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У період новорічних 

свят українці отримають 

9 вихідних, а головну 

ялинку країни почнуть 

встановлювати 10 грудня
стор. 12»

Передплатіть  «Україну молоду» на 2020 рік                                                                             стор.15

Чи залишиться мер 

Києва на посаді 

голови КМДА і що 

відбувається 

довкола столичних 

виборів?

«Помилуваний» Кличко Вiд Романа до Йордана 
— українська Рамадана

стор. 10»

Ініціатива влади суттєво збільшити 

акцизи на скраплений газ призведе до 

суттєвого зростання ціни на пропан-

бутан, але не допоможе відновити 

вітчизняну нафтопереробку

Газова Зе-камера

стор. 6—9»

стор. 4»

Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 24,738 грн 

1 € = 27,555 грн

1 рос. руб. = 0,386 грн

«АДвоКАТ» Віктор 
Медведчук — агент КДБ 
(ФСБ?) «Соколовський»
Маловідомі факти з біографії кума Путіна
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«Єдине, що може реально ілюструвати політичну незалежність, — це несхожість 
країни з її сусідом, і одним із важливих чинників такої незалежності є мова. Якщо 
несхожості немає, то можна з таким же успіхом ліквідувати українську державність 
і приєднатися до Росії...»

Джеймс Мейс
дослідник Голодомору

УКРАЇНА МОЛОДА

Людмила НІКІТЕНКО

 На Черкащині, в селі Ху-
доліївка Чигиринського райо-
ну, невідомі крали чорнозем. 
Такий факт задокументува-
ли правоохоронці. Як повідо-
мили «УМ» у Черкаській об-

ласній поліції, до райвідділу 
надійшло повідомлення про 
те, що в адміністративних ме-
жах цього села невідомі особи 
вантажівками вивозять зем-
лю. Дозволу на розробку зе-
мельних ділянок місцева ад-
міністрація не надавала.

 На місці події поліцей-
ські з’ясували, що четверо 
жителів Черкас за допомо-
гою трактора зняли верхній 
шар чорнозему і завантажи-
ли його на автомобілі. На мо-
мент приїзду поліцейських 
дві з трьох вантажівок уже 
були з чорноземом. У водіїв, 
які не могли чітко пояснити 
свої дії, не було  документів 
на розробку та перевезення 
землі, розповіли правоохо-
ронці. 
 Транспортні засоби вилу-
чено. В діях чоловіків вбача-
ються ознаки кримінального 
правопорушення, передбаче-
ного частиною 1 статті 239-1 

(незаконне заволодіння ґрун-
товим покривом (поверхне-
вим шаром) земель) Кримі-
нального кодексу України. 
Наразі черкаські поліцейсь-
кі встановлюють повне коло 
осіб, причетних до вчинення 
цього кримінального право-
порушення.
 Черкаське село Худоліїв-
ка відоме тим, що з нього по-
чинають родові корені відо-
мого українського громад-
ського та політичного діяча, 
історика Михайла Грушевсь-
кого. Адже його прадід, дід 
та численні родичі народили-
ся і жили у Худоліївці Чиги-
ринського повіту. ■

Леонід ШКІЛІНДЕЙ

 За минулі дві доби офіційно зафік-
совано 42 випадки порушення режи-
му вогню збройними формуваннями 
Російської Федерації та їхніми посіпа-
ками. Противник обстрілював позиції 
підрозділів Об’єднаних сил iз забороне-
них Мінськими домовленостями міно-
метів калібрів120 мм та 82 мм, із грана-
тометів різних систем, стрілецької зброї 
та протитанковими керованими раке-
тами (ПТКР). Окрім того, зафіксовано і 
вогневу активність ворожих снайперів.
 На донецькому напрямку, в районі 
відповідальності оперативно-тактичного 
угруповання «Схід», ворог обстріляв по-
зиції Об’єднаних сил неподалік Пісків, 
Пищевика, Водяного, Павлополя, Но-
вогригорівки, Авдіївки, Талаківки, Ста-
рогнатівки, Новогнатівки, Мар’їнки.
 На луганському напрямку, в районі 
відповідальності оперативно-тактичного 
угруповання «Північ», противник здійс-
нив обстріли поблизу Новолуганського, 
Хутора Вільного, Золотого, Луганського, 
Зайцевого, Південного, Новозванівки, 
Шумів, Зайцевого, Майорська, Троїць-
кого.
 За ці дні троє військовослужбовців 
Об’єднаних сил зазнали поранень.
 Із боку противника лише достовір-
но підтверджені втрати у жовтні стано-
вили 96 осіб. Із них безповоротних — 33 
особи, йдеться у повідомленні пресслуж-
би штабу ООС iз посиланням на розвід-

