і 
демонструє, що насправді світу має бути не до 
урочистостей, коли над частиною європейських 
країн нависла загроза поневолення таким агре-
сивним і небезпечним сусідом, як РФ.
 У спільній заяві делегації зазначається, що 
Рада Європи 70 років захищала права мільйонів 
людей і твердо підтримувала цінності, заради 
яких і була створена. «На жаль, червень 2019 
року ознаменував початок іншої ери. Під час 
літньої сесії Парламентська Асамблея Ради 
Європи прийняла резолюцію 2 292, котра без 
умов повернула російській делегації право го-
лосу та інші процедурні права. Цим Парламент-
ська Асамблея Ради Європи закрила очі на по-
рушення прав людини, викрадення, незаконну 
окупацію й анексію територій, незаконні ареш-
ти громадян держав-членів організації і війни, 
що їх Російська Федерація досі веде проти своїх 
сусідів», — зазначається у заяві.
 Тим часом президент Франції заявив, що рі-
шення повернути Росію в ПАРЄ не означає, що 
в РЄ діють подвійні стандарти. «Це рішення не 
підриває нашу рішучість покласти край замо-
роженим конфліктам, котрі є болючими рана-
ми нашого континенту — в Україні, в Грузії, 
на Кавказі, в Придністров’ї», — відповів Ем-
мануель Макрон на запитання журналістів сві-
тових агентств. «Це не жест пом’якшення, це 
тверда рішучість змусити Росію виконати свої 
обов’язки. Це прагнення нашої організації ста-
ти більш эфективною», — дещо розмито пояс-
нив президент Франції.
 Тим часом делегації п’яти країн домови-
лись створити в ПАРЄ постійну групу «Балтик 
плюс». Її мета — політика невизнання анексії 
Росією Криму й засудження російської окупа-
ціі Криму, Східної України, Грузії і Молдови. 
За словами глави української делегації Єлиза-
вети Ясько, чергове засідання групи має відбу-
тись у Києві.
 Відповідаючи на запитання журналістів 
у кулуарах ПАРЄ, Єлизавета Ясько зазначи-
ла, що Рада Європи втратила авторитет в очах 
мільйонів громадян держав-членів. «Ми запро-
шуємо до нашої групи усіх, для кого цінності й 
виконання обов’язків не є порожнім звуком», 
— цитують главу українськоі делегації закор-
донні медіа. ■

■ЇХНІЙ ВИБІР

Не стомилися від 
стабільності та 
зростання
На парламентських виборах у 
Португалії впевнено перемогли 
правлячі соціалісти

■

Приміщення Зборів республіки — парламенту Португалії —
знову «в руках» соціалістів. 
Фото Олега БОРОВСЬКОГО.

❙
❙
❙

ЗРАДНИКИ

Служу «отєчеству»
Вишинського призначили виконавчим директором 
інформагенції «Россія сєгодня»

■

ПРЕМІАЛЬНІ

Кому «Нобеля»?
Першими назвали лауреатів премії 
з медицини

■
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Медведчук — агент КДБ СРСР і, 
можливо, — агент ФСБ РФ
 У попередніх моїх публікаціях ви оз-
найомилися з нормативно-правовими ак-
тами КДБ СРСР, які регламентували опе-
ративну діяльність органів держбезпеки, 
їхні методи і способи вербовки радянсь-
ких громадян та іноземців, з термінами, 
які використовували у своїй роботі опера-
тивні працівники, з визначеннями, хто та-
кий «агент», «резидент», «довірена особа», 
«позаштатний оперативний працівник» 
КДБ, з видами заохочень, нагород і соціаль-
них гарантій, які вони отримували за свою 
«роботу», чим є «особова» та «робоча спра-
ва» агента (резидента), що таке «алфавітна 
карточка форми 3» агента, кого можна було 
вербувати, а кого ні, та з іншими момента-
ми діяльності колись всемогутнього бойово-
го загону КПРС — КДБ СРСР. 
 Сподіваюся, що це допомогло вам от-
римати відповідь на запитання: то був чи 
не був Віктор Медведчук агентом КДБ під 
псевдонімом «Соколовський»? Для мене 
як начальника відділу військової контр-
розвідки СБУ в минулому, відповідь одно-
значна — БУВ!
 Нагадую і буду це робити неодноразово, 
якими б напівлегальними судовими рішен-
нями Медведчук не прикривався, як фіго-
вим листком, що він не був агентом КДБ. 
Стверджую і буду стверджувати — БУВ, 
оскільки мені це відомо достеменно! 
 30 серпня 2000 року голова СБУ Деркач 
доповів президенту Кучмі, що Віктор Мед-
ведчук був таємним агентом КДБ і працю-
вав під псевдонімом «Соколовський». На 
що Кучма йому зауважив: «...мені відомо, 
що він був агентом КДБ стовідсотково». Їхня 
розмова є на аудіозаписах, зроблених Мико-
лою Мельниченком у кабінеті експрезиден-
та Кучми. Звуковий файл розмови на жорс-
ткому диску, її розшифровка та пояснення 
Мельниченка, за яких обставин ця розмова 
була записана, я як народний депутат і голо-
ва парламентської тимчасової слідчої комісії 
офіційно направив Генеральному прокуро-
ру Святославу Піскуну і голові СБУ Володи-
миру Радченку з депутатським зверненням 
у кінці 2002 року і поширив у ЗМІ. 
 У розмові зі мною Радченко підтвердив, 
що Медведчук був агентом 5-го управління 
КДБ під псевдонімом «Соколовський» і за-
значив: «Григорію, ти як полковник СБУ, 
який відряджений до Верховної Ради на-
родним депутатом, добре знаєш, що пись-
мово повідомити парламент про те, хто 
був агентом КДБ, я не маю права, оскіль-
ки відсутній закон про зняття заборони 
щодо вільного доступу до картотеки аген-
тури КДБ. Приймете закон — питань не 
буде. Але ти ж розумієш: тоді буде відкри-
та «скринь ка Пандори», що призведе до не-
передбачуваних наслідків», — зауважив 
Радченко. «На письмові запити, чи була 
така-то особа агентом КДБ, ми, — продов-
жив голова СБУ, — даємо стандартну від-
повідь, що «будь-яких документів про спів-
працю цієї особи з органами державної без-
пеки СРСР-УРСР не виявлено», і ти про це 

також добре знаєш». І він — правий!
 Тому, коли представник Медведчука 
звернувся до СБУ і до Галузевого держав-
ного архіву СБУ iз заявою для надання ін-
формації, чи був Медведчук агентом КДБ і 
які є підтверджувані документи, він отри-
мав iз цих відомств ідентичні шаблонні від-
повіді: «...будь-яких документів про спів-
робітництво Медведчука В. В. з органами 
державної безпеки СРСР-УРСР не виявле-
но». Зауважу, що таких відповідей за роки 
незалежності було видано десятки.
 Наголошую для аматорів у подібних 
справах. У зазначеній відповіді не сказано, 
що Медведчук «НЕ БУВ АГЕНТОМ КДБ 
СРСР-УРСР»! А це, як кажуть в Одесі, дві 
великі різниці! 
 Та невже хтось допускає, що голова 
СБУ Деркач доповідає президенту Украї-
ни Кучмі (який його призначив на цю по-
саду) неправду про Медведчука? Або Куч-
ма сказав брехню Деркачу про те, що йому 
«відомо, що Медведчук був агентом КДБ 
стовідсотково»? 
 Медведчук не звертався до суду з по-
зовом до Деркача та Кучми щодо захис-
ту своєї «честі і гідності» (яких у нього не 
було від народження) та з вимогою, щоб Де-
ркач і Кучма спростували інформацію, що 
він агент КДБ «Соколовський» як неправ-
диву, тому що прекрасно знав, що Деркачу 
та Кучмі достовірно відомо (як і мені!), що 
він був агентом КДБ «стовідсотково».
 Ще до появи у ЗМІ зазначеної розмо-
ви Деркача і Кучми про агента КДБ Мед-
ведчука-«Соколовського» Інформаційний 
бюлетень Харківської правозахисної гру-
пи «Права людини» (№ 25, за 1-15 вересня 
2000 р.) надрукував матеріал, в якому чо-
ловік похилого віку стверджував, що він 
«працював у КДБ, і Медведчук був його 
агентом». Ветеран-кадебiст сказав прав-
ду, яка підтверджена, зокрема, тверджен-
нями Деркача та Кучми і документами, які 
я вивчав в архіві СБУ. На ветерана КДБ і 
на Інформаційний бюлетень Медведчук та-
кож не подавав позову до суду.
 Радник міністра внутрішніх справ Зорян 
Шкіряк наприкінці січня 2016 року заявив: 
«... «Куманьок» Путіна Медведчук був за-
вербований агентом КДБ СРСР ще у студент-
ські роки, мав псевдо «Соколовський». Зда-
вав кадебiстам українських патріотів ще в 
роки «совка». Все це є в архівах СБУ». 
 З якими архівними документами оз-
найомився Шкіряк, мені невідомо. Навес-
нi 1993 року, коли я був начальником від-
ділу військової контррозвідки СБУ, я ра-
зом iз моїм заступником підполковником 
Анатолієм Єрмаком проводив перевірку 
оперативної інформації, у якій йшлося 
про те, що «адвокат В. Медведчук — агент 
КДБ» і його бізнес-партнер Григорій Сур-
кіс виводили валютні кошти футбольного 
клубу «Динамо» за кордон». В архіві СБУ 
я тримав у руках і вивчав документи, які 
однозначно вказували на те, що Медвед-
чук був «особливо цінним агентом» КДБ 
під псевдонімом «Соко  ловський», завер-
бованим ще студентом. 

 За яких обставин нам довелося підніма-
ти архівні матеріали СБУ на предмет того, 
чи дійсно Медведчук був агентом КДБ, зу-
пинюся детально далі.
 У «Вікіпедії», зокрема, записано: 
«ВІКТОР МЕДВЕДЧУК ВІД СЕРЕДИ-
НИ 1970 РОКІВ — СПІВРОБІТНИК КДБ 
СРСР». Якої саме категорії «співробіт-
ник», ми тепер знаємо — ТАЄМНИЙ 
АГЕНТ («стукачок») під псевдонімом 
«СОКОЛОВСЬКИЙ»!
 Зауважу, що, з урахуванням свого до-
свіду роботи в контррозвідці і добре знаю-
чи Медведчука ще зi студентських років, 
не виключаю, що «Соколовський» міг пе-
рекваліфікуватися і в агента ФСБ РФ! Су-
дячи з його діяльності, особливо в період iз 
1996 по 2004 рік, ймовірність того, що ар-
хівний агент КДБ «Соколовський» був за-
вербований ФСБ майже, як говорив Куч-
ма, «стовідсоткова». 
 Сьогодні Медведчук є агентом політич-
ного впливу свого кума — воєнного злочин-
ця, «кривавого карлика» Путіна (агент 
КДБ зі студентських років, як і Медведчук) 
і разом iз московським «окупаційним» бло-
ком «За життя» впроваджує його політику 
в Україні через так звану «формулу Штайн-
маєра», розроблену в Кремлі, яку в народі 
«охрестили» «формулою ШвайнМаєра» 
(німецькою — SchweinMayer, Schwein, на-
гадаємо, в перекладі означає свиня).

Майже 50 років тому...
 Щоб переконалися ті, хто ще, мож-
ливо, сумнівається у зазначеному, почну 
свою розповідь iз майже півстолітньої дав-
нини. Навіть не віриться, що стільки мину-
ло часу...
 Улітку далекого 1971 року я закін-
чив строкову військову службу в Радянсь-
кій армії у званні молодшого лейтенан-
та запасу (офіцерський жетон «ВС СССР: 
И-650146» зберігаю як пам’ять  до цього 
часу). В армії був прийнятий до лав КПРС. 
Службу проходив у військах ППО на по-
саді оператора АСУ (автоматизована сис-
тема управління) в Донецькій області (так 
офіційно значиться в моїй особовій справі, 
яка зберiгається у СБУ).
 Успішно здавши екзамени, я був зара-
хований студентом юридичного факульте-
ту Київського державного університету ім. 
Шевченка. Деканом факультету був Пав-
ло Петрович Заворотько, великої душі лю-
дина, національних українських поглядів, 
часто приходив на роботу в українській ви-
шиванці, фронтовик, а вже потім — про-
фесіонал своєї роботи — доктор юридич-
них наук, професор.
 Восени 1972 року, на другому курсі, 
я був обраний секретарем комсомольсь-
кого бюро і членом партійного бюро юри-
дичного факультету. Секретарем партбю-
ро був Владлен Ігнатович Гончаренко, за-
відувач кафедри криміналістики (з 1987 по 
1997 рік — декан факультету), веселий, з 
дотепним гумором, мав великий досвід ро-

боти слідчим прокуратури. З ним у мене 
склалися дружні стосунки на все життя. 
Окремо від занять він давав мені практич-
ні знання криміналістики, навчав, як ста-
ти професійним слідчим. Я, у свою чергу, 
в спортивному залі або в парку показував 
йому прийоми рукопашного бою... 
 Не можу не згадати добрим словом 
ще двох моїх учителів за їхню принципо-
ву позицію у питанні відрахування Мед-
ведчука з університету. Це Діна Василів-
на Боброва — професор кафедри цивільно-
го права, вольова, вимоглива і справедли-
ва жінка. Багато студентів її побоювалися. 
Щоб здати їй екзамен, цивільне право тре-
ба було дійсно знати назубок... Мені вона 
запам’яталася своєю принциповою пози-
цією щодо Медведчука. Як і Павло Семе-
нович Матишевський, фронтовик, завіду-
ючий кафедрою кримінального права (де-
кан факультету з 1974 по 1983 рік). Та про 
це трохи згодом.
 Пізніше зрозумієте, чому я привер-
нув вашу увагу саме до цих моїх Учителів. 
Хоча такими ж учителями з великої літе-
ри були й інші викладачі, які мене вчили 
і дали не лише добрі знання, а й передали 
свій життєвий досвід. Майже всі вони були 
фронтовиками, як і мій тато.
 У вересні 1972 року, за наказом ректора 
університету, на перший курс юридичного 
факультету «понад план» був зарахований 
Віктор Медведчук, який і до сьогодні у згад-
ках є ганебною плямою юрфаку. Пізніше я 
дізнався, що при вступі в університет він не 
пройшов за конкурсом, але 12 вересня був 
зарахований на підставі дозволу МВССО 
УРСР (Міністерства вищої і середньої осві-
ти. — Ред.). Причиною такого дозволу було 
клопотання органів міліції, де Медведчук 
працював «позаштатним працівником», 
про що написав Дмитро Чобіт у біографіч-
ній книзі «Нарцис. Штрихи до політично-
го портрета Віктора Медведчука».
 Зауважу, що достовірність інформації, 
викладеної в книзі, підтвердив Верхов-
ний Суд України. Окрім того, в матеріа-
лах кримінальної справи та особовій справі 
студента Медведчука є власноручно напи-
сані ним свідчення, що він був «позаштат-
ним працівником міліції» (не плутайте з 
категорією «агент»), нагороджений гра-
мотами органів МВС, а також про надання 
йому рекомендації на навчання на юридич-
ний факультет КДУ. 
 У кінці вересня 1972 року як секретар 
комсомольського бюро юрфаку я був на 
комсомольських зборах першого курсу, 
на яких обирали секретаря комсомольсь-
кої організації курсу і члена бюро факуль-
тету, де і познайомився особисто з «ком-
сомольським активістом» і «позаштат-
ним працівником міліції» Медведчуком. 
Запам’ятався він надмірно активною, я 
б навіть сказав, нахабною поведінкою, з 
жорстким злим поглядом в очах, цинічною 
посмішкою в куточках губ, тонких як нит-
ка, і великим бажанням отримати «владу». 

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ■

Маловідомі факти із біографії кума Путіна

«АДвоКАТ» 
— агент КДБ

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, Герой України, генерал-лейтенант СБУ, 
кандидат юридичних наук

Банер iз фотографією Віктора Медведчука і підписом «АДвоКАТ» 
(який винесено в заголовок статті) з виділеними в червоний колір 
словами «АД» і «КАТ» було вивішено вболівальниками київсько-
го «Динамо» на стадіоні НСК «Олімпійський» 15 вересня під час 
футбольного матчу між «Динамо» і чернігівською «Десною». 
Вересень був вибраний невипадково. Вболівальники нагадали, 
що Медведчук був «АДвоКАТОМ» у відомого українського поета-дисидента Василя Стуса, 
який восени 1980 року був засуджений до 10 років ув’язнення і 5 років заслання (судовий 
процес розпочався 29 вересня і закінчився 2 жовтня оголошенням обвинувального вироку 
невинному). Стус помер у ніч на 4 вересня 1985 року в таборі особливо суворого режиму в 
Пермській області. 
ЗМІ неодноразово зазначали, що на «судилищі» над Стусом за сфабрикованою КДБ спра-
вою кадебістський «АДвоКАТ» Медведчук виконав роль прокурора, а не захисника, підтри-
мавши звинувачення і визнавши вину свого підзахисного за нього самого.
Письменниця Оксана Забужко назвала Віктора Медведчука «вбивцею», а поета Василя Сту-
са — його «жертвою». 
Нагадаю, що аналогічна позиція «АДвоКАТА» Медведчука була і в інших сфабрикованих 
КДБ справах над українськими дисидентами Юрієм Литвином (засуджений важко хворим 
у червні 1982 року до 10-річного ув’язнення і 5 років заслання, помер у колонії суворого 
режиму в Пермській області 5 вересня 1984-го) і Миколою Кунцевичем (засуджений у 1984 
році до трьох років позбавлення волі, Медведчук вимагав у суду додати до цього строку ще 
рік і 9 місяців, не відбуті з попереднього терміну). Кунцевич заявив: «Адвокат Медведчук лив 
на мене більше бруду, ніж прокурор, не прийшов на оголошення вироку і відмовився писати 
апеляційну скаргу на нього. За наполяганням Медведчука суддя додав мені до вироку май-
же два роки в’язниці».
У кожного своя відповідальність перед Всевишнім і сумлінням за вчинене на цьому світі. У 
Медведчука — так само...

«Жертва і його вбивця».❙
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Я ще подумав про себе: «Такий може піти 
дуже далеко, розштовхуючи ліктями або, 
навіть, по трупах, якщо його своєчасно не 
зупинити...».
 Майже через 30 років, доповідаючи 
президенту Кучмі про Медведчука, міністр 
внутрішніх справ Юрій Кравченко (нині 
покійний) так його охарактеризував на під-
ставі зібраних матеріалів: «Я думаю, що не-
безпечно допускати Медведчука до влади. 
Його характеризують як дуже жорстоко-
го. Особа, яка не має абсолютно ніяких пе-
решкод, абсолютно безжалісний... У кримі-
нальному світі таких називають «відмороз-
ками». Це вбивства, кров на руках...». 
 Аудіозапис цієї розмови, яку я не раз 
прослуховував, Микола Мельниченко зро-
бив у кабінеті Кучми і опублікував у книж-
ці «Хто є хто. На дивані президента Куч-
ми». Роздруківка розмови та її звуковий 
файл також поширені в інтернеті.

Яблуко від яблуні...
 Головний редактор тижневика «Дзер-
кало тижня» Юлія Мостова у жовтні 2018 
року цілком справедливо зауважила, що 
Медведчук є ворогом України. «Це чесний 
ворог... Медведчук абсолютно щиро нена-
видить усе українське. І я думаю, що це ро-
дом із сім’ї. Це родом з тих обмежень, які 
були накладені на його життя походжен-
ням батька — його біографії, яка призвела 
до заслання за радянських часів...». «Бе-
зумовно, на сьогодні Медведчук в Україні 
— це впливова фігура. Це соромна обстави-
на», — наголосила Мостова.
 Ненависть Медведчука до всього ук-
раїнського була відвертою ще з часів його 
навчання на юридичному факультеті. Не 
раз доводилося чути, як на різноманітних 
комсомольських заходах чи інших зібран-
нях, щоб виділитися, він таврував ганьбою 
«український буржуазний націоналізм» і 
«бандеровців». 
 Права Мостова і в тому, що це у Мед-
ведчука пов’язано з біографією його бать-
ка. Поясню. В роки Другої світової війни 
Медведчук-старший працював у трудово-
му відділі німецьких окупаційних сил — 
установі з використання робочої сили, ос-
новним завданням якої було виконання на-
казів німецької адміністрації щодо приму-
сового вивезення на роботу до Німеччини 
працездатної української молоді. Як зна-
читься у «Вікіпедії», батько Медведчука 
підтримував політику колабораціонізму 
(співпраці з німецькими окупантами): за 
його участі було вивезено понад 2 тисячі 
українців до Німеччини як рабів органі-
зації Arbeitstamt і він буцімто мав якісь 
зв’язки з підпіллям ОУН.
 У листопаді 1943 року батько Мед-
ведчука був арештований військовою 
контррозвідкою СМЕРШ і засуджений за 
«участь у контрреволюційній організації 
«українських націоналістів» до 8 років 
ув’язнення і 4 років заслання. Заслання 
відбував у далекому Красноярському краї, 
де і народився Віктор Медведчук. 
 Чи брав батько Віктора участь і яку 
саме в «українській націоналістичній 
діяльності», чи ні — це окрема тема. З ма-

теріалами СМЕРШУ і воєнного трибуналу, 
який засудив Медведчука-старшого, ви мо-
жете ознайомитися в iнтернеті і самостій-
но зробити свій висновок. Наприклад, на 
думку Дмитра Чобіта та інших дослідни-
ків, які глибоко вивчали це питання, пра-
цівники СМЕРШУ змусили Володими-
ра Медведчука обмовити себе, що він був 
членом ОУН під впливом тортур і заляку-
вання, про що свідчать, зокрема, матеріа-
ли справи і свідчення самого Медведчука-
старшого. 
 У своїх неодноразових скаргах на ім’я 
генерального прокурора СРСР та у ЦК 
КПРС засуджений Медведчук стверджу-
вав, що він «навіть не знав про таку органі-
зацію, як ОУН», і «ніколи її членом не був і 
не думав бути», називав ОУН «ворогом», у 
якого «опинився в полоні через свою легко-
важність і легкодухість», але ніколи не від-
чував себе у душі та ідейному виховані «ук-
раїнським буржуазним націоналістом».
 Дослідник історії визвольного руху Во-
лодимир В’ятрович зазначив, що до цього 
часу не виявлено документів, які засвідчу-
ють про участь Володимира Медведчука 
в ОУН. Він міг мати якісь контакти з під-
піллям, але не належав до тих людей, які 
присвятили себе активній повстанській бо-
ротьбі, резюмує В’ятрович.
 Та й сам Володимир Медведчук у груд-
ні 1961 року у скарзі на ім’я першого сек-
ретаря ЦК КПРС Микити Хрущова напи-
сав таке: «Та насправді ви тільки уявіть 
собі, який я iз себе: сам горбатий, зріст 150 
см, нога права коротша на 5 сантиметрів, 
не згинається, і до того ж, у той час я ходив 
на милицях і в туторі. Можете собі уяви-
ти, який з мене підпільник і що я міг зро-
бити, коли я на далекі відстані не міг пере-
суватися». Писав він у скарзі і про тортури 
та тиск, яких зазнав від слідчих СМЕРШУ 
під час досудового розгляду його справи, 
через що потім обмовляв себе як на допи-
тах, так і в суді. Просив переглянути спра-
ву, щоб «не відчувати плями, яка його мо-
рально гнітила». 
 Як пояснювали ветерани СМЕРШУ-
КДБ , щоб не бути засудженим до розстрі-
лу, Володимир Медведчук змушений був 
визнати себе «українським націоналістом» 
і погодився стати таємним агентом контр-
розвідки, щоб інформувати органи держ-
безпеки про настрої і плани інших засу-
джених «за участь у контрреволюційній 
націоналістичній діяльності», з якими ра-
зом відбував покарання. 
 Та залишимо цю справу історикам. Що 
б там не вчинив Медведчук-старший під 
час Другої світової, син за батька, який по-
дарував йому життя, не відповідає. Проте 
народна мудрість каже: «Яблуко від яблуні 
недалеко падає». 
 Віктор Медведчук не любить коменту-
вати минуле свого батька, але себе націо-
налістом «не вважає». Але це його спра-
ва. Російський політолог і публіцист Ан-
дрій Піонтковський у березні минулого 
року заявив: «Я до цього часу не розумію, 
чому Віктора Медведчука вважають вели-
ким діячем України. Ця людина винна у 
розв’язанні війни проти України».

«Зрадник України» і «небезпечний ворог»
 Звільнений з російського полону ук-
раїнський моряк Андрій Оприско заявив, 
що кум президента РФ Медведчук — зрад-
ник і йому не були потрібні його послуги 
для звільнення з полону. «У Лефортово до 
українських моряків хотів прийти Віктор 
Медведчук. Кажу: «Нехай, але щоби потім 
не пошкодував». Він не прийшов. Я казав 
це слідчим і своїм сусідам по камері, аби це 
пішло далі. Казав слідчим: «Якщо Медвед-
чук прийде і домовиться про наше звіль-
нення, то одразу ведіть назад у камеру, що 
не піду, бо це ЗРАДНИК БАТЬКІВЩИНИ 
і мені його послуги не потрібні». Це таки 
дійшло до нього, бо була інформація, що 
українські моряки не хочуть бачити Мед-
ведчука», — наголосив Андрій Оприско.
 Лідер «Братства» Дмитро Корчинсь-
кий (якого я знаю понад 20 років) у програ-
мі «Досьє» Сергія Руденка 6 лютого 2018 
року заявив: «Дуже велика помилка ук-
раїнських спецслужб і української влади, 
що Медведчук не був арештований відразу 
після початку війни з Росією. Він мав бути 
посаджений у тюрму одним із перших». 
«Він справді дуже близький до Путіна, 
тобто ця людина, яка мала би бути або поса-
джена, або застрелена. Це небезпечний во-
рог», — резюмував Корчинський. 
 Поділяючи повністю позицію героя-
моряка Андрія Оприска, що «Медведчук є 
зрадником України», і Дмитра Корчинсь-
кого, що він «небезпечний ворог», запере-
чую, що Медведчука необхідно було «за-
стрелити». Ліквідація Путіна в період ве-
дення воєнної агресії Росії проти України, 
з точки зору міжнародного права і націо-
нального законодавства, світом буде визна-
на законною і правомірною, як знищення 
терориста Усами бен Ладена, про що я не-
одноразово публічно заявляв. Вбивство ж 
Медведчука буде вважатися злочином, які 
б аргументи і політичні мотиви на сьогодні 
не приводилися. 
 Окрім того, є одна обставина, яка 
пов’язує мене з Медведчуком — це наша 
розмова, яка відбулася наприкінці травня 
2004 року, вона мала приватний, в певній 
мірі «містичний» характер. Після неї ми 
не зустрічалися. Сподіваюся, що він її не 
забув. Щодо мене, то, пам’ятаючи цю роз-
мову, я уже двічі знімав загрозу можли-
вої ліквідації Медведчука впродовж років 
війни, про що він навіть не здогадуєть-
ся. Молю Бога, щоб Він зберіг йому жит-
тя мінімум до кінця травня 2022 року... Та 
на все Воля Божа! 

«Я знав, що Медведчук є агентом, бо жив 
iз ним в одному гуртожитку»
 У 1972 році на факультет міжнарод-
них відносин та міжнародного права КДУ 
вступив Сергій Головатий. Я, Медведчук і 
Головатий мешкали у студентському міс-
течку, в гуртожитках на вулиці Ломоно-
сова в Києві.
 Ось що згадує народний депутат шести 
скликань, міністр юстиції трьох урядів, 
віцепрезидент ПАРЄ Сергій Голова-
тий (суддя КСУ з 2 березня 2018 року) в 
інтерв’ю одному з телеканалів 10 квітня 
2015 року: «Я знав, що Медведчук є аген-
том Кремля, бо жив iз ним в одному гур-
тожитку. Я бачив його стиль життя: тоді 
я жив у кімнаті з чотирма іноземними сту-
дентами, він мав одномісний номер. Уже 
в той час він був агентом КДБ. Його завер-
бували як адвоката Стуса. Всі інші події 
довели, що Медведчук — відкритий агент 
Кремля. Я робив усе можливе на виборах 
до парламенту 1994 року, щоб по першо-
му округу в Києві не пройшов Медведчук. 
Наші округи були суміжні».
 У кімнаті гуртожитку, де мешкав я, 
нас було троє студентів, один iз них — 
Хуліо Цесар Кастро з Сальвадору. Заува-
жу, що одномісний номер, в якому Мед-
ведчук жив сам, міг використовуватися 
як місце (майже як конспіративна квар-
тира) для таємних зустрічей Медведчука 
з оперативним працівником КДБ, у яко-
го він був на зв’язку. Досить зручно і ніх-
то не запідозрить — студенти, аспіранти, 
які проживали в гуртожитку, не звертали 
особливої уваги одне на одного. Такі кон-
спіративні зустрічі досить часто практи-
кувалися оперуповноваженими КДБ при 
зустрічах зi студентами, які були їхніми 
агентами, про що мені розповідали вете-
рани-кадебiсти. 
 У 1994 році я проживав у Шевчен-
ківському районі Києва, де в Артемівсько-

му окрузі № 1 Медведчук хотів стати нар-
депом. Є і моя з Анатолієм Єрмаком час-
тинка праці, як і Сергія Головатого, щоб 
«кадебiст-АДвоКАТ» програв вибори. 
 На виборчому окрузі Медведчука були 
поширені листівки і газетні публікації, у 
яких достатньо аргументовано було дока-
зано, що він агент КДБ (про що я достемен-
но знав, будучи в той час начальником від-
ділу військової контррозвідки СБУ). Були 
також публікації, що на судових процесах, 
сфабрикованих КДБ УРСР проти українсь-
ких дисидентів Юрія Литвина, Василя Сту-
са, Миколи Кунцевича, «АДвоКАТ» Мед-
ведчук не допомагав їм, а вів себе гірше за 
прокурора. 
 Заяву Сергія Головатого, що Медведчук 
був агентом КДБ ще у студентські роки, я 
повністю підтверджую.

«Трійця нелюдів» на чолі з Медведчуком
 На другому курсі Медведчук став ко-
мандиром комсомольського оперативно-
го загону народної дружини Ленінського 
райкому комсомолу Києва. В його поведін-
ці проглядалася якась патологічна жадоба 
до влади над людьми і жорстке ставлення 
до тих, хто йому перечив. 
 У листопаді 1973 року в історії юридич-
ного факультету сталася настільки ганебна 
подія за участю Медведчука і його однокур-
сника Ігоря Яковенка (якої ніколи не було 
ні до них, ні після них), що її згадують і досі 
ті, хто про неї знає, коли бачать його по теле-
баченню, хоча і минуло понад 45 років. На-
приклад, старший прокурор Київської місь-
кої прокуратури Софія Роговська, у якої 
Медведчук проходив практику, і через ба-
гато років не може не згадувати свого прак-
тиканта «незлим тихим словом»: «Мене по-
чинає трусити, коли я його бачу по телеві-
зору», — згадував її слова Дмитро Чобіт у 
2001 році у своїй книжці «Нарцис».
 Нагадую про це, щоб нинішнє поколін-
ня знало і бачило, кого знову обрали до пар-
ламенту і яку загрозу Медведчук становить 
для України. 
 Із матеріалами кримінальної справи № 
15-100 по звинуваченню Медведчука та ін-
ших, яку я свого часу вивчав, ви можете оз-
найомитися у зазначеній книзі Чобота та в 
iнтернеті. Тому суть справи нагадаю корот-
ко, акцентуючи більше уваги на тому, що 
відбувалося довколо неї.
 8 листопада 1973 року, близько 19 год. 
(відзначалася чергова річниця Великої 
Жовтневої Соціалістичної революції) сту-
денти 2-го курсу юридичного факультету 
Віктор Медведчук (командир комсомоль-
ського оперативного загону ДНД Ленінсь-
кого райкому ЛКСМУ), Ігор Яковенко (ко-
місар закону ДНД юрфаку) і член цього за-
гону Сергій Авраменко, які були на чергу-
ванні з охорони громадського порядку, на 
Хрещатику в Києві затримали двох непов-
нолітніх хлопців Єфремова і Кричака, з уст 
яких почули лайку і повели їх у парадний 
під’їзд будинку. По дорозі Єфремов вир-
вався і втік. Кричак відмовився заходити 
в темний під’їзд будинку, вказавши на від-
сутність таблички «опорний пункт ДНД». 
Тоді Медведчук, Яковенко й Авраменко 
силоміць затягнули Кричака у під’їзд, де 
жорстоко побили його руками і ногами, 
розбили голову і зламали ребро. 
 Якби не жінка, яка, почувши крик про 
допомогу, покликала двох військовослуж-
бовців, то Кричака могли б зробити інвалі-
дом на все життя або навіть убити, щоб при-
ховати сліди злочину. Бо коли ті зайшли до 
під’їзду, то побачили, як «трійця нелюдів» 
волочила закривавленого хлопця. Оскільки 
Кричак був увесь у крові (йому розбили го-
лову), викликали карету швидкої допомоги 
та доставили потерпілого в лікарню №14.
 Слідство і суд встановили, що непов-
нолітнього Андрія Кричака жорстоко бив гу-
мовим макетом пістолета саме Медведчук. 
 25 квітня 1974 року Ленінський район-
ний суд м. Києва визнав Медведчука, Яко-
венка і Авраменка винними у жорстокому 
побитті неповнолітнього Андрія Кричака, 
заподіянні йому тілесних ушкоджень серед-
ньої тяжкості, тобто у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ст. 102 КК УРСР, і засудив їх до 
двох років позбавлення волі. Всіх засудже-
них взяли під варту просто в залі суду. 
 Факультет, який лихоманило від вчи-
неного Медведчуком і Яковенком, полег-
шено зітхнув. Та, як виявилося, ненадов-
го. Це були лише квіточки, ягоди були ще 
попереду. 

(Продовження стор. 8—9)

Путін і Медведчук — агенти КДБ зі студентських років. ❙

Віктор Медведчук
«Соколовський»!
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Коли втручається «невидима впливова 
сила» 
 6 червня 1974 року Київський міський 
апеляційний суд скасував вирок і напра-
вив справу на додаткове розслідування. 
Суд зобов’язав слідство встановити, чи був 
у нетверезому стані потерпілий (?), чи пе-
ребували Медведчук і Яковенко в цей день 
при виконанні своїх обов’язків як керівни-
ки оперативних комсомольських загонів 
(?), та зібрати додаткові матеріали, які ха-
рактеризують потерпілого і обвинувачених 
(?). Зауважу, що всі ці обставини були вста-
новлені слідством і досліджені районним 
судом. Тому рішення апеляційного суду 
виглядало досить дивним. Значно пізні-
ше мені стане зрозумілим, чому суд прий-
няв таке рішення. В судовий процес втру-
тилася «невидима впливова сила», з якою 
я скоро познайомився особисто.
 3 липня 1974 року (майже через місяць 
після скасування вироку) Медведчук вихо-
дить на волю зі слідчого ізолятора, де про-
вів 66 діб. За час перебування під вартою 
минула літня сесія в університеті, яку Мед-
ведчук не складав, хоча і рахувався студен-
том 2-го курсу. 
 Виникла унікальна ситуація (відповід-
но до Інструкції про агентурний апарат) 
для вербовки Медведчука агентом КДБ, 
яка, на мою думку, і була успішно вико-
ристана. Враховуючи його характер, а та-
кож те, що він уже був «позаштатним пра-
цівником міліції», вважаю, що Медведчук 
добровільно погодився на вербовку, бажа-
ючи стати ще й агентом КДБ, щоб бути 
звільненим з під арешту і уникнути кримі-
нальної відповідальності. 
 Згідно з алфавітною (обліковою) кар-
ткою агента «Соколовського», Медвед-
чук був завербований в 1974 році в червні 
або липні (який саме місяць, точно сказа-
ти важко, оскільки російською їхня назва 
співзвучна — «июнь-июль», а картка була 
заповнена російською мовою і знайомився 
з її змістом я навесні 1993 року). Детально 
про це — згодом. 
 Закінчуючи третій курс юрфаку, я ба-
чив і розумів, що за судовим рішення про 
звільнення Віктора Медведчука з в’язниці 
стоїть якась «невидима впливова сила». 
Навіть не доцент Київської вищої школи 
міліції (в якій через десять років я буду 
навчатися в ад’юнктурі, а потім виклада-
ти на спеціальному факультеті) Дмитро 
Тихонович Яковенко — батько підсудного 
Ігоря Яковенка. Про адвокатів підсудних і 
говорити нічого, тоді прокурори і суди на 
їх клопотання майже не звертали уваги. 