ку Об’єднаних сил. У штабі наголосили, 
що українські військові відкривають во-
гонь по противнику в разі загрози їхньо-
му життю та здоров’ю, захоплення тери-
торій та проникнення ворожих розвіду-
вально-диверсійних груп.
 Українська сторона спільного центру 
з контролю та координації питань при-
пинення вогню та стабілізації лінії роз-
межування сторін (СЦКК) вважає про-
вокацією інформацію низки ЗМІ про те, 
що окупаційна влада 4 листопада гото-
ва приступити до початку розведення 
сил і засобів на ділянці №3 (Петрівсь-
ке), на знак чого запустять білу сигналь-
ну ракету о 12.00 (за київським часом) 
4 листопада. «Заяви представників оку-
паційної влади щодо намірів розпочати 
процес розведення на ділянці №3 є ні-
чим іншим, як черговою провокацією 
та замилюванням очей світовій спіль-
ноті, — наголошують у штабі ООС. — У 
такий спосіб, видаючи уявне за бажане, 
ватажки самопроголошених квазіутво-
рень не дотримуються Мінських домов-
леностей та взятих на себе зобов’язань у 
форматі Тристоронньої контактної гру-
пи щодо встановлення стійкого режиму 
припинення вогню по всій лінії розме-

жування сторін». Згідно з даними звіту 
СММ ОБСЄ від 31 жовтня 2019, останнє 
порушення режиму припинення вогню 
з боку незаконних збройних формувань 
РФ у межах ділянки №3 (Петрівське) 
зафіксовано 30 жовтня 2019 року. Нага-
дуємо, згідно з Мінськими домовленос-
тями, умовою початку розведення сил і 
засобів є верифікація СММ ОБСЄ дотри-
мання режиму повного припинення вог-
ню упродовж семи діб.
 За даними Головного управління 
розвідки Міноборони України,  російсь-
ке командування продовжує посилюва-
ти окупаційні війська на передовій забо-
роненим Мінськими домовленостями оз-
броєнням. Зокрема, під виглядом підго-
товки до масштабних спільних навчань 
противник на окремих напрямках здійс-
нює перекидання до лінії зіткнення тан-
ків та 122-мм самохідних артилерійсь-
ких установок «Гвоздика», йдеться у 
повідомленні. Крім того, за даними роз-
відки, російські терористи тримають у  
готовності до застосування чергові вог-
неві засоби та поповнюють на польових 
складах передових підрозділів запаси 
боєприпасів, у тому числі мін та арти-
лерійських снарядів. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 

 Колишній народний депутат і ексза-
ступник адміністрації президента Вік-
тора Януковича Андрій Портнов опри-
люднив у своєму телеграм-каналі персо-
нальну інформацію про водія програми 
«Схеми: корупція в деталях». На думку 
журналістів, фаховий юрист міг піти на 
такий крок після того, як дізнався про 
розслідування редакцією його впливу 

та зв’язків із новою українською вла-
дою. У результаті, у відкритому доступі 
з’явилися повні паспортні дані, номери 
авто та домашня адреса члена знімальної 
групи, а також дані, які свідчать про сте-
ження за його місцем проживання. 
 Редакція розцінила публікацію 
Портнова як прямий тиск на коман-
ду «Схем», зауваживши, що той пору-
шив одразу кілька статей Кримінально-
го кодексу. «Поширення персональних 