«Товариш iз комітету»
 Незабаром ця «невидима впливова 
сила» проявилася в образі «товариша з 
КДБ». Зупинюся більш детально, оскільки 
прийшлося поспілкуватися з ним на «ви-
соких тонах» особисто як секретарю ком-
сомольського бюро юрфаку. 
 У другій половині вересня 1974 року, 
навчаючись на четвертому курсі, мені пе-
редали, щоб я зайшов до секретаря парт-
бюро Владлена Гончаренка. В його кабінеті 
сидiв статечний чоловік, років під 45. При-
вітавшись, Гончаренко сказав: «Познайом-
ся, це товариш iз комітету, він хоче з тобою 
поговорити». Я представився, назвав своє 
ім’я та прізвище, а він, подавши руку через 
стіл, за яким сидів, не назвавшись, сказав 
лише слово «приємно». Я запитав у Влад-
лена Ігнатовича, з якого комітету, так я по-
думав, що, можливо, він iз районного, місь-
кого або центрального комітету комсомолу. 
По комсомольській роботі мені досить час-
то доводилося зустрічатися з товаришами з 
цих комітетів. Гончаренко відповів: «Комі-
тету державної безпеки».
 Я здивовано підняв брови, з якого дива? 
«Товариш iз комітету», після загальних 
фраз, як справи, навчання, запитав мене, 
як я можу охарактеризувати Віктора Мед-
ведчука? Я відповів коротко і грубо: в шию 
треба гнати його і таких, як він, iз комсо-
молу й університету! Таких як Медведчук 
на гарматний постріл не можна допускати 
до роботи в правоохоронних чи судових ор-
ганах. На найближчому засіданні комсо-
мольського бюро він буде виключений iз 
лав комсомолу, — зауважив я. 
 Далі почали відбуватися якісь незро-
зумілі, дивні речі з боку кадебiста. Він почав 
говорити, що не треба поспішати з виклю-
ченням Медведчука з комсомолу, з ким не 

буває, оступився хлопець, треба йому допо-
могти стати на шлях виправлення, щоб не 
поламати життя і далі в тому ж дусі.
 Я слухав «товариша з КДБ» з іронічною 
посмішкою (і думав, а чи не провокація це з 
його боку?). Він перепитав, чому я так пос-
міхаюся? На запитання я відповів запи-
танням: Медведчук вам хто — кум, брат, 
сват, друг? І кажу йому: вдумайтеся, троє 
дорослих негідників накинулися на одно-
го, та ще й неповнолітнього, затягли в тем-
ний під’їзд, як садисти жорстоко побили 
його, розбили голову, зламали ребро, Мед-
ведчук погрожував потерпілому гумовим 
пістолетом, який на вигляд, як справжній, 
і бив ним потерпілого по голові. 
 «Товариш iз комітету» відповів (згадую 
так, як залишилося в пам’яті): «він наш 
громадський помічник, допомагає нам, як 
інші студенти юрфаку допомагають міліції 
на громадських засадах». Я кажу вам про 
це, як секретарю комсомольського бюро, і 
прошу, щоб наша розмова залишилася між 
нами, — наголосив кадебiст. 
 Владлен Гончаренко зауважив йому, 
що я ще й член партбюро і прийшов з армії 
офіцером і членом партії. «Товариш з ор-
ганів» загадково подивився на мене і ска-
зав: «Добре». Що означало його «добре», я 
не зрозумів. 
 Лише працюючи начальником відділу 
військової контррозвідки СБУ (1992-1995 
рр.), я дізнався, що в радянські часи в ор-
ганах КДБ, згідно з їхніми таємними інс-
трукціями і наказами, поряд з агентами і 
довіреними особами, була ще й така кате-
горія осіб, як «позаштатні оперативні пра-
цівники» КДБ. Це — «особи, які на громад-
ських засадах надавали таємну допомогу в 
контррозвідувальній діяльності на транс-
портних, промислових об’єктах, а також 
в окремих установах Міністерства оборо-
ни». На них заводили, як і на агентів (рези-
дентів), алфавітну картку форми № 3. Але 
їм, на відміну від агентів, не давали псев-
донімів, а створювали на обліковій карт-
ці в графі «псевдонім» абревіатуру з пер-
ших букв імені, прізвища і по батькові або 
в цій графі і в графі «категорія», як прави-
ло, записували: «позаштатний оператив-
ний працівник» (див. фото алфавітних об-
лікових карток агентів і позаштатних опе-
ративних працівників КДБ).
 Якби Медведчук був «позаштатним 
оперативним працівником» КДБ, то в його 
обліковій карточці, у графі «категорія» або 
у графі «псевдонім» стояла б зашифрована 
відмітка з трьох заголовних «ВМВ» (Вік-
тор Медведчук Володимирович), або був 
би зроблений запис «позаштатний опера-
тивний працівник», і йому було б видане 
посвідчення встановленого зразка (див. на 
фото). Подібні посвідчення видавалися і 
«позаштатним працівникам міліції». 
 По завершенні зустрічі кадебiст перепи-
тав мене, чи не змінилася моя думка щодо 
Медведчука. Я відповів, що наша зустріч 
лише прискорить проведення засідання 
комсомольського бюро, на якому я постав-
лю питання про негайне виключення Мед-
ведчука з комсомолу й університету, і зап-
ропонував «товаришу з КДБ» прийти на це 
засідання бюро і попросити за Медведчука 
у членів бюро та розповісти їм, чому він так 
просить за нього. В очах чекіста майнула 
іскра незадоволення чи то сердитості. Мені 
до його погляду було байдуже — треба було 
бігти на лекцію. 
 Дійсно, багато студентів 1-3 курсів, які 
планували після закінчення навчання пра-
цювати слідчими міліції або прокуратури, 
були офіційно оформлені як «помічник 
міліції» на громадських засадах або «по-
заштатний працівник міліції». Зауважу, 
що вони не були таємними агентами опе-
ративних служб міліції. Тут не було нічо-
го ганебного чи поганого. Це була своєрід-
на практика, яку студенти проходили в 
органах міліції або прокуратурі. Студен-
ти вчилися складати різні процесуальні 
документи, були понятими під час огляду 
місця події чи проведення обшуку і одно-
часно вчилися, як правильно їх проводи-
ти і скласти відповідний протокол. Відби-
рали пояснення або, за дорученням слід-
чого, проводили допити свідків, готували 
проєкти постанов про проведення виїмки, 
обшуку чи експертиз і т. д. 
 Я, наприклад, на четвертому курсі про-
ходив слідчу практику в Шевченківському 
РВВС м. Києва у начальника слідчого від-
ділу підполковника міліції Лілії Сергіївни 
Самойленко. Після завершення практики 

вирішив стати таким слідчим, як вона. За-
лишився у неї помічником слідчого на гро-
мадських засадах і проходив стажування. 
І хоча закінчив юрфак iз червоним дипло-
мом, і мені запропонували на вибір — нав-
чатися в аспірантурі, бути суддею, працю-
вати в прокуратурі помічником прокуро-
ра або слідчим, — я вибрав професію слід-
чого міліції, саме завдяки Лілії Сергіївні, 
якій буду вдячним усе життя. Після отри-
мання диплома був призначений слідчим 
у її відділ. Вона зробила з мене професіона-
ла-практика, а відмінні теоретичні знан-
ня дали викладачі юрфаку. У моїй слідчій 
практиці не було жодного незаконного за-
тримання чи арешту або притягнення до 
кримінальної відповідальності невинної 
людини. 
 Працювати слідчим або оперативним 
працівником у КДБ мені не пропонували, 
мабуть, через «теплу» розмову з «товари-
шем iз комітету» щодо Медведчука або че-
рез мою позицію при розгляді персональної 
справи члена КПРС, декана юрфаку Пав-
ла Заворотька (детальніше про це нижче), 
а можливо, і з інших причин, не знаю.
 Коли в перші роки незалежності Украї-
ни я проходив медичну і мандатну комісії 
для призначення на посаду начальника від-
ділу військової контррозвідки СБУ, ветера-
ни-кадровики КДБ мені розповідали, що в 
радянські часи в органи держбезпеки бра-
ли на роботу лише тих випускників гумані-
тарних вузів, які у студентські роки (як пра-
вило, з 2-3-го курсiв) були агентами КДБ, 
відповідали вимогам військово-медичної 
комісії, не мали кримінального минуло-
го, а їхні близькі родичі не були раніше за-
судженими. Два-три роки роботи агентом 
— це була своєрідна практика і перевірка 
його на професійну придатність для роботи 
в органах КДБ. Після зарахування агента 
на офіційну посаду в кадри КДБ матеріали, 
які засвідчували, що він раніше був аген-
том, знищували згідно з вимогами норма-
тивно-правових актів КДБ СРСР. 
 Після розмови з кадебiстом, через де-
кілька днів, я прийшов до декана юрфа-
ку Павла Матишевського, щоб обговорити 
ситуацію з Медведчуком. Позиція фрон-
товика була такою ж, як і моя, — Медвед-
чук буде відрахований з університету по 
завершенню розслідування справи. Це ра-
дувало. 
 Вдруге «невидима впливова сила» (яка 
для мене уже була відома — КДБ) прояви-
ла себе в листопаді 1974 року, коли кримі-
нальна справа щодо звинувачення Медвед-
чука була закрита.

Злочинець, який не становить суспільної 
небезпеки
 У листопаді 1974 року старший слід-
чий прокуратури м. Києва В. Мельник пе-
рекваліфікував злочинні дії Медведчука та 

його подільників зi ст. 102 КК (нанесення 
середньої тяжкості тілесних пошкоджень) 
на ч. 2 ст. 166 КК (перевищення службо-
вих повноважень), визначивши, що «на 
час скоєння злочину Медведчук, Яковен-
ко і Авраменко виконували свої посадові 
обов’язки командира, комісара і члена ком-
сомольських оперативних загонів ДНД, а 
тому всі троє на той час були посадовими 
особами — представниками влади».
 Мабуть, з того моменту Медведчук і за-
своїв, що влада дає можливості не лише 
для колосального збагачення, а саме голо-
вне — уникнути відповідальності, який би 
злочин ти не вчинив. 
 Знайшов слідчий і «важливі» 
пом’якшуючі обставини для закриття 
справи. Процитуємо витримки з постано-
ви про закриття кримінальної справи слід-
чого В. Мельника від 19 листопада 1974 
року: «Виходячи з нововиявлених обста-
вин і позитивних характеристик обвину-
вачених, зважаючи на їх активну участь в 
роботі по попередженню правопорушень і 
злочинів, те, що кожен iз них перебував 66 
діб під вартою, що в даний час вони не ста-
новлять суспільної небезпеки, а Медведчук 
і Яковенко виключені з членів комсомоль-
ських оперативних загонів ДНД, притяг-
нення Медведчука, Яковенка і Аврамен-
ка до кримінальної відповідальності по 
викладених мотивах недоцільне».
 Керуючись ст. 7 КПК УРСР слідчий 
В. Мельник постановив:
 «1. Кримінальну справу № 15-100 про-
ти Медведчука Віктора Володимировича, 
Яковенка Ігоря Дмитровича, Авраменка 
Сергія Володимировича закрити на під-
ставі ст. 7 КПК УРСР.
 2. Направити представлення за місцем 
навчання Медведчука і Яковенка, за міс-
цем роботи Артеменка про вжиття до них 
заходів громадського впливу.
 3. Дану постанову оголосити обвинува-
ченим, потерпілому, законним представ-
никам потерпілого». 
 Поясню більш зрозуміло. Додатковим 
розслідуванням було встановлено, що всі 
троє обвинувачених вчинили злочин, пе-
редбачений ч. 2 ст. 166 КК, який караєть-
ся позбавленням волі від 3 до 5 років. По-
передня кваліфікація вчиненого Медвед-
чуком, Яковенком, Артеменком злочину 
відповідно до ст. 102 КК УРСР передба-
чала м’якше покарання — позбавленням 
волі на строк до 4 років.
 Різницю бачите? Міра покарання за 
вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 
166 вища за міру покарання, яка призна-
чається за вчинення злочину, передбачено-
го ст. 102 КК УРСР, на один рік позбавлен-
ня волі. Зверніть увагу також на ту обста-
вину, що ст. 102 передбачає покарання, у 
якому не встановлена нижча межа позбав-
лення волі, тобто вона може бути від одного 

«АДвоКАТ» 
— агент КДБ

Посвідчення позаштатного співробітника КДБ.❙
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року, а то і менше, а ч. 2 ст. 166 передбачає 
покарання, починаючи з 3 років позбавлен-
ня волі. Тобто кінцева кваліфікація вчине-
ного діяння Медведчуком є більш тяжчим 
злочином, ніж попередня! 
 Незважаючи на це, прокуратура м. 
Києва закрила кримінальну справу за не-
реабілітуючими підставами, одночасно 
встановивши, що Медведчук, Яковенко, 
Авраменко є винними у вчиненні злочи-
ну, передбаченого ч. 2 ст. 166 КК УРСР. 
Справу закрили тому, що, на думку слід-
чого і прокурора, троє цих негідників пе-
рестали бути суспільно небезпечними, а 
вчинений ними злочин, внаслідок зміни 
обстановки, втратив суспільну небезпеч-
ність (с. 7 КПК УРСР). 
 Як вам такий юридично-маніпулятив-
ний підхід, коли за цим стоїть «невидима 
сила» КДБ ?! 
 Ще одна дуже важлива обставина, 
якщо не сказати фальсифікація! В ході до-
даткового слідства «середньої тяжкості 
тілесні пошкодження» (перелом сьомого 
ребра зліва!), встановлені комісійною су-
дово-медичною експертизою, раптом пере-
творюються на «легкі тілесні пошкоджен-
ня з короткочасним розладом здоров’я». 
Питання: куди поділося «зламане сьоме 
ребро зліва»?! Для чого була змінена се-
редня тяжкість тілесних ушкоджень на 
менш тяжчі? Відповідь одна: щоб мож-
на було закрити справу, надати постанові 
видимість її законності і звільнити Вікто-
ра Медведчука, а разом iз ним і його «при-
чеп» від кримінальної відповідальності.
 Якби тілесні ушкодження залишили-
ся середньої тяжкості, то тоді кваліфіка-
ція вчиненого Медведчуком як посадовою 
особою злочину була б тяжчою і дії «гоп-
стоп компанії» кваліфікувалися б за ч. 3 
ст. 166 КК УРСР, за вчинення яких у той 
час передбачалося покарання у вигляді 
позбавлення волі від 5 до 8 років (!), і за-
крити кримінальну справу було б набагато 
складніше. А Медведчука, судячи з вербу-
вальної ситуації, необхідно було терміно-
во витягувати з слідчого ізолятора і звіль-
няти від кримінальної відповідальності. 
 Як слідчий у минулому наголошую, 
що, згідно iз судово-медичною експерти-
зою, переломи завжди належали до кате-
горії середньої тяжкості тілесних пошко-
джень і аж ніяк інакше!
 Упевнений, що в ті часи, за таких об-
ставин, слідчий ніколи б самостійно не 
ухвалив рішення про закриття справи. 
Таким кроком він відкрито підставив би 
себе під дисциплінарний удар, включно до 
звільнення з прокуратури, а можливо — і 
лави підсудних. Все залежало б від пози-
ції керівництва прокуратури республіки. 
Переконаний, що закриття справи було 
вирішене навіть не прокурором м. Києва, 
а керівництвом прокуратури УРСР під 
впливом «невидимої могутньої сили», 

яка тепер видима і відома — КДБ. Керів-
ництво прокуратури УРСР (прокурор рес-
публіки або його заступник по слідству) 
«зважило» на прохання кадебiстів і дало 
відповідну вказівку прокурору м. Києва 
закрити справу. Іншого логічного пояснен-
ня в даній ситуації, я як слідчий і контр-
розвідник не знаходжу. Це потім мені під-
твердить і слідчий. 
 Наприклад, у «Положенні про аген-
турний апарат і довірених осіб органів де-
ржавної безпеки» (а також аналогічній Інс-
трукції, що діяла до неї), яка мною опуб-
лікована у попередніх статтях, прямо за-
писано: «Дозволяється вербувати осіб, які 
вчинили державні або інші злочини. При 
виникненні особливої необхідності і наяв-
ності пом’якшуючих обставин може вирі-
шуватися питання про звільнення агента 
від кримінальної відповідальності у вста-
новленому законом порядку».
 Тепер є запитання чи сумніви, за кого 
клопотав «товариш iз КДБ», коли просив 
мене не виключати Медведчука з комсо-
молу? В нашому випадку, з урахуванням 
вищезгаданого та раніше опублікованих 
мною матеріалів, кадебiст міг так настій-
ливо просити лише за агента КДБ!