даних журналістів і персоналу, який 
задіяний для допомоги у зборі інфор-
мації, — це порушення щодо оприлюд-
нення персональних даних осіб, — про-
коментувала ситуацію юристка ІРРП 
Людмила Панкратова. — Причому да-
них, які чітко ідентифікують особу та 
її місце проживання, що становить за-
грозу для водія, — у даному випадку. 
Стаття 6 закону про захист персональ-
них даних визначає випадки, коли такі 
дані можуть бути поширені. У даному 
випадку таке розкриття не обумовлено 
жодною легальною потребою».
 Незважаючи на відвертий тиск, ре-
дакція не має наміру відмовитися від 
своїх планів. У розповсюдженій за-
яві журналісти повідомили, що дослі-
дження впливу Андрія Портнова та його 
зв’язків з українською владою — це сус-
пільно важлива інформація, тому робо-
ту буде продовжено. ■

НАЦІЯ

Мова 
об’єднує 
Всеукраїнський 
радіодиктант 
національної єдності за 
новими правилами
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Уже дев’ятнадцятий раз поспіль 
у переддень свята української писем-
ності добровольці напишуть щоріч-
ний диктант, який став символічною 
акцією національної єдності. Тради-
ційно у читальній залі бібліотеки ім. 
В. Вернадського 8 листопада об 11-й 
годині зберуться запрошені політики, 
селебріті і журналісти. В режимі он-
лайн приєднатися до них зможуть усі 
бажаючі, оскільки диктант прозву-
чить в ефірі Національного радіо і те-
лебачення. Зачитуватиме текст відо-
мий мовознавець, автор підручників 
і посібників з української мови та лі-
тератури Олександр Авраменко, який 
готує акцію вже 13 років поспіль. 
 Цього року автор внесе у текст 
кілька елементів на перевірку но-
вої редакції чинного правопису. Но-
вацією стане і те, що учасники змо-
жуть майже одразу перевірити свою 
роботу. «Зазвичай ми отримуємо лис-
ти впродовж двох днів, а потім півто-
ра-два тижні команда людей їх пере-
віряє, — повідомив пан Авраменко. 
— Це дуже громіздка і складна робо-
та. Виходить, що люди написали дик-
тант, а десь у грудні ми підбиваємо 
підсумки. Це вже не так актуально. 
Тому ми подумали, а чому не зробити 
так: продиктували текст, узяли неве-
личку паузу на 3-4 хвилинки, і після 
цього вивісили на сайт, на екрани. Я 
озвучу орфограми, пунктограми, все 
прокоментую, щоб свято було завер-
шено цього ж дня».
 З кожним роком акція єдності стає 
все більш популярною. Спочатку ав-
тори ідеї раділи 5-6 тисячам листів 
iз готовими диктантами, а минуло-
го року це число перевищило вже 30 
тисяч. Причому йдеться лише про 
офіційні дані. Реально ж перевірити 
свої знання у визначений день зби-
рається набагато більша кількість 
охочих. Останнім часом диктант пи-
шуть і наші співвітчизники, які про-
живають за межами країни. 
 Олександр Авраменко закликає 
добровольців не надто критично ста-
витися до результатів своєї праці. 
«Мені журналісти часто закидають, 
що от, у нас громадяни такі неграмот-
ні, багато людей зробили по дві-три 
помилки, — зауважив він. — Люди 
добрі, не припускаються помилок 
лише професійні філологи, коректо-
ри і автори диктанту! Дві-три помил-
ки, чергування у-в та і-й, десь не помі-
тив окличну інтонацію і замість зна-
ку оклику поставив крапку — це все 
одно досить високий рівень грамот-
ності. Це як iз математикою: чому 
дорівнює тангенс 45 градусів, не зга-
дає ніхто, окрім математиків. Чому ж 
усі вирішили, що з мови потрібно іде-
ально знати всі правила? Дві, три, на-
віть чотири помилки — це гарний рі-
вень».
 Цього року автори безпомилкових 
робіт отримають заохочувальні при-
зи. Додатково буде оголошено кон-
курс на найкращі твори про написан-
ня диктанту, які необхідно надіслати 
поштою до 11 листопада. Десять пере-
можців також будуть відзначені спе-
ціальною нагородою. ■

■ НА ФРОНТІ 

Фальстарт 
окупантiв
Інформацiя про 
розведення в Петрiвському 
є провокацiєю

■

ОВВА!

Земля на продаж
Кому знадобився чорнозем із села, де 
родове коріння Грушевського  

■

СВОБОДА СЛОВА

Юристу закон не писаний?
«Схеми» готують розслідування про Андрія Портнова, 
незважаючи на тиск

■

Золоте-4: Національна гвардія оберігає мирних жителів.
Фото пресслужби ООС.

❙
❙
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ДО ДАТИ

Многая літа 
Університету
Михайло НАЄНКО, 
випускник КНУ імені Шевченка, 
лауреат Національної премії України імені 
Т. Г. Шевченка 

 «Тільки раз цвіте любов...» Сказано і 
проспівано (на музику Володимира Івасю-
ка) красиво, але не точно. У моєму Київсь-
кому університеті новими абітурієнтами 
ця любов активізується кожного року, 
а особливо під час ювілейних дат. Як 31 
жовтня — коли його торт прикрашали 
185 свічок.
 На різні ювілеї мені останнім часом 
таки щастить. Кілька років тому в моєму 
Гуляйполі, яке Боплан у середині ХVII 
століття називав містом (в одному ряду з 
Лисянкою, Звенигородкою і Калниболо-
тами) обговорили 400-річчя нашої шко-
ли і відзначили півстоліття нової її будів-
лі. Місяць тому зі щемом святкували 75 
років моєму технікуму в благословенних 
Лубнах, а тепер ось — ювілей КНУ імені 
Тараса Шевченка.
 Коротке вітальне слово сказане було 
чинним президентом Володимиром Зе-
ленським: «Ваш університет є гордістю 
України, гордістю нашої незалежності, 
а його робота має для держави, без пере-
більшення, стратегічне значення.  Я за-
вжди казав і сьогодні вкотре акцентую на 
цьому увагу: молодь, її талант і потенціал 
— це найбільший скарб нашого українсь-
кого суспільства». 
 Довше говорили президенти-попере-
дники Леонід Кравчук і Віктор Ющен-
ко; аналітично й на перспективу виголо-
сив промову ректор-академік Губерський 
Леонід Васильович. Він сказав: «Ми й на-
далі робитимемо все, щоб готувати спе-
ціалістів, які будуть не тільки конкурен-
тоздатними фахівцями, а й справжніми 
патріотами нашої держави». Додавали 
потім ювілейні вітання університету рек-
тор політехніки М. Згуровський , колиш-
ній спікер парламенту В. Литвин і віце-
президент НАН України А. Наумовець.
 Говорити було про що: бо ж добре всім 
відома велика наукова школа першого рек-
тора університету Михайла Максимовича, 
ціла епоха для всієї України — поет-геній, 
університетський археолог і зарахований 
на посаду викладача живопису Тарас Шев-
ченко, а ще ж — історик і письменник Ми-
кола Костомаров, поет-прозаїк і «європе-
єць» за духом Пантелеймон Куліш, доцент 
і дисидент Михайло Драгоманов, пізніші 
студенти університету Максим Рильсь-
кий, Григорій Косинка, Остап Вишня, Бо-
рис Антоненко-Давидович, аж до сучас-
них письменників Юрія Мушкетика, Іва-
на Драча, Василя Симоненка, В’ячеслава 
Чорновола, теоретика мови Іллі Кучерен-
ка, «класика» Станіслава Семчинського, 
письменниці й філософа Оксани Забужко, 
літературознавця Тамари Гундорової і... 
нема їм ліку. 
 Дуже барвистою видалась концертна 
програма ювілею. Хорова (з-понад 100-
літньою історією) капела «Дніпро» (в якій 
я студентом стояв у другому ряду п’ятим) 
виконала всесвітній студентський гімн і 
духовний гімн України, а потім виступа-
ли могутні солісти опери та філармонії 
Ольга Чубарєва, Анжеліка Швачка, Та-
рас Штонда і дуже хвацький і голосистий 
квартет «Гетьман». Дві пісні Павло Зіб-
ров виконав на слова короля літератур-
ної естради Юрія Рибчинського. Усього 
не перелічити...
 Многії літа нашому Київському уні-
верситету і його історичному, модерному 
колективу! ■