Виключений iз комсомолу і відрахований 
з університету 
 У перших числах червня 1975 року 
(йшла літня сесія, я закінчував четвертий 
курс) в університет iз прокуратури м. Киє-
ва надійшло «Подання на студентів юри-
дичного факультету, членів ВЛКСМ Мед-
ведчука Віктора Володимировича і Яко-
венка Ігоря Дмитровича», в якому де-
тально викладена суть вчиненого ними 
злочину. 
 Приведу деякі витримки з нього: 
«Всією сукупністю зібраних по справі до-
казів Медведчук і Яковенко викриті у 
тому, що вони, члени ВЛКСМ, керівни-
ки комсомольських оперативних загонів 
ДНД, студенти юридичного факультету, а 
в майбутньому працівники органів право-
суддя, вчинили самочинну розправу над 
неповнолітнім Кричаком, побили його, 
спричинили йому тілесні пошкодження, 
а здійснивши тяжкий злочин, не пішли по 
шляху визнання своєї вини і чистосердеч-
ного розкаяння, а навпаки — усіляко на-
магалися уникнути відповідальності». 
 Окрім того, в поданні зазначалося: 
«Слідство також встановило, що у штабі 
ДНД по вул. Хрещатик, 23, били непов-
нолітніх, влаштовували особисті обшуки 
без належного оформлення протоколів, у 
роботі з неповнолітніми був відсутній такт 
і культура. Слідство прийшло до висновку: 
як видно, керівництво загоном було дору-
чено неперевіреним особам, з низькими мо-
ральними якостями, якими є Медведчук і 
Яковенко».
 Після надходження зазначеного подан-

ня рішенням комсомольського бюро юрфа-
ку Медведчук і Яковенко були виключені з 
комсомолу. Бюро також рекомендувало де-
канату відрахувати Медведчука і Яковен-
ка з університету. 
 Не пам’ятаю точно дату, швидше за все, 
ближче до середини червня 1975 року, в 
день здачі чергового iспиту чи після кон-
сультації, в коридорі факультету я зіштов-
хнувся з «товаришем iз КДБ», який у при-
сутності Владлена Гончаренка настійливо 
рекомендував мені не спішити з виключен-
ням Медведчука з комсомолу. Привітали-
ся, перекинулися парою фраз. «Як спра-
ви?» — запитав він. «Здаю екзамени», 
— відповів я і повідомив, що виключи-
ли з комсомолу «вашого» Медведчука. 
Він відповів, що йому відомо. На цьому і 
розійшлися. Хіба я міг тоді подумати, що 
знову зустрінуся з ним через 18 років — на-
веснi 1993 року, будучи начальником відді-
лу військової контррозвідки СБУ, а він уже 
буде ветераном-пенсіонером після ліквіда-
ції 5-го (дисидентського) Управління КДБ. 
Та про це — згодом.
 Зайшов у справах на кафедру цивільно-
го права до Діни Василівни Бобрової, в той 
час вона виконувала обов’язки декана. Боб-
рова була схвильованою та емоційною, я її 
такою раніше не бачив. «Що трапилося?» 
— запитав я. «Та дістав цей «комітетчик» 
зі своїм Медведчуком, — сказала вона. — 
Щойно від мене вийшов, настійливо реко-
мендував не виключати Медведчука з уні-
верситету. Я дала йому почитати подання 
з прокуратури, а він своє гне». 
 Відповів, що зустрів його декілька хви-
лин тому в коридорі й сказав, що ми виклю-
чили Медведчука з комсомолу і рекоменду-
вали деканату відрахувати його з універси-
тету. Діна Василівна запитала, де це рішен-
ня. Відповів, що його передано секретарю 
деканату. Вона подякувала і додала, що 
завтра направить листа ректору про звіль-
нення цих негідників... 
 Через 26 років я ознайомився з текс-
том подання Діни Бобрової у книзі Дмит-
ра Чобіта «Нарцис» на ім’я ректора універ-
ситету М. Білого, в якому було констатова-
но: «Прошу відрахувати т. Медведчука В. 
В. і Яковенка І. Д. зі складу студентів уні-
верситету за скоєння злочину». Останні 
два слова були закреслені і над ними руч-
кою дописано: «за грубі порушення стату-
ту комсомольських оперативних загонів 
Добровільних народних дружин». Дата 
підпису подання — 13 червня 1975 року.
 Саме з останнім формулюванням 24 
червня 1975 року наказом ректора КДУ 
ім. Шевченка № 309 було відраховано з 
числа студентів 3-го курсу денної форми 
навчання юридичного факультету Мед-
ведчука і Яковенка. 
 На факультеті полегшено зітхнули. 
За цей час, упродовж понад півтора року з 
моменту вчинення ним злочину і до відра-
хування з університету, Медведчук так 
дістав усіх на факультеті і набрид своєю 
нахабною цинічною брехливою поведін-
кою, що інколи хотілося «заїхати йому в 
морду» або послати в глибокий нокаут. Я 
тоді був кандидатом у майстри спорту з 
боксу, виступав за збірну університету на 
міських і республіканських змаганнях 
«Буревісник» серед студентів. 
 Проте Владлен Гончаренко як у воду 
дивився, зауваживши, що радiти відра-
хуванню Медведчука з університету зара-
но, куратори Медведчука з КДБ цього так 
не залишать і поновлять його на юрфаці. 
«На якій підставі?» — перепитав я. Гонча-
ренко, посміхнувшись, відповів (цитую, 
як запам’яталося): «Григорію, ти хіба за-
був, як «товариш iз КДБ» у моїй присут-
ності «уламував» тебе не виключати Мед-
ведчука з комсомолу? Він же — їхня лю-
дина, агент або позаштатний працівник 
КДБ. Пам’ятаєш, як «комітетчик» гово-
рив нам, що Медведчук допомагає їм на 
громадських засадах?». «Пам’ятаю», — 
відповів я, а, втiм, подумав: «Невже таке 
може бути?». Виявилося, що може...

«Засланий козачок»
 Із моменту звільнення Медведчука з-
під варти (3 липня) і до жовтня 1974 року 
на факультеті відбулися події, які приму-
сили багатьох ділитися між собою думка-
ми, що на юрфак «наслана порча», а швид-
ше за все — серед нас є «засланий коза-
чок» (як у фільмі «Невловимі месники»). 
Викладачі пошепки говорили, що це, ма-
буть, Медведчук.

 У вересні 1974 року, коли розпочався 
навчальний процес, на заняття не прибуло 
декілька студентів. На факультеті попов-
зли розмови, що під час канікул їх відра-
хували з університету за якісь «націоналіс-
тичні й антирадянські погляди і прояви». 
В деканаті мені як секретарю комсомоль-
ського бюро підтвердили це. 
 Потім на факультет прибув працівник 
iз ЦК ЛКСМУ, який зібрав увесь комсо-
мольський і профспілковий актив i «про-
мивав» нам мізки, роблячи настанови про 
посилення виховної роботи в дусі «інтер-
націоналізму» і «радянського патріотиз-
му» та боротьби з проявами «українського 
буржуазного націоналізму», особливо під 
час 22 травня (день перепоховання Тараса 
Шевченка). Традиція відзначати 22 трав-
ня була започаткована студентами універ-
ситету ще в п’ятдесятих роках минуло-
го століття. У цей день органи влади забо-
роняли людям приходити до пам’ятника 
Шевченка в парку навпроти університету, 
покладати квіти, брати участь у мітингах, 
зібраннях і т. д. 
 Для мене — хлопця з полтавського 
села, який відслужив армію, — було незро-
зуміло, чому виникла така заборона. Ще 
від бабусі Марії, а потім від учительки іс-
торії Клари Семенівни Пастернак я знав, 
що в травні 1861 року домовину з прахом 
Шевченка залізницею перевезли з Петер-
бурга до Москви, а далі — до Києва. Потім 
на пароплаві «Кременчук» (у 1994 і 1998 
роках я буду обраний народним депута-
том України у цьому місті) останки Коб-
заря були перевезені до Канева, де 22 трав-
ня 1861 року вони були поховані на Чер-
нечій горі. Така була остання воля нашого 
Духовного батька (так називала Шевченка 
моя бабуся, з якою я вивчив напам’ять «За-
повіт» ще в п’ять років. У хаті бабусі, на по-
куті під іконами лежали молитвеник і за-
читаний-перечитаний «Кобзар», виданий 
iще до революції 1917 року). 
 Уперше в житті про «заборонені захо-
ди» щодо Шевченка я почув 22 травня 1972 
року, коли закінчував перший курс. Піс-
ля лекцій, приблизно о 15-й годині, весь 
курс затримали на зустріч iз «лектором», 
який упродовж години «дохідливо» пояс-
нював нам російською мовою, чому саме в 
цей день не потрібно збиратися біля нашо-
го Кобзаря, читати його вірші і покладати 
квіти. 
 Врізалося в пам’ять, коли після «про-
світницької» лекції, вийшовши з універ-
ситету на початку 17-ї години, я побачив, 
що парк Шевченка (він навпроти вихо-
ду з університету, через дорогу) оточений 
міліцією і міліцейськими «воронками». 
Біля пам’ятника Тарасу Григоровичу 
зібралося декілька десятків людей, багато 
з яких були у вишиванках, в оточенні ще 
більшої кількості міліціонерів. Я бачив це 
вперше і не розумів, чому так відбуваєть-
ся. Виглядало все це якимось маразмом та 
ідіотизмом!
 Вранці наступного дня ми дізналися, 
що демонстрацію біля пам’ятника Шев-
ченка розігнали, багатьох її учасників 
арештовано. Ці події ввійшли в історію як 
«генеральний погром 1972 року». За спо-
гадами дисидента-журналіста Сергія На-
боки, «після розгону демонстрації 22 трав-
ня 1972 року вже в’язали за вишиванки та 
козацькі вуса. Опозиційна напруга акцій у 
столиці поступово пішла на спад».
 Через двадцять років (травень 1992 р.) 
я познайомлюся з відомим українським 
політв’язнем, борцем за незалежність Ук-
раїни Анатолієм Лупинісом, який роз-
повість мені, що 22 травня 1971 року (коли 
я закінчував службу в армії) за читання 
свого вірша біля пам’ятника Шевченка 
він був арештований КДБ і 12 років провів 
у в’язниці. Звільнився у 1983 році й одра-
зу включився у підпільну роботу. 
 Коли ми познайомилися, я був викла-
дачем Національної академії МВС і за-
ступником голови Спілки офіцерів Украї-
ни. Ми об’єднали наші зусилля на повер-
нення в Україну наших офіцерів, які про-
ходили військову службу в Росії та інших 
колишніх республіках Радянського Сою-
зу. Лупиніс мав широкі зв’язки з українсь-
кою діаспорою в цих республіках. Це спри-
яло поверненню в Україну тисяч українсь-
ких офіцерів, які продовжили військову 
службу в новостворених ЗСУ. ■

(Продовження читайте 
в наступному номері)

Віктор Медведчук
«Соколовський»!

Алфавітні карточки форми 3 агентів і позаштатних співробітників КДБ.❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

 Українська національна гро-
шова одиниця — гривня — може 
сміливо претендувати на титул 
найзагадковішої. Шалено укрі-
пившись на початку осені, хоча 
у цей період наша валюта, нав-
паки, падала, потім вона суттєво 
просіла. І зрештою, трохи відно-
вилася після падіння. 
 Який курс обере гривня далі, 
чи то збільшуючи свою вартість 
до 20 грн. за долар, — а такі про-
гнози були. Чи, навпаки, пада-
тиме до передбачених у Держ-
бюджеті 28 гривень, щоби хоч 
якось виконати бюджет. 
 Тим часом Національний 
банк України, який тепер уже 
не відповідає за курсову стабіль-
ність, заявляє: нічого страшно-
го не коїться, процес природний 
і саме так триватиме й надалі. 
 Голова Національного бан-
ку України Яків Смолій пояс-

нив: коливання курсу гривні, 
яке спостерігається останнім ча-
сом, є закономірним процесом, 
враховуючи політику гнучкого 
курсоутворення, що його прово-
дить Нацбанк. «Коливання в той 
чи інший бiк — це закономірний 
процес. Так і має працювати ри-
нок. Коли відбувається коливан-
ня у певних діапазонах, це нор-

мальна ситуація як для бізнесу, 
так і центрального банку, який 
регулює цю політику», — сказав 
очільник регулятора.
 Також, за словами голо-
ви Нацбанку, зараз в Україні є 
кілька сезонних чинників, які 
фундаментально впливають на 
курс гривні. «Це валютні над-
ходження експортерів агропро-

дукції, які істотно зросли, а та-
кож вкладення нерезидентів у 
цінні папери уряду, які на по-
чаток року зросли до 3 млрд до-
ларів», — зазначив Смолій.
 Ще один фактор стабільності 
національної валюти — дії насе-
лення, які переважно продають 
валюту, а не купують її. Так, за 
даними Нацбанку, за підсум-
ками вересня українці продали 
банкам на 88,8 мільйона доларів 
валюти більше, ніж купили. 

 Назагал, українці у вере-
снi збільшили пропозицію ва-
люти на ринку вперше з червня 
2019 року, коли обсяги прода-
жу валюти перевищили обсяги 
її купівлі на 176 млн доларів. 
У вересні українці придбали в 
банках 1,34 мільярда доларів, 
а продали 1,43 мільярда до-
ларів. Така ситуація сприяла 
зміцненню курсу гривні, адже 
пропозиція валюти на ринку 
зросла. ■

Збиток для держави — 500%
 ...За даними Держгеокадаст-
ру, земельний фонд нашої держа-
ви упродовж останніх десятиліть 
«усихав» і «втрясався». Іншими 
словами, його площа постійно 
зменшується, а структура земле-
володінь зазнає змін. 
 Так, площа земель, які є у 
власності чи користуванні сіль-
ськогосподарських підприємств, 
за останні два десятиліття змен-
шилась на 23 млн 903,9 тис. га, 
що становить 39,6%. Натомість 
площа земель, які фактично ви-
користовують громадяни, навпа-
ки  зросла на 14 млн 881,6 тис. га, 
тобто, на 24,7%. Іншими слова-
ми, земля потрохи відходила від 
структур її колективного обробіт-
ку і переходила у приватні руки. 
А подекуди під час цього «перехо-
ду» вона просто щезала. 
 Ось динаміка земельного фон-
ду України всього лише за один 
рік: станом на 1 січня 2015 і цей 
же ж день 2016 року. Сільськогос-
подарських земель на початку не-
простого в економічному і воєнно-
му плані 2015 року ми мали рівно 

42 млн 731,5 тис. гектарів, через 
рік уже — 42 млн 726,4 тис. га. 
Тобто лише за рік десь випарува-
лося 5,1 тис. гектарів. 
 Але якщо власне сільськогос-
подарські угіддя за цей час змен-
шилися на 3,8 тис. гектарів, то 
ситуація з іншими земельними 
наділами виглядає ще трагічні-
ше. Так, пасовищ у нашій державі 
лише за цей один рік стало менше 
на цілих 6,9 тис. гектарів, також 
безслідно зникли тисяча гектарів 
сіножатей та 5,7 тис. гектарів пе-
релогів. 
 Звичайно, про фізичне зник-
нення вітчизняних гектарів го-
ворити не доводиться, адже за-
кон збереження матерії в коруп-
ційному українському аграрному 
секторі ще діє. І насправді ж ми 
спостерігаємо за процесом тіньо-
вого використання сіножатей, па-
совищ, перелогів. Річ у тiм, що за 
оренду гектара ріллі користувач 
платить 2 тис. 474 гривень за гек-
тар, а за використання пасовищ 
— лише 454 гривні. Таку суму, 
як відомо, встановив Держгеока-
дастр. Останні дані: нормативна 

грошова оцінка пасовищ і сіножа-
тей становила 5 тис. 679 грн/га та 
7 тис. 341 грн/га, а середня НГО 
ріллі — 30 тис. 927 грн/га. 
 Отже, у державі відбувається 
масована афера: спритні ділки бе-
руть в оренду землю під сіножаті 
чи пасовища, а потім обробляють 
її як ріллю, вирощуючи високо-
рентабельні сільськогосподарські 
культури. Як наслідок, держава 
втрачає величезні кошти лише на 
оренді: за приблизними підрахун-
ками, 500% прибутку з пасовищ 
i сіножатей, якщо вони розорю-
ються. З іншого боку, втрачаєть-
ся ресурс для тваринництва: гро-
маді сіл подекуди вже стає ніде 
випасати худобу, адже призна-
чені для цього наділи перебува-
ють у використанні.

А більшість проголосує
 Держава давно і послідовно 
виступає категорично проти та-
кого стану речей. «Пасовища — 
це сільськогосподарські угіддя, 
які систематично використову-
ють для випасання худоби, рів-
номірно вкриті деревинною та 
чагарниковою рослинністю пло-
щею до 20% ділянки. До ділянок 
ріллі не належать сіножаті й па-

совища, що розорані з метою їх-
нього докорінного поліпшення й 
використовуються постійно під 
трав’яними кормовими куль-
турами для сінокосіння й випа-
сання худоби, а також міжряд-
дя садів, які використовують 
під посіви, — пояснює Держ-
геокадастр. І додає: — Врахову-
ючи роль і мету пасовищ, вико-
ристання земельної ділянки, що 
є пасовищем, з метою розорюван-
ня та засівання олійних культур 
суперечить статусу цих сільсько-
господарських угідь».
 Утiм раніше, до скасуван-
ня мораторію на продаж земель 
сільськогосподарського при-
значення, особливих успіхів у 
боротьбі з проблемою держа-
ва не мала. Частково — через 
відсутність механізму, частко-
во — через корупцію. Сьогодні 
ж часи змінилися. І землю, яка 
«підвисла» та використовуєть-
ся «втемну», хочуть таки повер-
нути. Як передбачається, у де-
ржавну власність. До того ж це 
має статися до відкриття ринку 
землі, тобто до 1 жовтня 2020 
року. 
 Серед численних докумен-
тів: законів та підзаконних 

актів, які мають з’явитися до 
офіційного скасування земель-
ного мораторію, як стало відо-
мо журналістам, готується і за-
конопроект авторства провлад-
ної фракції парламенту про по-
вернення сіножатей та пасовищ 
назад у державну власність. 
 І якщо кілька років тому 
подібна ініціатива була б одразу 
приречена на політичну пораз-
ку через її, м’яко кажучи, неве-
лику популярність у народу, то 
сьогодні ми маємо кардинально 
іншу ситуацію. Підтримка пре-
зидента Володимира Зеленсько-
го, який виступає за скасування 
земельного мораторію, не зни-
жується, причому понад 50% 
респондентів вважає, що краї-
на рухається у правильному на-
прямку. 
 Цей факт, безумовно, дає 
владі карт-бланш. Тим паче що 
певною мірою на її боці — аргу-
мент справедливості. Із проход-
женням документа через Вер-
ховну Раду складностей також 
виникнути не має: більшість 
«Слуги народу» наразі слух-
няно голосує за всі ідеї, які на-
роджуються в їхній фракції чи 
спускаються з Банкової. ■  

Нацбанк із подивом спостерігає за стрибками курсу гривні і не має 
наміру втручатися у процес. 

❙
❙

А ТИМ ЧАСОМ...

Кредити від Кабміну
 Обіцянки давати народу дешеві кредити, не звертаючи увагу на ринкові умо-
ви та стан фінансової системи держави, не раз лунали з уст перших посадових 
осіб. Щоправда, до жодних вагомих успіхів справа не дійшла, за винятком хіба 
що корупційної складової, яка за подібних обставин є доволі значною. 
 Не став, як ми бачимо, винятком і уряд Олексія Гончарука. Нещодавно про-
звучала заява прем’єр–міністра: керівник уряду та Нацбанк домовились про 
взаємодію для забезпечення доступного кредитування. «Якщо все вийде, то на-
прикінці наступного року кредитування під 11-12% у гривні стане реальністю. 
Але для цього потрібно ще дуже добре попрацювати. Разом», — заявив Гонча-
рук, додавши, що дешеві кредити та стабільна гривня — необхідні умови для 
досягнення задекларованого урядом економічного зростання на 40% за 5 років.

■

НАШІ ГРОШІ

Стрибає і буде стрибати
Курс гривні коливатиметься і надалі: на це існують об’єктивні 
причини, а Нацбанк не бачить підстав для втручання

■

ІНІЦІАТИВИ

А сіножаті — у 
державну власність?
Перед скасуванням земельного мораторію 
влада планує навести лад із пасовищами 
та косовицями, значну частину яких 
використовують не за призначенням

■

Сіножаті в Україні використовують будь для чого, але лише не за їх прямим призначенням. Ринок землі має 
змусити владу вирішувати проблему.
Фото з сайта wikimedia.org.