■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Звичайний пленарний тиждень у Вер-
ховній Раді перетворився на скандальну 
сагу. Законопроєкти про кнопкодавство, 
кримінальну відповідальність за неза-
конне збагачення та штрафи за переве-
зення дітей без автокрісел відійшли на 
другий план. Адже топ-темою в парла-
менті став секс-скандал за участю депу-
тата від «Слуги народу» Богдана Яремен-
ка. Під час засідання парламенту парла-
ментарій листувався з повією. І все, ма-
буть, пройшло б тихо-спокійно, якби не 
фотокореспондент видання «Букви», 
який і сфотографував Яременка з теле-
фоном. Дівчина на ім’я Аліна зазначила, 
що година її послуг коштує 100 доларів, 
дві години — 150, на ніч не лишається. 

Вона відверто написала, які послуги змо-
же надати, а на які відверте табу. Після 
публікації цієї історії Яременко, зрозумі-
ло, почав відразу все заперечувати і за-
певняти, що таким чином хотів провчити 
журналістів, які женуться за сенсацією, 
і назвав дії ЗМІ абсурдними. Чи повіри-
ли йому журналісти? Очевидно, ні. Але 
Яременко наполягав на своєму: «Я не ви-
нен, мене підставили». Та навіть більше, 
почав погрожувати журналістам. «Опри-
люднення листування є кримінальним 
злочином. І той, хто зробив це, заробив 
від трьох до семи років. Я не погрожую, 
я просто нагадую про закон і мораль, які 
для всіх одні. У мене вкрали моє листу-
вання», — зазначив iз трибуни парла-
менту Яременко. 
 Але вивести Яременка на чисту воду 
зміг пранкер, який назвав себе «Джоке-
ром». У листуванні Яременко визнав, що 
завдав клопоту цією історією дружині та 
фракції, і називав себе мудаком. Після 
публікації цього листування в соціальній 
мережі «Фейсбук» Яременко вибачаєть-
ся перед дружиною та президентом, але й 
надалі звинувачує в усьому ЗМІ. І ось тут 
одразу пригадуються слова представника 
нової влади, голови офісу президента Ан-
дрія Богдана, який після виборів дав чіт-
ко зрозуміти, що журналісти новій владі 
не потрібні. Але, як показує практика, це 
не зовсім так.
 Оперативно відреагували на скандал з 

Яременком у фракції «Слуга народу». Там 
зазначили, що є три сценарії вирішення 
цієї проблеми. «Перший — пан Яремен-
ко йде з посади голови комітету. Другий 
шлях більш суворий — пан Яременко йде 
з фракції. Третій шлях зовсім суворий — 
пан Яременко складає мандат». «Не може 
бути такого, давайте зробимо вигляд, що 
нічого не було», — сказав голова фракції 
«Слуга народу» Давид Арахамія. Врешті, 
свою позицію висловили й чотири фрак-
ції ВР, заявивши, що Яременко терміно-
во має залишити пост голови Комітету з 
питань зовнішньої політики. 
 Не чекавши зібрання фракції, Богдан 
Яременко таки написав заяву про скла-
дання повноважень голови комітету. 
Проте зазначив, що таке рішення може 
бути прийнято лише у випадку, якщо за 
це проголосує фракція. Як згодом стало 
зрозуміло, у видання «Букви» вже давно 
був компромат на Яременка, що той нiби-
то давно спілкується з дівчатами легкої 
поведінки. Тому, окрім Аліни, за інфор-
мацією видання, було ще шiсть жінок. 
 Врешті, навряд ця історія отрима-
ла б такий розголос, якби пан Яременко 
не збрехав, не звинуватив у всьому жур-
налістів і не винаймав повій у робочий 
час у парламенті, адже зарплату народ-
ні обранці отримують із коштів платни-
ків податків. А громадяни, очевидно, че-
кають законопроектів і змін у країні, а не 
винаймання повій. ■

Світлана МИЧКО

 Так склалося, що нового 
голову облдержадміністра-
ції Володимир Зеленський 
представляв у Тернополі в 
акурат після Хелловіну, тож 
не дивно, що дехто згадував 
у цьому зв’язку про чортів. 
У поминальний день, коли 
тернополяни масово відвіду-
ють цвинтарі й моляться за 
душі своїх померлих, невесе-
ло стало у «файному місті» і 
найвеселішому президентові 
України — в стінах держад-
міністрації його зустріли 
дружним скандуванням «Га-
ньба!», що відразу поширили 
і телеканали, й інтернет-сай-
ти. А сам він засмутив пат-
ріотичну частину населен-
ня Тернопільщини, предста-
вивши як нового очільника 
обласної державної адмініст-
рації колишнього члена Пар-
тії регіонів (фото партійно-
го квитка з датою членства 
від 2012 року перед тим по-
ширили численні ЗМІ) Ігоря 

Сопеля. Хоча партіями ос-
танній, схоже, не дуже пере-
бирає. Так, за інформацією з 
відкритих джерел, у 2010—
2015 роках він був депута-
том Хоростківської (Гуся-
тинський район Тернопіль-
ської області) міськради від 
партії «Громадянська пози-
ція», відтак балотувався до 
цієї ж ради від «Народно-
го фронту», ну а вже на цьо-
горічних парламентських 
виборах виборював мандат 
від «Слуги народу», але про-
грав. У контексті кадрової 
політики президента Воло-
димира Зеленського вже ні-
кого не здивувало, що його 
ставленик виявився фанатом 
«Кварталу 95», на підтвер-
дження можна знайти бага-
то відповідних фотографій 
на особистих сторінках ново-
спеченого голови облдержад-
міністрації та його дружини 
у Facebook та Instagram. Далі 
— біографічне.
 Ігор Михайлович Сопель 
народився 16 вересня 1974 

року в місті Хоросткові Тер-
нопільської області. Закін-
чив Хорстківську загально-
освітню школу № 1 та Тер-
нопільський державний 
технічний університет (за 
спеціальністю інженер-ме-
ханік). Працював слюсарем, 
потім — інженером на Хо-
ростківському цукровому за-
воді. З 2003 року займається 
підприємницькою діяльніс-
тю. З 2010-го — керівник Хо-
ростківського регіонального 
підрозділу хмельницького 
ТОВ «Агробізнес», яке зай-
мається виробництвом хлі-
бобулочної продукції. За ін-
формацією сайту YouControl, 
бізнес Ігоря Сопеля класифі-
кується як «роздрібна тор-
гівля продуктами харчуван-
ня, напоями та тютюновими 
виробами». У найсвіжішій 
декларації, оформленій для 
подання кандидатури на по-
саду голови Тернопільської 

облдержадміністрації, ним 
вказано річний дохід від під-
приємницької діяльності у 
розмірі 965 тисяч гривень та 
трохи більше як 44 тисячі за-
робітку в компанії «Агробіз-
нес», а також — 350 тисяч 
гривень, 7 тисяч доларів та 
6,5 тисячі євро готівки. Вка-
зане майно — магазин, тор-
говий кіоск та квартира пло-
щею 68 квадратних метрів у 
рідному Хоросткові, легко-
вий автомобільToyotaCamry 
2014 року випуску. У декла-
рації також зазначено, що 
його дружина Ольга Сопель 
є власницею 27 відсотків 
гуртожитку в тому ж Хорос-
ткові, загальна площа влас-
ності — 171,9 кв. м. Дружи-
ною задекларовано також 
користування житловим бу-
динком площею 120 кв. м. в 
селі Увисла Гусятинського 
району, власником якого є 
третя особа. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