❙
❙
❙

Марія ПАРХМОЧУК, Олег ГАНСЬКИЙ

 Відсутність прозорих правил гри на земельному ринку і, відповід-
но, ситуація безладу, яку ми отримали за роки дії мораторію, призве-
ли до ще однієї великої проблеми. Йдеться у тому числі про пасовища 
та сіножаті — громадські, а також ті, що належать селянам. 
 За роки земельного безміру їх власники — за допомогою 
«умовно чесних» методів взаємодії із місцевою владою — доволі 
часто змінювали цільове призначення цієї землі. І використовували 
для зовсім інших цілей, ніж випасання худоби чи заготівля сіна. У 
межах України йдеться про доволі великі площі землі, які сьогодні 
влада має намір повернути назад, у державну власність. Відповід-
ний законопроєкт, за даними ЗМІ, вже невдовзі мають винести до 
Верховної Ради.
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Олена ЯРОШЕНКО

 Проєкт закону №2194 «Про внесення 
змін до Земельного кодексу України та 
інших законодавчих актів щодо удоско-
налення системи управління та дерегу-
ляції у сфері земельних відносин» опри-
люднили на офіційному парламентсько-
му сайті. Отже, тепер можна побачити і 
скласти думку щодо позицій і пропози-
цій нової владної команди, посилаючись 
не на домисли чи припущення, а на ціл-
ком реальні положення. Авторами зако-
нопроєкту вказані Мар’ян Заблоцький, 
Микола Сольський, Артем Нагаєвський, 
Сергій Литвиненко, Тетяна Грищенко, 
Павло Халімон, Марина Нікітіна, Сергій 
Бунін та інші. Законопроєкт має 60 сторі-
нок і у пояснювальній записці до нього 
зазначено 27 основних змін, які визна-
чають роботу вільного ринку землі в Ук-
раїні.
 «УМ» публікує ключові положення 
документа, який, очевидно, найближ-
чим часом матиме визначальний вплив 
на долю як державних та комунальних, 
так і земель приватної власності. Вони 
наступні:
 1. Передати землі державної власності 
за межами населених пунктів (крім зе-
мель, які потрібні державі для виконан-
ня її функцій) до комунальної власності 
сільських, селищних, міських рад.
 2. Встановити на законодавчому рів-
ні чіткий, організаційно простий та не-
затратний механізм порядку встановлен-
ня і фіксування у Державному земель-
ному кадастрі меж громад, у тому числі 
об’єднаних,
 3. Надати органам місцевого само-
врядування повноваження щодо зміни 
цільового призначення земельних діля-
нок приватної власності.
 4. Надати органам місцевого само-
врядування повноваження щодо затвер-
дження планів детального планування 
території за межами населених пунктів.
 5. Відмовитися від існування спе-
ціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади, що реалізує де-
ржавну політику у сфері земельних від-
носин, із передбаченням існування на-
томість центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у 
сфері кадастрової діяльності та геопрос-
торових даних.
 6. Надати повноваження зi здійснення 
державного контролю за використанням 
та охороною земель: обласним держав-
ним адміністраціям (які в перспективі, 
після завершення реформи децентралі-
зації, будуть трансформовані у префекту-
ри), виконавчим органам сільських, се-
лищних, міських рад. При цьому, врахо-
вуючи різний стан забезпеченості органів 
місцевого самоврядування фінансовими 
та кадровими ресурсами, пропонується 
встановити, що цих повноважень вико-
навчі органи місцевого самоврядування 
набувають у разі прийняття відповідною 
радою рішення про їх здійснення.
 7. Закріпити за центральним органом 
виконавчої влади, що здійснює держав-
ний контроль у сфері охорони навколиш-
нього природного середовища, функцію 
контролю за дотриманням природоохо-
ронного законодавства.
 8. Скасувати інститути державної екс-
пертизи землевпорядної документації та 
агрохімічної паспортизації земель.
 9. Скасувати повноваження Верхов-
ної Ради України стосовно погодження 
зміни цільового призначення особливо 
цінних земель, вилучення земельних ді-
лянок для розміщення та обслуговування 
будівель і споруд дипломатичних пред-
ставництв та консульських установ іно-
земних держав, представництв міжна-
родних організацій.

 10. На законодавчому рівні встано-
вити правило, за яким зміна цільового 
призначення вказаних земельних діля-
нок не впливає на особливий режим ви-
користання територій у межах територій 
та об’єктів природно-заповідного фон-
ду, а також земель, на яких розташовані 
пам’ятки культурної спадщини.
 11. Скасувати погодження з Кабінетом 
Міністрів України продажу земельних ді-
лянок несільськогосподарського призна-
чення державної і комунальної власності 
іноземним юридичним особам.
 12. Виключити із Земельного кодек-
су України норми, які обмежують мож-
ливість іноземців та іноземних юридич-
них осіб отримувати у власнiсть вільні 
від забудови земельні ділянки несільсь-
когосподарського призначення за межа-
ми населених пунктів.
 13. Встановити правило, за яким особ-
ливий охоронний статус земель, на яких 
розташовані об’єкти культурної спадщи-
ни або об’єкти чи території природно-за-
повідного фонду, поширюються на землі 
будь-якого цільового призначення.
 14. Запровадити перевірку докумен-
тації із землеустрою та оцінки земель ви-
могам нормативно-правових актів де-
ржавними органами за принципом «од-
ного дотику» та «мовчазної згоди», де 
ця публічна перевірка має поєднувати-
ся з контролем топологічної зв’язності 
та відсутності накладання меж, для чого 
доцільно вилучити із законодавства ви-
моги щодо зайвих видів погоджень доку-
ментації (крім випадків встановлення та 
зміни меж адміністративно-територіаль-
них одиниць) та скасувати державну екс-
пертизу документації із землеустрою;
 15. Запровадити добровільний неза-
лежний контроль якості робіт із землеус-
трою через можливість її рецензування 
сертифікованими інженерами-землевпо-
рядниками зі стажем практичної роботи 
не менше двох років, які не брали участi у 
складанні цієї документації, а також екс-
пертними радами саморегулівних органі-
зацій у сфері землеустрою, у випадках, 
коли раніше передбачалася обов’язкова 
державна експертиза;
 16. Запровадити правовий механізм 
попередження конфлікту інтересів для 
виконавців робіт із землеустрою, зокре-
ма, вони не повинні складати документа-
цію із землеустрою у разі, якщо: об’єктом 
землеустрою є земельні ділянки, що на-
лежать виконавцю робіт із землеустрою 
або особам, які працюють у його складі; 
особи, які працюють у складі виконав-
ця робіт із землеустрою мають родинні 
зв’язки із замовником робіт із землеус-
трою, або юридичній особі, керівництво 
якої має родинні зв’язки із замовником; 
об’єктом землеустрою є земельні ділян-
ки, що належать засновникам або учас-
никам виконавця робіт із землеустрою; 
замовником робіт із землеустрою є за-
сновник або учасник виконавця робіт із 
землеустрою;
 17. Скасувати окрему процедуру вида-
чі спеціальних дозволів на зняття та пе-
ренесення ґрунтового покриву земель-
них ділянок як документів дозвільного 
характеру. Натомість запроваджується 
загальне правило щодо визначення вимог 
щодо збереження поверхневого (родючо-
го) шару ґрунту у будь-якій документації 
із землеустрою, проєктні рішення якої 
передбачатимуть його порушення.
 18. Скасувати окрему процедуру пе-
реднього погодження матеріалів міс-
ця розташування об’єкта, який передба-
чається розмістити на земельній ділянці, 
адже вона лише повторює та дублює пла-
нувальні рішення щодо просторової ком-
позиції та параметрів забудови, котрі виз-
начаються у містобудівній документації.
 19. Вилучити зі складу всіх видів зем-

левпорядної документації ті складові, що 
не розробляються інженером-землевпо-
рядником особисто. Водночас встановлю-
ються деталізовані вимоги щодо змісту 
текстової та графічної частин будь-якої 
документації із землеустрою.
 20. З метою уникнення зловживань 
при «постачанні межових знаків вста-
новленого зразка», які мали місце у 2010 
році, встановити загальне правило, за 
яким спосіб закріплення меж між земель-
ними ділянками під час здійснення земле-
устрою має визначатися за згодою власни-
ків цих земельних ділянок, а витрати на 
встановлення суміжних меж несуть влас-
ники земельних ділянок у рівних части-
нах, якщо інше не встановлено угодою 
між ними. Межовими знаками (спору-
дами) визнаються будь-які природні та 
штучні споруди і рубежі (річки, струмки, 
канали, лісосмуги, рослинні смуги, дере-
ва, стежки, рівчаки, канали, стіни, парка-
ни, огорожі, шляхові споруди, бетонні або 
металеві стовпи, плити, моноліти, камені, 
буї, інші споруди і рубежі), що збігаються 
з межею земельної ділянки або спеціально 
встановлюються на ній.
 21. Забезпечити відхід від «паперо-
вої» технології складання документації 
із землеустрою та технічної документації 
з оцінки земель. Передбачено, що доку-
ментація із землеустрою та технічна до-
кументація з оцінки земель має розроб-
лятися винятково в електронному виг-
ляді та засвідчуватися електронним циф-
ровим підписом розробника.
 22. Запровадити правові гарантії пов-
ної відкритості та доступності документа-
ції із землеустрою, публічності її розгля-
ду, в тому числі гранично спрощується 
доступ громадян, органів влади, розроб-
ників документації із землеустрою до Де-
ржавного фонду документації із земле-
устрою та оцінки земель, при безумовно-
му додержанні законодавства про захист 
персональних даних.
 23. Гарантувати розробникам доку-
ментації із землеустрою право отримува-
ти необхідні документи для проведення 
землеустрою, які перебувають у замовни-
ка або і у третіх осіб, можливість користу-
ватися відомостями державних, галузе-
вих та відомчих кадастрів (реєстрів), пра-
во безперешкодного доступу до об’єктів 
землеустрою тощо.
 24. На заміну державного нагляду у 
землеустрою та топографо-геодезичній 
діяльності, який нічим не гарантує ре-
ального відшкодування збитків постраж-
далим від неякісного виконання робіт 
особам, запровадити обов’язкове страху-
вання відповідальності виконавців робіт 
перед замовниками та третіми особами 
за наслідки необережності, недогляду і 
професійних помилок, допущених при 
складання документації із землеустрою 
або виконанні топографо-геодезичних 
робіт. Страховим випадком вважається 
пред’явлення виконавцю робіт замовни-
ком або третіми особами обґрунтованих 
претензій iз відшкодування збиткiв, за-
подіяних унаслідок складання докумен-
тації із землеустрою або виконання топог-
рафо-геодезичних робіт. У разі настання 
страхового випадку, страховик здійснює 
виплату страхового відшкодування в роз-
мірі заподіяної третій особі майнової шко-

ди, визначеному судовим рішенням, що 
набрало законної сили, або письмовою 
вимогою (претензією) третьої особи, виз-
наною страхувальником та погодженою 
страховиком. Страхове відшкодування 
здійснюватиметься страховиком відповід-
но до договору обов’язкового страхування 
на підставі судового рішення, що набрало 
законної сили, або визнаної страхуваль-
ником та погодженої страховиком пись-
мової вимоги (претензії) третьої особи.
 25. Лібералізувати вимоги до про-
фесійної підготовка та кадрового забез-
печення у сфері землеустрою шляхом 
розширення ролі саморегулівних ор-
ганізацій у питаннях професійної атес-
тації та управління ризиками професій-
ної діяльності (в тому числі ширше пред-
ставництво у кваліфікаційній комісії та 
здійснення колективного страхування 
відповідальності своїх членів). Скасува-
ти сертифікацію виконавців топографо-
геодезичних робіт при збереженні вимог 
щодо наявності спеціальної освіти та за-
провадженні страхування професійної 
відповідальності.
 26. Конкретизувати підстави для поз-
бавлення сертифікованого інженера-зем-
левпорядника кваліфікаційного сертифі-
ката, при чому підставою має бути факт 
завдання збитків, а не порушення фор-
мальних вимог.
 27. Зняти обмеження щодо винятко-
вого фінансування деяких робіт із земле-
устрою або оцінки земель за рахунок Де-
ржавного або місцевих бюджетів. Скасо-
вується законодавче регулювання вар-
тості робіт із землеустрою.
 28. Для вдосконалення законодав ства 
про оцінку земель: економічну оцінку зе-
мель виключити зі складу землеоціноч-
них робіт як застарілий та архаїчний вид 
оцінки радянського періоду, що прово-
дився в Україні востаннє ще у 1988 році 
й узагалі не застосовується у розвинених 
країнах із ринковою економікою; уточ-
нити склад суб’єктів оціночної діяльності 
у сфері оцінки земель iз метою ліквіда-
ції законодавчої колізії щодо реєстра-
ції виконавців землеоціночних робіт у 
реєстрі сертифікованих інженерів-зем-
левпорядників, що була помилково за-
проваджена у 2015 році; надати статус 
публічної інформації технічній доку-
ментації з бонітування ґрунтів та норма-
тивної грошової оцінки земельних діля-
нок, а також звітам про експертну гро-
шову оцінку земельних ділянок держав-
ної та комунальної власності, а також у 
разі оцінки земельних ділянок для цілей 
оподаткування, нарахування і сплати ін-
ших обов’язкових платежів; запровади-
ти моніторинг ринку земель на підставі 
відомостей Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно з опублікуван-
ням його результатів.
 Також, з метою підняття престижу 
професії працівників землевпорядної га-
лузі та надання можливості оцінки най-
вищих професійних здібностей інже-
нерів-землевпорядників та їхніх особли-
вих заслуг перед державою, пропонуєть-
ся внести зміни до Закону України «Про 
державні нагороди України», запрова-
дивши почесне звання у галузі землеуст-
рою — Заслужений землевпорядник Ук-
раїни. ■

ОФІЦІЙНО

Землю на волю?..
На сайті Верховної Ради з’явився повний текст 
законопроєкту, що встановить нові правила ринку 
землі в Україні

■

Малюнок Миколи КАПУСТИ.❙
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Театр у лісі і Дніпро у ролі Дунаю
 ■ Пане Олександре, не напружує пер-
спектива ненайоптимістичніших змін у 
діяльності театрів в Україні, про які по-
чали говорити з приходом нової команди 
переформатованого тепер уже Міністерс-
тва культури, молоді і спорту?
 — Я вже 30 років працюю і майже з 
кожною зміною влади — нас закривають 
або дискутують на тему: потрібен театр чи 
ні. І як бачите, досі театр є. 
 Ми перші, ще років 15 тому, на «Мель-
помені Таврії» посадили за один стіл ре-
жисерів і сучасних драматургів. І тоді, 
пам’ятаю, вийшов скандал. Режисери 
сказали: «Ви погані п’єси пишете», — 
а драматурги: «Ви не вмієте ставити». 
Серйозно вони так поскандалили. Не 
вийшло контакту. На другий рік продов-
жили спілкування, а вже потім народи-
лися і «Драма.ua», й інші драматургічні 
свіжі течії... Ми тут, у Херсоні, почина-
ли, і я зрозумів, що такі ідеї повинні бути 
постійно. Тому сьогодні у нашому театрі 
— чотири сцени та сцена на пленері.
 Ми досить давно почали шукати якісь 
незвичайні теми, придумувати оригіналь-
ні ходи. Нині молодь говорить як про пер-
шовідкриття про постановки на закину-
тому заводі, скажімо. А ми почали грати 
у нетрадиційних локаціях десь зо два де-
сятки років тому. 
 Якось на «Мельпомену...» я привіз 
«Задунаєць за порогом» — Богдана Бе-
нюка з Анатолієм Хостікоєвим і сказав їм: 
«Будемо грати на Дніпрі, і Дніпро грати-
ме роль Дунаю». Тоді поставили сцену на 
воді, поставили партер і продали тисячу 
квитків. І у фіналі, під пісню Запорожця 
весь партер встав. Мені Богдан опісля ка-
зав: «Ми об’їздили всю Україну — ніде не 
вставали, а в Херсоні встали». Коли звуча-
ла патріотична козацька пісня. Отже, дух 
Січі тут є. 
 ■ Кілька останніх років ви показує-
те вистави на сцені... в Олешках, яку на-
зиваєте «Лісовий театр». Розкажіть про 
неї.
 — Цей майданчик уже працює як ре-
пертуарна сцена. Спочатку ми її робили 
як суто фестивальний проект. Народилась 
вона так. Я в Білорусі побачив, як худрук 
театру в себе на дачі поставив Чехівську 
«Чайку», вирив озерце маленьке, побуду-
вав сцену — і ця вистава справляла ней-
мовірне враження. Бо ввечері, вночі там 
й атмосфера лісу грала. 
 Білоруський колектив у 2011-му став 
першим, хто на моє запрошення у рамках 
«Мельпомени Таврії» показав виставу в 
Олешках, де ми побудували сцену і зро-
били глядацький зал. Ефект перевершив 
сподівання: бо коли природа грає, творчи-
ми людьми це сприймається по-особливо-
му. Зазвичай, у травні вітри там дмуть. 
Коли героїня почала говорити свій моно-
лог «Риби, птахи, звірі...» — вітер рапто-
во затих і все змовкло. Глядачів це шоку-
вало, вони відразу не зрозуміли, що відбу-
вається. 
 Потім білоруси так загорілися, що по-
обіцяли привезти на наступний рік «Мак-
бет». Репетиції були вдень, а виставу по-
казували вночі. І ось кульмінація виста-
ви: Макбет вбиває дружину — а в епіцен-
трі сцени сходить величезний місяць. Це 
було просто неймовірно містично!
 ■ Лісова сцена — це її облаштування, а 
також питання доїзду до неї глядачів. Як 
із цим справляєтеся?
 — Коли ми зрозуміли, що зелена сце-
на цікава глядачу — на фестивальні по-
кази не всі змогли потрапити — ми вирі-
шили відкрити літній театральний сезон 

в Олешках. Театр у лісі — це фішка нашо-
го Херсонського обласного академічного 
музично-драматичного театру імені Ми-
коли Куліша. Насправді це не вимагає ба-
гато грошей, просто треба мати якусь ра-
ціональну ідею. І зі спеціально організо-
ваним нами трансфером дуже просто все 
вирішується: якщо нема власного транс-
порту, то глядачі купують ще додатковий 
проїзний квиток. 
 Минулого року «Лісову пісню» там 
зробили, зіграли її 12 разів — завжди ан-
шлаги. Нинішнього прем’єрою на «Мель-
помені...» стала вистава «Майська ніч» 
Гоголя. Тобто у нас там в репертуарі вже 
дві вистави йде. Зараз уже Сергій Павлюк 
подав заявку на «Конотопську відьму». Це 
теж певна фантасмагорія, яка дуже ефект-
но виглядатиме в лісі. 
 Коли румунський режисер Раду Гілаш 
побачив нашу сцену там, то загорівся й 
хоче поставити «Сон у літню ніч» Шекс-
піра. Але це потребує дуже великих кош-
тів, зараз ми шукаємо гроші.