«Чорти принесли»
Керувати Тернопільщиною Зеленський 
доручив колишньому «регіоналу»

■

МОРАЛЬ І ПРАВО

Секс і Рада
Чи поплатиться за 
приватну переписку 
Богдан Яременко 
звільненням iз посади

■

Людмила НІКІТЕНКО

 7 листопада відбудеться презента-
ція відкритого онлайн-ресурсу арте-
фактів Трипільської культури. Це про-
єкт Державного історико-культурного 
заповідника «Трипільська культура», 
який реалізовано за кошти від Українсь-
кого культурного фонду та за підтримки 
Черкаської обласної ради. 
 «Наші співробітники працюва-
ли над проєктом упродовж шести міся-
ців. Ми разом iз колегами з Борщівсько-
го краєзнавчого музею Тернопільщини 
відібрали артефакти з наших колекцій 
Трипільської культури. Потім фотогра-
фували їх і цифрували. Це й стало осно-
вою онлайн-ресурсу артефактів, який 
презентуватимемо», — розповідає «Ук-
раїні молодій» Владислав Чабанюк, ди-
ректор Державного історико-культурно-
го заповідника «Трипільська культура», 
який розташований у Легедзиному Таль-
нівського району Черкащини.

 Проєкт, який об’єднав археоло-
гів, культурологів, дизайнерів та спе-
ціалістів у сфері ІТ і 3D-моделювання, 
вперше продемонструє 1 тисячу арте-
фактів та цікаву інформацію про них. 
Після старту онлайн-ресурсу артефак-
тів Трипільської культури всі охочі змо-
жуть на нього зайти, побачити кераміч-
ний посуд, пластику та знаряддя праці 
трипільців, почитати про них інформа-
цію українською та англійською. 
 «Ми також створили презентацій-
ний ролик про історію трипільського 
горщика.
 А ще на сайті буде додаткова інфор-

мація про справи Державного історико-
культурного заповідника «Трипільська 
культура» та Борщівського музею Тер-
нопільщини, де можна ознайомитися з 
тематичними відеофільмами про Три-
пілля, побачити світлини з різних екс-
педицій», — зазначає директор заповід-
ника «Трипільська культура» Владис-
лав Чабанюк.
 І додає, що все це робиться задля того, 
аби популяризувати трипільську культу-
ру, щоб вона вийшла з вузького науково-
го кола і стала надбанням широкого ін-
тернет-загалу. Таке віртуальне «вікно» 
в дуже далеке наше минуле. ■

АРТЕФАКТИ

Віртуальне «вікно» у минуле
Трипільська культура виходить в онлайн

■

Ігор Сопель — фанат «Кварталу 95».
Фото з відкритих джерел.

❙
❙
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Наталія ЛЕБІДЬ

4 вересня Кабінет Міністрів ух-
валив рішення про звільнення 
мера Києва Віталія Кличка з 
посади голови Київської місь-
кої державної адміністрації. На-
ступний крок мав бути за Пре-
зидентом — очікувалось, що 
Володимир Зеленський завізує 
це рішення і воно вступить у 
силу. Але минуло два місяці, і 
статус-кво не змінився. Кличко 
лишається все таким же «не-
дозвільненим» головою КМДА, 
а з президентського офісу не 
надходить з цього приводу жод-
них вказівок. Натомість ширять-
ся чутки про те, що нова влада 
зуміла знайти спільну мову зі 
столичним градоначальником. 
«Україна молода» розбиралася 
у цій ситуації. 