Щоб Херсон став україномовним — 
треба виконувати закон
 ■ Вам зараз вистачає джерел фінансу-
вання, інституцій, які можуть у театр 
вкладати гроші?
 — З’явився Український культурний 
фонд — це вже потужно. Реально не було 
такого раніше. Я на «Мельпомену Таврії» 
більше 50 тисяч грн ніколи не отримував; 
загалом за всі роки з державного бюджету 
фінансування було два чи три рази. Цьо-
го року фестивальний центр від УКФ от-
римав 500 чи 600 тис. грн. Це для потуж-
ного театрального фесту невеликі кошти. 
Однак тепер є можливість подати заявку 
на грант для постановок вистав і вигра-
ти кошти. Щоправда, не вистачає люди-
ни, яка б займалась написанням грантів. 
Знайти таку складно, тому вчимось самі. 
 Окрім УКФ є ще інституції, які фі-
нансують театральні проекти, зокрема, 
Український інститут при Міністерс-
тві закордонних справ. Мені хочеться, 
щоб такі інституції продовжували діяти, 
адже вже є результат. Наприклад, програ-
ма «Креативна Європа», яка теж заохочує 
появу нових ідей. Якщо ми хочемо, щоб 
було кіно, то йому треба дати можливість, 
якщо ми хочемо, щоб був театр, то йому 
так само треба дати можливість. 
 Я щойно приїхав зі Стамбула, був го-
ловою журі театрального фестивалю. 
Вони на Україну дивляться, як на країну 
із серйозним культурним потенціалом, у 
якої є чому повчитись. Ми приїжджаємо 
до них і дивуємось їхнім дорогам, а вони 
на нас дивляться, як на висококультур-
ну країну! (Хоча нормальні дороги нам би 
теж не завадили).
 Драматург Тунджер Джюджиноглу 
(це їхній турецький Чехов) говорив, що 
ми, українці, — нація з таким величезним 
культурним потенціалом, що буде кра-
щою країною Європи. Це так і є, головне 
— прибрати так звану меншовартість. 
 ■ Херсон залишається переважно 
російськомовним містом, хоча не відчу-
вається ворожого ставлення до українсь-
кої. Зрозуміло, є більший запит на масову 
культуру недержавною мовою. Як це змі-
нити? 
 — З’явився закон про мову — прос-
то треба його виконувати. Афіша повин-
на бути українською мовою — повинна і 
крапка. Питань нема, у нас живе багато 
національностей у Херсоні: є болгари, є 
поляки, інші. Утім, давайте, найперше, 
захищати свій український світ. 
 Якби кому не хотілося, але міжна-

родна мова — англійська. Ось нещодав-
но я приїхав із Грузії — на вулицях вивіс-
ки грузинською й англійською, жодно-
го російського слова немає. В Україні до 
сьогодні депутати «спорят» про те, якою 
мовою говорити. Але ж є закон! Ти пред-
ставник влади — виконуй закон! Коли 
це запрацює, решта людей дуже швид-
ко звикнуть. Діти — їм же ідеологічно не 
промивали мозок — навіть коли постійно 
не говорять українською, тата й маму вже 
зараз можуть виправляти. 
 ■ Ви, як практик, як оцінюєте перспек-
тиву того, що закон виконуватимуть, зок-
рема в Херсоні? Останні п’ять років сус-
пільство рухалося помітно проукраїнсь-
кими рейкамии. 
 — Думаю, люди вже не зможуть повер-
нутись в іншу сторону. Я пропонував у те-
атрі спілкуватися українською мовою, але 
має пройти певний період. Особисто, роз-
мовляючи багато років українською, пе-
ріодично не можу знайти слово; а російсь-
кою, буває, вже складно написати — і це 
є добрим знаком.

Про чотири сцени і мільйони
 ■ Чим радуватиме глядачів новий се-
зон Херсонського театру імені Миколи 
Куліша? 
 — Плануємо в наступному сезоні пос-
тавити українську класику: «Фарбова-
ного лиса» Івана Франка, відновити такі 
вистави, як «Ромео і Джульєтта», «Прода-
вець дощу». Працюємо над новою п’єсою 
Андрія Курейчика «Ображені. Україна». 
Ну і, звісно, традиційний для нашого те-

атру новорічний проект, який ми щороку 
готуємо — окремо для дорослих, окремо 
для дітей. Цього місяця у театрі-кафе від-
будеться прем’єра вистави «Осінній рок-
н-рол» за п’єсою Міхаїла Хейфеца. Із бра-
тами Капрановими виникла цікава ідея 
на «Мельпомені...», над якою вже працює 
наш головний режисер театру Сергій Пав-
люк — це «Ніч еротичної поезії». Ну і ще 
безліч проектів, стосовно яких ведемо пе-
реговори з режисерами — як закордонни-
ми, так і українськими. 
 ■ Чи складно заповнювати глядачами 
зали перед аж чотирма сценами одного 
театру? Ви «вирощуєте» глядачів?
 — Я прийшов працювати в театр, в 
який не ходили діти. Я був молодим, до 
того був директором Виноградівського 
будинку культури і не знав, що робити і 
як затягнути в театр юних глядачів. Але 
якось я почув, що у місті 65 шкіл, ввів у 
штат театру заступника комерційного ди-
ректора по роботі з дітьми — і ми почали 
проводити театральні дні й уроки. 
 Перший рік, а може два, у мене почи-
налися наради з нарікань на кшталт «як 
шумлять ці діти», й інформації про те, 
хто і чим стріляв у диригента, який зупи-
няв виставу і читав мораль пустунам. Ми 
поступово відшуковували найефективні-
шу модель комунікації. Придумали теат-
ральну абетку для школярів, грали з ними 
в театр. Якщо дитина прийшла в театр і їй 
сподобалось, то вона потім обов’язково по-
вернеться.
 Я колись прочитав книжку Зіновія 
Карагодського «Грай, театре», і там опи-

Олександр Книга — гендиректор-художній керівник Херсонського театру імені Миколи Куліша. 
Фото Вадима ГНІДАША.
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Богдан Ступка, Олександр Книга та Михайло Захаревич, початок 2010-х.❙

ЧАС «Т»■

Мельпомена
Директор Херсонського драмтеатру імені Миколи 

Куліша розповідає про комерційний успіх закладу, 
«Лісову пісню» на сцені просто неба в Олешках 

і цікавинки нового сезону

Єлизавета КРАСНІЧЕНКО,
Валентина САМЧЕНКО

Для Олександра Книги нинішній рік — щонайменше двічі ювілейний. Якщо розділити 
його життя навпіл, то другу половину він беззмінно, а головне ефективно керує Хер-
сонським драмтеатром імені Миколи Куліша, поєднуючи прагнення дотягувати гля-
дача до вищого рівня і бути комерційно успішним. Відколи на директорській посаді 
— 17-й« губернатор» уже очолює область.
«Ми — фабрика, яка випускає специфічну продукцію. Ми дуже залежимо від графіка: 
продажу, прокату, випуску», — каже Олександр Книга. Перед тим із захопленням роз-
повідаючи, як магічно-містично вписувався повний місяць у постановку просто неба.
Заслужено заслужений діяч мистецтв і народний артист України, почесний громадя-
нин Херсона. Зокрема й тому, що Театр імені Куліша провів уже ХХІ фестиваль «Мель-
помена Таврії», який для багатьох — і містян, і чисельних зарубіжних театральних 
учасників — став візитною карткою українського південного міста на Дніпрі і всієї 
нашої країни. 



13УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 8 ЖОВТНЯ 2019КУЛЬТУРА

сується сфера гри. (Вам ска-
жу, що я сьогодні граю з ме-
ром міста, з «губернатором». 
За мого директорства уже 
17-й «губернатор», але завж-
ди доводиться розповідати, 
що таке театр, для чого він 
існує). Це є певний процес. 
Коли ми його запустили, то 
через кілька років побачи-
ли повні вечірні зали, тому 
що діти ростуть дуже швид-
ко. Пройшло декілька років, 
і вони стали батьками та при-
вели своїх дітей до театру. 
Тому ця система працює. 
 Нині, коли вже маємо 
чотири сцени, мені не дуже 
вигідний дитячий сегмент, 
тому що мені вечірня виста-
ва приносить 100 тисяч гри-
вень, а денна — 20 тис. А світ-
ло горить, грим стираєть-
ся, колготки рвуться, і мене 
змушують бути рентабель-
ним. Але, звісно, ми нама-
гаємось охопити й учнівську 
аудиторію. Тож зараз триває 
робота з підбору репертуару 
зі шкільної програми.
 ■ Наскільки складно ви-
брати п’єси, які би задоволь-
нили комерційно вигідну те-
атру аудиторію?
 — Допомагає багаторіч-
ний досвід менеджера. Чому 
в нас багато сцен? Велика 
сцена приносить основні гро-
ші, тому там комедія, мю-
зикл, але там є також дуже 
багато серйозних вистав, 
які завантажуються на 50% 
максимум. Наприклад, там 
іде «Каліка з острова Ініш-
маан», і я не можу її списа-
ти, бо це певний рівень теат-
ру. Може, ми ще не дійшли, 
не пояснили, що це за поста-
новка. Коли я виходжу перед 
виставою і починаю розпові-
дати про смисли, її сприйма-
ють по-іншому. Глядачі на-
магаються дотягнутися до 
того, що їм пояснили. Так і 
з «Лавиною» того ж Тундже-
ра. Приголомшлива виста-
ва, але треба дорости до її ро-
зуміння.
 На сцені під дахом у нас 
йдуть молодіжні, експери-
ментальні вистави — з матю-
ками, без матюків. Сцена під 
сценою — там у нас 12 моно-
вистав дуже потужних. Ось, 
до прикладу, були з «Порож-
нечею» в Грузії, там мужчи-
ни плакали на показі. Ще 
сцена кафе-театру — розва-

жальна, але там ідуть як му-
зичні вистави, так і музичні 
класичні програми, адже в 
місті немає філармонії, а му-
зичні смаки треба виховува-
ти. У театрі-кафе ви можете 
пити каву і дивитись виста-
ву. Коли хтось приїжджає до 
херсонців у гості — їх запро-
шують сюди...
 ■ В ідеалі хто мав би до-
помагати театру виховувати 
глядача?
 — Школа, безумовно. 
Сьогодні майже в усіх шко-
лах Херсона є театральні 
гуртки, і ми їм намагаємось 
допомогти. Відбираємо кра-
щі, і вони у нас вистави гра-
ють. У нас є країна «Тілі-
мілі-трям», і кожної неділі 
ми показуємо казку для ді-
тей. Актори кажуть після 
вистави: «Будіть своїх мам і 
тат  і ведіть у театр». Мені де-
які друзі зауважують: «Слу-
хай, ну ти припиняй, бо бу-
дить і тягне в театр». Там 
часто грають вистави ама-
торських театрів, якщо вони 
пристойні.
 У нас є студія для ді-
тей «Пролісок», театральна 
студія 18+. За останні чоти-
ри роки у нас поїхало п’ятеро 
її випускників у Москву вчи-
тися. Одна повернулася уже 
після Російського інституту 
театральних мистецтв у наш 
театр, сказала, що не буде 
працювати у РФ. До речі, 
починаємо шукати на про-
єкти людей. Бо ми зараз ка-
баре хочемо зробити. Ідей ба-
гато, тому працюємо.
 ■ За рахунок чого можна 
було б підняти платню акто-
рам?
 — За законом, актори 
академічних театрів мають 
право на 100% надбавки. 
Отримуємо лише десь відсо-
тків 30. Я витрачаю купу сво-
го часу, щоб розподілити ці 
30% таким чином, щоб хтось 
отримав 10, а хтось 100. 
 Свого часу завдяки Юрію 
Петровичу Богуцькому нас 
дорівняли до вищої шко-
ли — це було певним пош-
товхом, театри почали роз-
виватись більш потужно. 
Нині парадокс для театрів 
ще в тому, що немає вислу-
ги років для так званих не-
творчих працівників. Ска-
жімо, у мене пастежер пра-
цює, яка сама виготовляє 

перуки, вона творча чи ні? 
Вона 20 тисяч волосин має 
пришити, щоб зробити пе-
руку, вручну... І такий спе-
ціаліст — єдина на все місто, 
а може, й в Україні. 
 Намагаюсь робити все, 
що в моїх силах, із забезпе-
чення працівників житлом. 
До речі, ми перші в історії 
українського театру взяли 
у штат актора з особливими 
потребами, хлопця з дитячо-
го будинку.
 ■ Із закінченням одно-
го фестивалю починаєть-
ся підготовка до наступно-
го. Якою на тепер вимальо-
вується наступна «Мельпо-
мена Таврії»?
 — Ну, вже відкрили 
реєстрацію, вже деякі теат-
ри подали заявки. Ми при-
дивляємося до цікавих ко-
лективів і постановок. На-
приклад, у Стамбулі я по-
бачив театр з Узбекестану, 
який показував цікаво зроб-
лений колоритний народний 
епос, використовуючи нез-
вичні музичні інструменти. 
Ми їх уже запросили. Нама-
гатимемося дивувати гляда-
чів. Європейські театри всі 
хочуть мати гонорари. 
 Планів багато. Кожно-
го року собі обіцяю, що буде 
менше прем’єр. 
 Театр — це така субстан-
ція, яка весь час повинна ру-
хатися і шукати шляхи до 
глядача, відкривати двері 
і кожного разу намагатись 
підняти рівень. Приємно, що 
з часом в області вже розви-
нувся театральний туризм. 
На вихідні люди у Херсон 
цілеспрямовано їдуть у те-
атр. І постійно нас просять 
приїхати. Нині, коли їдемо 
в райони, продаємо квитки 
так само, як у місті. Навіть 
села невеликі намагаються 
підтягуватись, запрошують 
нас. 
 ■ Ваш театр уміє зароб-
ляти гроші. Колеги з інших 
міст як це сприймають?
 — На мене колеги часом 
ображаються, коли кажу, 
що наш театр за рік заробляє 
по 12-13 мільйонів, а у них 
удвічі менше. Але ми самі 
утримуємо приміщення вже 
понад 20 років, держава на 
це не виділяє жодних кош-
тів. Так само, як і не виді-
ляє на постановки, а це кос-
тюми, декорації тощо. Ми 
весь час шукаємо шляхи до 
глядача. Серйозно аналізує-
мо аудиторію і намагаємось, 
щоб кожна вистава мала сво-
го, особливого, глядача. ■

Олександр Книга разом із колегами на театральному фестивалі у Грузії, вересень 2019 р.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Книги
Алла ГОЛОВАНЬ

 У Великій залі Національної музичної 
академії України ім. П. І. Чайковського 12 і 
13 жовтня відбудуться прем’єрні покази опе-
ри Ґ. Ф. Генделя «Ацис і Галатея». Постанов-
ку готує Open Opera Ukraine за підтримки Ук-
раїнського культурного фонду. 
 «Ми провели невеличке дослідження, 
розіславши запити по всіх оперних театрах 
України щодо наявності опер Генделя у ре-
пертуарі за останнє століття. І з’ясувалося, що 
Генделя силами українських театрів не стави-
ли, — коментує програмна директорка Open 
Opera Ukraine Анна Гадецька. — Про поста-
новку у Львові опери «Тамерлан» повідомили 
львівські колеги. Це було ще за Австрії, 1817 
року, у театрі Франца Генріха Булли, ставила 
австрійська трупа. Іще один цікавий факт ви-
конання Генделя ми знайшли у Києві: майже 
чотири десятиліття тому, 1980 року, на сцені 
Оперної студії Київської консерваторії пока-
зали оперу «Дейдамія», зреалізовану силами 
студентів Київської та Лейпцизької консерва-
торій. Ставив режисер із Німеччини, диригу-
вав Лев Горбатенко. Навряд чи йшлося про іс-
торично-поінформоване виконавство, оскіль-
ки тоді і в Європі цей напрямок лише починав 
набирати обертів. Отже, наш Гендель є справ-
ді першою українською професійною поста-
новкою опери цього видатного майстра баро-
ко на великій сцені в автентичному бароково-
му звучанні».
 Диригентом-постановником вистави є 
Йорґ Халубек — диригент, органіст і кла-
весиніст, професор Штутґартської музичної 
вищої школи, авторитетний фахівець із ба-
рокового виконавства, засновник та керівник 
оркестру il Gusto Barocco. На його рахунку — 
постановки понад 20 барокових опер у те-
атрах Європи. Співпраця з Йорґом — фан-
тастичний досвід для всієї команди. Рівень 
Йорґа — це сучасний рівень барокового ви-
конавства. Змінюються наші уявлення про 
текст, про те, як вільно ми можемо його ін-
терпретувати.
 До прем’єр готуються два склади вико-

навців, що також незвично для антрепризної 
постановки. Відбір на сольні партії відбувся 
іще півтора року тому. Усі співаки пройшли 
організовані Open Opera Ukraine за підтрим-
ки Українського культурного фонду майстер-
класи з барокового співу від Ольги Пасіч-
ник (Україна—Польща). А 13 жовтня завдя-
ки сприянню Італійського інституту культури 
в Україні до українських виконавців у партії 
Ациса приєднається Леонардо Кортеллацці 
— відомий та затребуваний у Європі вико-
навець як барокового, так і сучасного репер-
туару.
 Для сценічної реарізації «Ациса і Гала-
теї» Open Opera Ukraine запросила Тамару 
Трунову — головну режисерку Київського те-
атру драми та комедії на Лівому березі Дніп-
ра. Поставлена нею 2017 року «Дідона та 
Еней» Генрі Перселла перемогла у першому 
Всеукраїнському фестивалі-премії GRA в но-
мінації «Кращий музичний спектакль у жан-
рі опера / оперета / мюзикл». Шанувальники 
театру цінують Тамару Трунову за креативні 
роботи, в яких дається авторське осмислен-
ня матеріалу. Щодо «Ациса і Галатеї», ре-
жисерка вважає: «Важливо наблизити цю іс-
торію до глядача — так, щоб він міг ототож-
нювати себе з оперними персонажами, зна-
ходити в них щось співзвучне».
 Костюми для «Ациса і Галатеї» розроб-
ляли Finch — українські дизайнери Катерина 
Бякова та Максим Голуб. Колекція, яку ство-
рили Finch, на думку авторів проекту, має 
зняти бар’єр між тим, що відбувається на 
сцені та публікою у залі. «Автентичне баро-
кове звучання ми подаємо у візуальній об-
гортці, яка безпосередньо комунікує з гляда-
чем і має привабити молодіжну авдиторію», 
— вважає Анна Гадецька. 
 Важлива ідея проєкту — опера без стін, 
opera for all, опера як жанр, який відкри-
вається кожному. Два покази — це звісно, 
мало для першої української постановки опе-
ри Генделя. Тож 12 жовтня подія транслюва-
тиметься онлайн на платформі OpenTheatre 
https://opentheatre.net/, і її зможуть побачи-
ти меломани з усієї України та світу. ■

Партитура опери.
Фото Костянтина ГОМОНА.

❙
❙

ПРЕМ’ЄРА

Барокова опера без стін
«Ациса і Галатею» Генделя можна буде дивитися 
онлайн

■

Хор на репетиції.
Фото Світлани МОЛЧАНОВОЇ.

❙
❙
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Григорій ХАТА

 Відтоді, як київському «Ди-
намо» вдалося перервати свою 
затяжну серію без перемог, його 
голкіпери міцно тримають воро-
та на замку, не пропустивши в 
останніх шести матчах жодного 
гола. Водночас з атакувальним 
потенціалом команда Олексія 
Михайличенка має певні пробле-
ми, хоча й забила за чотири ми-
нулі тури 12 голів. Динамівський 
очільник наголошує, що пробле-
ми виникають тоді, коли проти 
«біло-синіх» грає максимально 
«закритий» опонент. Безголе-
вий поєдинок проти скромного 
швейцарського «Лугано» в дру-
гому турі Ліги Європи — яскра-
ве тому підтвердження.
 Аналогічного рівня склад-
нощі виникли у динамівців і під 
час поєдинку 10-го туру ЧУ про-
ти дебютанта елітного дивізіону 
— «Колоса» з села Ковалівка, що 
на Київщині. Допоки підопічні 
Руслана Костишина мали мож-
ливість щільно тримати оборо-
ну, на табло київської «Оболонь-
арени», де свої домашні поє-
динки грає провінційний нова-
чок УПЛ, упевнено трималися 
«нулі». Коли ж на початку дру-
гого тайму обидва колективи 
опинилися в неповних складах, 
у динамівців намовби виросли 
крила, і вони до кінця гри чоти-
ри рази розписалися у воротах 
непоступливого суперника.
 Ну а тригером для розгрому 
«Колоса» став грубий прорахунок 
головного рефері Андрія Ковален-
ка, котрий за гру рукою (якої, як 
засвідчили повтори, насправді не 
було) у воротарському майданчи-
ку вилучив захисника ковалівсь-
кої команди й призначив у її во-

рота пенальті. Дії Коваленка в 
цьому поєдинку ексарбітр ФІФА 
Мирослав Ступар назвав роботою 
початківця, а не судді УПЛ. Про-
пустивши ж із «позначки» пер-
ший м’яч, футболісти «Колоса» 
на емоціях побігли відігравати-

ся, чим дуже швидко скористав-
ся їхній іменитий опонент. 
 «До моменту з вилученням та 
пенальті ми діяли добре — грали 
компактно, не дозволяючи ство-
рювати моменти біля наших во-
лодінь. Але потім усе кардиналь-

но змінилося. Складається вра-
ження, що після вилучення ди-
намівця арбітри лякаються й 
автоматично шукають можли-
вості, аби вирівняти склади», — 
припустив Руслан Костишин.
 Насправді після гри подіб-

ні думки активно обговорюва-
ли в українському футбольному 
просторі. Утім навряд чи подіб-
на суддівська прихильність уза-
галі потрібна столичному клубу. 
Окрім іміджевих втрат і додатко-
вих скандалів, такі «подарунки» 
нічого іншого не принесуть. 
 Тим часом беззаперечний лі-
дер ЧУ — «Шахтар» — збільшив 
до десяти поєдинків свою пере-
можну серію. Вирішальний гол 
у гостьовому матчі з «Дніпром-
1» «гірники» забили вже на чет-
вертій хвилині: кращий голеа-
дор донецького клубу Мораес за-
писав на свій рахунок 85-й влуч-
ний удар у чемпіонатах України, 
котрий дозволив йому долучити-
ся до «десятки» кращих бомбар-
дирів за всю історію проведення 
національної першості. ■

Ліга Європи
 Київське «Динамо» та «Олександрія» не зуміли пе-
ремогти у другому турі групової стадії ЛЄ. «Біло-сині» у 
Швейцарії не забили «Лугано» та взяли лише один бал, а 
підопічні Шарана вдома дали бій бельгійському «Генту», 
зігравши унічию. 
 Кияни після двох матчів йдуть у своєму квартеті на 
прохідному другому місці, попереду  два поєдинки з лі-
дером групи  — «Копенгагеном». «Олександрія» поки ос-
тання у своїй групі, але шанси на «плей-оф» ще є.
 Груповий турнір. 2-й тур. Група А. «Севілья» (Іс-
панія) — «АПОЕЛ» (Кіпр) — 1:0, «Дюделанж» (Люк-
сембург) — «Карабах» (Азербайджан) — 1:4.
 Турнірне становище: «Севілья» — 6, «Карабах», 
«Дюделанж» — 3, «АПОЕЛ» — 0.
 Група В. «Мальме» (Швеція) — «Копенгаген» 
(Данія) — 1:1, «Лугано» (Швейцарія) — «Динамо» 
(Україна) — 0:0 («Д»: Бущан, Миколенко, Кадар, Кенд-
зьора, Сидорчук, Вербіч (Де Пена, 88), Шепелєв (Гармаш, 
84), Циганков, Ж. Родрігес (Бєсєдін, 70), Буяльский, Ша-
банов).
 Турнірне становище: «Копенгаген», «Динамо» — 
4, «Мальме», «Лугано» — 1.
 Група С. «Краснодар» (Росія) — «Хетафе» (Іспанія) 
— 1:2, «Трабзонспор» (Туреччина) — «Базель» (Швей-
царія) — 2:2.
 Турнірне становище: «Хетафе» — 6, «Базель» — 
4, «Трабзонспор» — 1, «Краснодар» — 0.
 Група D. «Спортинг» (Португалія) — «ЛАСК» 
(Австрія) — 2:1, «Русенборг» (Норвегія) — «ПСВ Ейн-
дховен» (Нідерланди) — 1:4.
 Турнірне становище: «ПСВ Ейндховен» — 6, 
«Спортинг», «ЛАСК» — 3, «Русенборг» — 0.
 Група Е. «Лаціо» (Італія) — «Ренн» (Франція) — 
2:1, «Селтік» (Шотландія) — «ЧФР Клуж» (Румунія) 
— 2:0.
 Турнірне становище: «Селтік» — 4, «ЧФР Клуж», 
«Лаціо» — 3, «Ренн» — 1. 
 Група F. «Арсенал» (Англія) — «Стандард» 
(Бельгія) — 4:0, «Віторія Гімарайнш» (Португалія) 
— «Айнтрахт Франкфурт» (Німеччина) — 0:1.
 Турнірне становище: «Арсенал» — 6, «Стандард», 
«Айнтрахт Франкфурт» — 3, «Віторія Гімаранйш» — 0.
 Група G. «Янг Бойз» (Швейцарія) — «Рейн-
джерс» (Шотландія) — 2:1, «Фейєноорд» (Нідер-
ланди) — «Порту» (Португалія) — 2:0.
 Турнірне становище: «Фейєноорд», «Янг Бойз», 
«Рейнджерс», «Порту» — 3.
 Група H. «ЦСКА» (Росія) — «Еспаньйол» (Іспанія) 

— 0:2, «Ференцварош» (Угорщина) — «Лудогорець» 
(Болгарія) — 0:3 (Харатін — 90 хв., Зубков — до 80 хв., 
Ребров — тренер (усі — «Ф»)).
 Турнірне становище: «Лудогорець» — 6, «Еспа-
ньйол» — 4, «Ференцварош» — 1, «ЦСКА» — 0.
 Група I. «Сент-Етьєн» (Франція) — «Вольфс-
бург» (Німеччина) — 1:1, «Олександрія» (Україна) — 
«Гент» (Бельгія) — 1:1 (Сітало, 60 — Депуатр, 6; «О»: 
Паньків, Мірошниченко, Пашаєв, Банада, Дубра, Гре-
чишкін, Ковалець (Довгий, 75), Третьяков, Бухал, Лучке-
вич (Безбородько, 86), Сітало (Шастал, 80); Пластун — 90 
хв., Яремчук — до 89 хв. (обидва — «Г»).
 Турнірне становище: «Вольфсбург», «Гент» — 4, 
«Сент-Етьєн», «Олександрія» — 1.
 Група J. «Башакшехір» (Туреччина) — «Борус-
сія» (М) — 1:1, «Вольфсберг» (Австрія) — «Рома» 
(Італія) — 1:1.
 Турнірне становище: «Рома», «Вольфсберг» — 
4, «Боруссія» (М), «Башакшехір» — 1.
 Група K. «Бешикташ» (Туреччина) — «Вулвер-
хемптон» (Англія) — 0:1, «Брага» (Португалія) — 
«Слован» (Словаччина) — 2:2 (Сухоцький («С») — до 
80 хв.).
 Турнірне становище: «Слован», «Брага» — 4, 
«Вулверхемптон» — 3, «Бешикташ» — 0.
 Група L. «Астана» (Казахстан) — «Партізан» 
(Сербія) — 1:2, «АЗ» (Нідерланди) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англія) — 0:0.
 Турнірне становище: «Партізан», «Манчестер 
Юнайтед» — 4, «АЗ» — 2, «Астана» — 0.

Англія
 Невдалим вийшов минулий тиждень для українських 
легіонерів в АПЛ. Нападник «Вест Хема» Андрій Ярмо-
ленко знову вийшов в основі, але лондонці поступились 
«Крістал Пелас», хоч і забили першими.
 А Олександр Зінченко вийшов на поле у другому 
таймі, але не зумів допомогти «Ман.Сіті» врятуватися 
від домашньої поразки від «Вулверхемптона». Тепер 
«городяни» відстають від «Ліверпуля», який продов-
жив свою переможну серію, уже на 8 пунктів.
 Прем’єр-ліга. 8-й тур. «Брайтон» — «Тоттен-
хем» — 3:0, «Бернлі» — «Евертон» — 1:0, «Лівер-
пуль» — «Лестер» — 2:1 (Мане, 40; Мілнер, 90+5 (пен.) 
— Меддісон, 80), «Норвіч» — «Астон Вілла» — 1:5, 
«Уотфорд» — «Шеффілд Юнайтед» — 0:0, «Вест 
Хем» — «Крістал Пелас» — 1:2 (Ярмоленко («ВХ») 
— до 78 хв.), «Арсенал» — «Борнмут» — 1:0, «Ман-
честер Сіті» — «Вулверхемптон» — 0:2 (А. Траоре, 
80, 90+4; Зінченко («МС») — із 46 хв.), «Саутгемп-
тон» — «Челсі» — 1:4 (Інгз, 31 — Т. Абрахам, 17; Ма-

унт, 24; Канте, 40; Батшуаї, 89), «Ньюкасл» — «Манчес-
тер Юнайтед» — 1:0.
 Лідери: «Ліверпуль» — 24, «Манчестер Сіті» — 
16, «Арсенал» — 15, «Лестер», «Челсі», «Крістал Пе-
лас» — 14.
 Бомбардири: Агуеро («Манчестер Сіті»), Т. Абрахам 
(«Челсі») — 8.

Іспанія
 Капітан «Барселони» Ліонель Мессі, відновившись 
після травми, забив перший гол у сезоні та допоміг «си-
ньо-гранатовим» розгромити вдома «Севілью». Не без 
проблем набрав чергові три бали мадридський «Реал», 
який пропустив двічі від новачка Ла Ліги «Гранади».
 А от «Атлетико» перемогти не зміг — «матрацники» 
зіграли унічию з «Вальядолідом» Андрія Луніна, щоправ-
да, український голкіпер знову залишився у запасі.
 Ла Ліга. 8-й тур. «Бетіс» — «Ейбар» — 1:1, «Ле-
ганес» — «Леванте» — 1:2, «Реал Мадрид» — «Гра-
нада» — 4:2 (Бензема, 2; Азар, 45; Модріч, 61; Х. Родрі-
гес, 90+2 — Мачіс, 68 (пен.); Дуарте, 77), «Валенсія» 
— «Алавес» — 2:1 (М. Гомес, 27; Парехо, 80 (пен.) — 
Л. Перес, 89), «Осасуна» — «Вільярреал» — 2:1, «Ма-
льорка» — «Еспаньйол» — 2:0, «Сельта» — «Атлетик» 
— 1:0, «Вальядолід» — «Атлетико» — 0:0, «Реал Со-
сьєдад» — «Хетафе» — 1:2, «Барселона» — «Севі-
лья» — 4:0 (Л. Суарес, 27; Відаль, 32; У. Дембеле, 35; 
Мессі, 78).
 Лідери: «Реал Мадрид» — 18, «Барселона» — 16, 
«Атлетико» — 15, «Гранада» — 14, «Реал Сосьєдад», 
«Севілья» — 13.
 Бомбардири: Бензема («Реал Мадрид»), Морон 
(«Бетіс») — 6.

Італія
 В українському дербі між «Аталантою» Руслана Ма-
линовського та «Лечче» Євгена Шахова перемогли брон-
зові призери Серії А. Малиновський вийшов на поле на ос-
танні 15 хвилин, а Шахов залишився у запасі.
 Головним же матчем туру став поєдинок двох лідерів 
та основних претендентів на «скудетто» — «Інтера» та 
«Ювентуса». Туринці наприкінці матчу вирвали перемо-
гу та обігнали «синьо-чорних» у турнірній таблиці. Тепер 
«стара синьйора» — єдина команда, яка поки йде без по-
разок.
 Серія А. 7-й тур. «СПАЛ» — «Парма» — 1:0, «Ве-
рона» — «Сампдорія» — 2:0, «Дженоа» — «Мілан» — 
1:2, «Фіорентина» — «Удінезе» — 1:0, «Аталанта» — 
«Лечче» — 3:1 (Д. Сапата, 34; А. Гомес, 39; Гозенс, 56 — 
Лучіоне, 87; Маліновський («А») — із 74 хв.), «Болонья» 
— «Лаціо» — 2:2, «Рома» — «Кальярі» — 1:1 (Чепітеллі, 

31 (у свої ворота) — Жоао Педро, 26 (пен.)), «Торіно» — 
«Наполі» — 0:0, «Інтер» — «Ювентус» — 1:2 (Л. Марті-
нес, 18 (пен.) — Дібала, 4; Ігуаїн, 80).
 Лідери: «Ювентус» — 19, «Інтер» — 18, «Аталанта» 
— 16, «Наполі» — 13, «Рома» — 12, «Лаціо» — 11.
 Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») — 7.

Німеччина
 Кращий бомбардир Бундесліги Роберт Левандовсь-
кий знову забив, але це не допомогло «Баварії»: мюнхен-
ці сенсаційно програли «Хоффенхайму». Втратила очки 
і дортмундська «Боруссія», яка розписала результатив-
ну нічию з «Фрайбургом». Осічками фаворитів скориста-
лась «Боруссія» з Менхенгладбаха, яка вийшла на перше 
місце, розгромивши «Аугсбург». «Вольфсбург», з яким 
«Олександрії» ще доведеться зіграти в ЛЄ, поки йде дру-
гим.
 Перша Бундесліга. 7-й тур. «Герта» — «Форту-
на» — 3:1, «Баварія» — «Хоффенхайм» — 1:2 (Р. Ле-
вандоський, 73 — Адамян, 54, 79), «Байєр» — «РБ Лей-
пциг» — 1:1 (Фолланд, 66 — Нкунку, 78), «Падерборн» 
— «Майнц» — 1:2, «Фрайбург» — «Боруссія» (Д) — 2:2 
(Вальдшмідт, 55; Аканджи, 89 (у свої ворота) — Вітсель, 
20; Хакімі, 67), «Шальке» — «Кельн» — 1:1, «Боруссія» 
(М) — «Аугсбург» — 5:1, «Вольфсбург» — «Уніон» — 
1:0, «Айнтрахт Франкфурт» — «Вердер» — 2:2.
 Лідери: «Боруссія» (М) — 16, «Вольфсбург» — 
15, «Баварія», «РБ Лейпциг», «Фрайбург», «Шальке» 
— 14.
 Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 11.

Франція
 Чинний чемпіон — «ПСЖ» — без проблем обіграв 
«Анже»: три з чотирьох голів забили літні новачки пари-
жан. Перемогу здобув і суперник «Олександрії» по групі 
ЛЄ «Сент-Етьєн»: завдяки голу Берича «зелені» взяли 
три очки у матчі з «Ліоном».
 Натомість програли інші претенденти на єврокуб-
ки — «Марсель» і «Монако». Підопічні Віллаша Боаша 
поступились «Ам’єну», а монегаски — «Монпельє».
 Ліга 1. 9-й тур. «Ам’єн» — «Марсель» — 3:1, 
«ПСЖ» — «Анже» — 4:0 (Сарабія, 13; Ікарді, 37; Гейє, 
59; Неймар, 90), «Брест» — «Мец» — 2:0, «Діжон» — 
«Страсбур» — 1:0, «Монпельє» — «Монако» — 3:1, 
«Нант» — «Ніцца» — 1:0, «Тулуза» — «Бордо» — 1:3, 
«Лілль» — «Нім» — 2:2 (Ремі, 12; Осімхен, 80 — Ріпар, 
45 (пен.); Данке, 71), «Ренн» — «Реймс» — 0:1, «Сент-
Етьєн» — «Ліон» — 1:0 (Беріч, 90).
 Лідери: «ПСЖ» — 21, «Нант» — 19, «Анже» — 
16, «Лілль» — 15, «Бордо», «Реймс» — 14.
 Бомбардир: Осімхен («Лілль») — 7. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

На початковому рівні
Помилкове суддівське рішення не дозволило дебютанту елітного 
дивізіону гідно провести поєдинок проти чинного віцечемпіона

■

Опинившись у неповному складі, «Колос» втратив можливість на рівних грати з іменитим «Динамо». 
Фото з сайта upl.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-
ліга. 10-й тур. «Ворскла» — «Маріу-
поль» — 1:1 (Васін, 90+2 — Чоботен-
ко, 57), «Десна» — «Олімпік» — 1:0 
(Фаворов, 90; вилучення: Завійський, 
65 («О»)), «Львів» — «Зоря» — 0:0 
(вилучення: Вітор, 37 («Л»)), «Дніпро-
1» — «Шахтар» — 0:2 (Мораес, 4; Тай-
сон, 83), «Колос» — «Динамо» — 0:4 
(Циганков, 56 (пен.); Бесєдін, 66, 81; 
Вербич, 90+5 (пен.); вилучення: Макси-
менко, 54 — Шепелєв, 49), «Олексан-
дрія» — «Карпати» — 2:1 (Гречишкін, 
50; Бабогло, 82 — Халл, 58).
 Турнірне становище: «Шах-
тар» — 30, «Десна», «Динамо» — 
20, «Олександрія» — 19, «Зоря» — 
16, «Колос» — 14, «Дніпро-1» — 11, 
«Маріуполь» — 10, «Карпати», «Ворск-
ла» — 8, «Львів» — 7, «Олімпік» — 5.
 Бомбардир: Мораес («Шахтар») 
— 9.

■
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«Після перших двох спроб я змогла оцінити можливості своїх конкуренток 
і саме тоді зрозуміла, що ось вона медаль. Її потрібно лише не відпустити, 

варто лише трохи додати».
Марина Бех-Романчук
українська стрибунка у довжину

УКРАЇНА МОЛОДА

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Поспішіть передплатити 
«Україну молоду» на листопад

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2019 рiк:

на місяць — 62 грн. 62 коп.,

до кінця року — 125 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 82 грн. 62 коп.,

до кінця року —165 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 11 коп.,

до кінця року — 46 грн. 22 коп.

Передплатний iндекс — 49497
 
 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 2 грн. 90 коп., на 
квартал — 6 грн. 70 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну газету держави. 
Редакцiя «УМ» i надалi намагатиметься бути 
гiдною такої високої оцiнки i вашої уваги, ша-
новнi читачi.
 Нині триває передплата на «Україну моло-
ду» на листопад—грудень 2019 року як за елект-
ронною версією Каталогу видань України «Преса 
поштою», так і за друкованим Каталогом видань 
України «Преса поштою».
 Оформити передплату на листопад мож-
на до 18 жовтня у відділеннях поштового 
зв’язку, в операційних залах поштамтів, у пун-
ктах прий мання пе редплати, на сайті УДППЗ 
«Укр пошта» www.ukrposhta.ua, ДП «Преса» 
www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачуєте 
«Україну молоду» — порадьте передплату i своїм 
родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

«Україну молоду» можна прочитати в усьому світі через партнерську мережу PressReader

ПЕРЕДПЛАТА-2019■

Григорій ХАТА

 Із двома срібними нагородами завер-
шила чемпіонат світу в Катарі легкоат-
летична збірна України. У заключний 
день змагань компанію стрибунці у ви-
соту Ярославі Магучих поміж призерів 
«мундіалю» склала майстер стрибків у 
довжину Марина Бех-Романчук. 
 Як і перша українська призерка 
ЧС-2019, Бех-Романчук перед стар-
том турніру не фігурувала серед клю-
чових претендентів на планетарну ме-
даль. На попередньому планетарному 
форумі, котрий у 2017 році приймав 
Лондон, вона обмежилася лише учас-
тю у кваліфікаційній сесії, котру за-
вершила на 18-му місці, стрибнувши 
на 6,36 м. Утім відтоді Марина серйоз-
но додала в результатах: «срібло» ЧЄ-
2018, особиста «бронза» та командне 
«золото» ІІ Європейських ігор у Мінсь-
ку-2019.
 І, як підтвердження прогресу — ти-
тул віцечемпіонки планети, здобутий 
Бех-Романчук у передолімпійський 
рік у Досі. 
 «Після перших двох спроб я змогла 
оцінити можливості своїх конкуренток 
і саме тоді зрозуміла, що ось вона ме-
даль. Її потрібно лише не відпустити, 
варто лише трохи додати», — пояснила 
стратегію боротьби за планетарні наго-
роди українська стрибунка. 
 На старті фінальної боротьби стало 
зрозуміло, що поза конкуренцією буде 
лише авторка «семиметрових» стриб-
ків — Малайка Михамбо з Німеччи-
ни. 
 Проте для Бех-Романчук на перше 
місце вийшла боротьба з власними не-
рвами, емоціями та тілом, оскільки не-
задовго до старту турніру у спортсмен-
ки виникли незрозумілі проблеми зі 
здоров’ям, котрі серйозно ускладнили 
їй підготовчий процес. 
 «Останні тижні були неймовірно 
складними: було багато сліз, нервів. 
Були думки, аби взагалі нікуди не їха-

ти й сконцентруватися на з’ясуванні 
причин, чому «мені погано» й «у мене 
болить». Утім, завдячуючи моїм рід-
ним, коханому, батькам, які знаходи-
ли потрібні слова підтримки, я не при-
пинила боротися й дійшла до кінця», 
— розповіла срібна медалістка ЧС. 
 Водночас у секторі для стрибків у 
довжину на Міжнародному стадіоні 
Халіфа Марина мала чіткий орієнтир. 
Її персональний рекорд на рівні 6,93 м 
дозволяв їй претендувати на призове 
місце. 
 І хоча, в підсумку, до свого «пер-
сонал бест» 24-річній спортсменці з 
Хмельниччини не вистачило одного 
сантиметра, стрибок на 6,92 м, зроб-
лений у передостанній, п’ятій, спробі 
подарував Марині історичний резуль-
тат і незабутні емоції. «Я дуже щасли-
ва виграти медаль. Зробила все можли-
ве для того, щоб втілити в життя те, до 
чого ми готувалися впродовж останніх 
років», — наголосила Бех-Романчук. 
 Відтак із двома стрібними медаля-
ми легкоатлетична збірна України за-
вершила ЧС у Досі на 21-му місці у за-
гальному заліку, безапеляційним пе-
реможцем якого, до слова, зібравши 14 
золотих, 11 срібних та 4 бронзові ме-
далі, стала команда США. 
 Водночас у протоколі, складеному 
на підставі залікових місць, українсь-
ка команда легкоатлетів посіла високу, 
десяту позицію. Свій внесок у цей ре-
зультат, окрім двох володарок плане-
тарного срібла, зробили Ольга Саладу-
ха (п’ята у стрибках потрійним), Анна 
Рижикова (сьома, 400 м з бар’єрами), 
Михайло Кохан (п’ятий у метанні мо-
лота), Юлія Левченко (четверта, стриб-
ки у висоту), Ірина Климець (п’ята, ме-
тання молоту), Ігор Главан (четвертий 
у ходьбі на 50 км), Олена Собчук (чет-
верта, 50 км ходом), Христина Юдкіна 
(шоста, 50 км ходом), Олексій Касья-
нов (шостий, десятиборство) та жіноча 
естафетна команда 4х400 м, яка завер-
шила «мундіаль» на шостій позиції. ■

Упоравшись із внутрішніми негараздами, Марина Бех-Романчук здобула «срібло» 
ЧС-2019 у стрибках у довжину. 
Фото з сайта xsport. ua. 
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ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Стрибок 
за «сріблом»
В останній день легкоатлетичного 
«мундіалю» збірна України 
подвоїла кількість здобутих 
планетарних нагород у Досі

■

Григорій ХАТА

 Кілька тижнів тому в столиці Ка-
захстану — місті Нур-Султан — вітчиз-
няний борець греко-римського стилю 
Жан Беленюк став дворазовим чемпіо-
ном світу. А минулих вихідних у цьо-
му місті знаковий у кар’єрі перемож-
ний «дубль» зробив український тені-
сист Ілля Марченко. І нехай статус тур-
ніру, котрий проходив у Нур-Султані, 
мав скромне формулювання «челен-
джер» АТР, здобуток одного з лідерів 
чоловічого тенісу України меншим від 
того не став. Граючи в столиці Казах-
стану паралельно «одинак» і «пару», 
Марченко переміг одразу в обох турні-
рах, чого раніше в його кар’єрі ніколи 
не траплялося. Завдяки ж цьому тріум-
фу в рейтингу АТР Марченко стрибнув 
угору одразу на 103 позиції, обійнявши 
в оновленому «табелі про ранги» 275-ту 
сходинку.
 «Останні два матчі в одиночному 
розряді я взагалі не знаю, як виграв. А в 
парному турнірі, у фінілі, звісно, Харрі 
Хеліоваара зробив усе за двох. Але варто 
сказати, що нині, завдяки своєму трене-
ру, я перебуваю в хорошій фізичній фор-
мі», — відзначив Марченко.
 Тривалий час перебуваючи на лікар-
няному, Ілля закономірно вибув iз пер-
шої «сотні» тенісистів АТР і тепер зму-
шений надолужувати згаяне. Маючи 
брак ігрового досвіду, здобувати прак-
тику він вирішив і в парних поєдинках. 
Але тепер, набравши ходу, Марченко 
планує зосередитися лише на одиноч-
них виступах.
 Другий тенісист України наголо-
шує, що перемогти у Нур-Султані йому 
допомогли емоції, здобуті під час пере-
бування в таборі національної збірної 
України, котра нещодавно грала мат-
чі Кубка Девіса проти Угорщини. І не-
хай те запекле протистояння в Буда-
пешті, в підсумку, склалося не на ко-
ристь «синьо-жовтих», Марченко наго-
лошує, що після матчів за національну 
збірну він переміг на трьох турнірах. 
«Так, це вже увійшло в традицію. Три 
титули я виграв саме після Кубка Деві-
са. Певно, атмосфера заряджає. Та й ко-
манда у нас супер!» — наголосив Ілля.

 Шанс поповнити свою персональ-
ну кубкову колекцію минулого тижня 
мала й друга тенісистка України Даяна 
Ястремська. Проте, пробившись у парі 
з латвійкою Оленою Остапенко до фіна-
лу представницького турніру в Пекіні, 
талановитій одеситці не вдалося зроби-
ти переможний акорд. Виграти Даяні її 
перший у кар’єрі парний фінал не доз-
волили Бетані Маттек-Сендс та Софія 
Кенін зi США — 3:6, 7:6 (7:5), 7-10.
 У «свіжому» рейтингу WTA Ястрем-
ська оновила свій персональний рекорд 
і, піднявшись на три позиції, обійняла 
25-ту сходинку рейтингу WTA. Вод-
ночас прима вітчизняного тенісу Елі-
на Світоліна, котра у Пекiні на півфі-
нальній стадії програла Кікі Бертенс із 
Голландії, у протоколі Жіночої теніс-
ної асоціації зробила один крок дони-
зу, опустившись на четвертий щабель. 
Проте в «чемпіонських перегонах» на 
«Підсумковий турнір року» Еліні вда-
лося покращити свої позиції. За кілька 
тижнів до завершення цієї гонки вона 
вже сьома, однак, аби втриматися в 
першій «вісімці», їй необхідно здобути 
ще кілька сотень залікових балів на за-
ключних у сезоні турнірах. Не виклю-
чено, що за необхідними балами Сві-
толіній доведеться їхати до Москви на 
«Кубок Кремля». ■

ТЕНІС

Атмосфера 
з чемпіонським зарядом
Намагаючись повернути собі свою колишню форму, 
Ілля Марченко виграв «одиночку» й «пару» 
на скромному тенісному турнірі в Нур-Султані

■

Уперше в кар’єрі Іллі Марченку 
вдалося зробити чемпіонський «дубль».
Фото з сайта tennisua.org.
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  Дільничний дзвонить у двері, 
йому відкриває красива жінка:
 — Хочу вас попередити, що мій 
чоловік буде тут рівно через годи-
ну.
 — Але, вибачте, я ж нічого з 
вами не роблю.
 — Саме так, а час iде.

* * *
  Учора два дурнi у дворі вла-
штували змагання, чий гудок у ма-
шині голосніший. Переміг горщик 
iз фікусом, що прилетів iз п’ятого 
поверху.

* * *
  Учора пішов платити за квар-
тиру, а сьогодні прийшли з подат-
кової і запитали, звідки у мене такі 
гроші.

* * *
  У чиновника запитують:
 — А вам не соромно, що ваша 
теща у свої 87 років годує вашу 
сім’ю, катає вас на своїх джипах, 
віддала вам один зі своїх коте-
джів, керує нафтовою та будівель-
ною компаніями, а ви, здоровий чо-
ловiк, сидите тут цілими днями і па-
пірці перекладаєте?

* * *
  Справжній єврей заробляє ти-
сячу доларiв на місяць, iз них дві 
тисячі вiддає дружині, а на три, якi 
залишилися, сам живе.

* * *
 П’яний хірург відмовився робити 
пластичну операцію жінці, мотивував-
ши це тим, що вона й так красива.

Читай, ти зможеш
В Україні створили перший шрифт для людей із дислексією

По горизонталі:
 1. Посуд для спиртних напоїв, 
переважно горілки. 5. Ім’я головно-
го отамана армії УНР. 8. Місто в Ні-
дерландах, де засідає Міжнародний 
військовий трибунал. 9. У Карпатах 
– тітка по маминій лінії. 10. Справж-
нє ім’я Роксолани. 11. Материнсь-
ка утроба. 13. Один з отаманів Хо-
лодноярської республіки 20-х років 
минулого століття. 16. Мисливсь-
ка сумка. 17. Український компози-
тор, автор знаменитої «Мелодії» із 
фільму «Високий перевал».  19. За-
мерзла краплина води. 21. Історич-
на місцевість Києва, урочище у Пе-
черському районі. 25. «..., мамо, що 
ти зарані спать лягла. А то б ти Бога 
прокляла за мій талан» (Тарас Шев-
ченко). 26. Ім’я українського диси-
дента, автора тексту «Акта проголо-
шення Незалежності України». 27. 
Прозора тканина або сітка, закріп-
лена на жіночому капелюшку, щоб 
закривати обличчя. 28. Біла скатер-
тина. 29. Короткий ніж із грубим ле-
зом, зброя бандитів і розбійників. 
По вертикалі:
 1. Великий мішок. 2. Адміністра-
тивна територіальна одиниця. 3. Са-
моцвіт. 4. Пологий схил біля сходів 
для полегшення підйому дитячого 

чи інвалідного візка. 5. Волинський 
князівський рід, який брав початок 
від князя Ольгерда. 6. Глибока таріл-
ка. 7. Божество водної стихії у дав-
ньогрецькій міфології. 12. Музичний 
інструмент, на якому грав Йоганн Се-
бастьян Бах. 14. Частина літака. 15. 
Титул візантійських імператорів. 18. 
Радянський фільм-катастрофа 1979 
року. 19. Герой російських билин ро-
дом із Новгорода. 20. Корінь пряної 
рослини, що лікує від застуди. 22. 
Країна на Сході, на прапорі якої зоб-
ражено кедр. 23. Жінка, яка похова-
ла чоловіка. 24. Один із літературних 
батьків Остапа Бендера.

Кросворд №110 
від 2 жовтняАдреналіна ШУГАЙ

 Легенди рок-музики — 
гурт Kiss — 18 листопада да-
дуть концерт просто посеред 
Індійського океану. А їхніми 
слухачами мають стати... білі 
акули. Концерт відбудеться у 
рамках унікального проєкту 
Airbnb Animal Experience, суть 
якого — дослідити життя ди-
ких тварин.
 Група гратиме на палубі 
корабля, а звук спрямують під 
воду. Таким чином музику ро-
керів зможуть почути білі аку-
ли. «Дослідження показали, 

що низькочастотні й імпуль-
сні звуки можуть бути приваб-
ливими для деяких видів акул. 
Цікаво, що різні тварини, схо-
же, реагують на звуки по-різ-
ному», — розповідає док-
тор Блейк Чапман з Australian 
Geographic.

 Крім акул, на концерт змо-
жуть потрапити 8 людей. Вар-
тість квитка — усього 50 до-
ларів. Як повідомляє «Асо-
шіейтед пресс», глядачі спус-
тяться під воду в прозорому 
батискафі, де слухатимуть му-
зику і розглядатимуть підвод-

них мешканців. Цей концерт по-
зиціонують як захід, де впер-
ше люди розважатимуть тва-
рин, а не навпаки. Всі зібрані 
від концерту гроші передадуть 
на потреби Австралійського то-
вариства охорони морських ре-
сурсів. ■

Адреналіна ШУГАЙ

 Всесвітньо відома модель Хайді Клум вирішила офіційно змінити 
прізвище. Нагадаємо, взимку цього року зірка вийшла заміж за музи-
канта Тома Каулітца, а наприкінці літа пара зіграла весілля в Італії. А те-
пер Хайді вирішила зробити ще один крок до міцного сімейного гніз-
дечка — взяти прізвище чоловіка. Як повідомляє видання The Blast, мо-
дель уже подала документи, аби змінити всім відоме Клум на Каулітц. 
 Цікаво, що для знаменитості це буде не перша зміна прізвища. 
В минулому шлюбі зі співаком Сілом, за якого Хайді вийшла заміж 
у 2005 році, вона взяла його прізвище — Семюел. Правда, щоб зва-
житися на це, роздумувала аж чотири роки. «Він давно мріяв, щоб 
я взяла його прізвище, — розповідала модель журналістам. — Чи 
буду я його використовувати в роботі, поки сказати важко. Справа в 
тому, що на моє старе прізвище оформлено надто багато докумен-
тів, тому для колег я, швидше за все, залишуся Хайді Клум». Ма-
буть, під час того «експерименту» зірка зрозуміла, що насправді ні-
чого страшного в іншому прізвищі нема. Бо для всіх вона й так за-
лишиться Хайді Клум, а чоловіку приємно. 
 Для 46-річної Хайді це вже третій офіційний шлюб. З першим 
чоловіком, стилістом Ріком Піпіном, вона розлучилася через 6 років 
спільного життя. А от із другим обранцем, менеджером «Формули-
1» Флавіо Бріаторе, вона так і не встигла оформити офіційні стосун-
ки, проте народила доньку Лені. Від старшого на десять років бри-
танського співака Сіла Клум народила ще трьох дітей, проте спільні 
сини і донька не врятували шлюб. Після цього Хайді стала будува-
ти стосунки з молодшими чоловіками. Її Тому, наприклад, у вересні 
виповнилося лише 30 років. Але саме тепер, як зізнається знаме-
нитість, вона по-справжньому щаслива. ■

ОВВА!

Щось припривло і бренькає
Гурт Kiss заспіває для акул

■

Хайді Клум.❙

СЕЛЕБРІТІС 

Хто така 
Хайді 
Каулітц? 
Зірка подіуму змінює прізвище

■

9 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, мiсцями невеликий дощ. Вiтер 
пiвденно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +3...+5, 
удень +9...+11.

Миргород: без опадiв. Уночi 0...-3, удень +10...+12.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +3...+5, удень +12...+14.
Одеса: без опадiв. Уночi +5...+7, удень +15...+17.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, невеликий дощ. 
Трускавець: уночi +4...+6, удень +12...+14. Моршин: 
уночi +4...+6, удень +13...+15.
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