Вітер міняє напрямок
 Нещодавно блогер і політо-
лог Микола Давидюк повідо-
мив, що у нього є інсайдерська 
інформація про те, що «соки-
ру війни» між мером Києва 
Віталієм Кличком та офісом 
президента вже зарито. Ніби-
то діючий мер столиці знай-
шов спільні знаменники і таки 
домовився з президентом Зе-
ленським, тому вибори в сто-
лиці не будуть позачерговими, 
як прогнозувало чимало полі-
тичних аналітиків.
 За словами Давидюка, ви-
бори мера Києва пройдуть ра-
зом з усіма, в тому числі разом 
із виборами на окупованих те-
риторіях, тобто готуватися 
потрібно на осінь 2020 року. 
При цьому заступники Віталія 
Кличка будуть узгоджені з 
офісом президента і мініст-
ром МВС Аваковим, який теж 
«потрапив у розклад» і мати-
ме вплив на фінансові потоки в 
Києві. Що ж стосується рішен-
ня Кабміну, яким Кличка було 
позбавлено одного з його порт-
фелів, то його анулюють через 
суд. 
 Що ж сталося і чому на Бан-
ковій раптом передумали вою-
вати з Кличком? Однозначної 
відповіді на це питання нема. 
Як нема й однозначної соціо-
логії, яка б засвідчила справж-
ній рівень підтримки київсь-
кого мера. Одні заміри ствер-
джують, що він програє вибо-
ри будь-якому кандидату від 
влади. Інші — навпаки — ви-
водять в лідери саме його. На-
приклад, згідно з даними опи-
тування Київського міжна-
родного інституту соціології, 
опублікованими 29 жовтня, на 
виборах мера однозначно пере-
магає Кличко. За нього готові 
віддати голоси 36,6% респон-
дентів із тих, хто вже визна-
чився з вибором.
 Натомість найближчий 
конкурент Кличка — нардеп 
від партії «Слуга народу», ко-
лишній гендиректор каналу 
«1+1» Олександр Ткаченко — 
дуже сильно відстає від лідера 
перегонів і має вдвічі менший 
рейтинг. За нього готові про-
голосувати лише 18% респон-
дентів. 

«Байки зі склепу»
 А тепер трохи відмотаємо 
плівку назад і пригадаємо, як 
розвивався конфлікт між вла-
дою державною та владою місь-
кою, і що було рушієм цього 
конфлікту.
 Наприкінці липня цього 
року в Зеленського вже робили 
спробу позбутися мера. І теж 
адресувалися до Кабміну. Але 
тоді урядом керував Володи-
мир Гройсман, який наважив-
ся піти проти волі президента. 
Пояснюючи необхідність звіль-

нення, глава ОП Андрій Богдан 
заявив, що Віталій Кличко — 
«неефективний керівник міс-
та, він не може впоратися зі 
«смотрящіми».
 «Я його особисто шість 
разів, тобто по три рази на кож-
ній зустрічі, попросив відмо-
витися від інституту «смотря-
щіх» у Києві, відійти від усіх 
корупційних схем і стати дій-
сно народним мером, люди-
ною, яка не має ніякого відно-
шення до корупції і безгоспо-
дарності», — віщав Богдан. На 
підтвердження своїх слів глава 
ОП посилався на якусь жертву 
мерського свавілля, яку схиля-
ли до дачі мільйонного хабара. 
Імен, утім, він не називав.
 Кличко, образившись, на-
звав історію Богдана «байками 
зі склепу», а потім виклав влас-
ну порцію компромату. «Мені 
зателефонували: пан Богдан 
заявив, що я повинен коригу-
вати свої дії щодо процесів, які 
відбуваються в місті. Мені були 
озвучені два прізвища, дві пер-
соналії — я можу вибирати: з 
тим або з іншим. Це були пріз-
вища пана Вавриша і пана Тка-
ченка», — розповідав мер жур-
налістам.
 Насправді ж причиною вій-
ни між Кличком і людьми Зе-

ленського послужили не осо-
бисті амбіції, а значно ваго-
міші підстави, говорить політо-
лог Андрій Золотарьов. Перша 
причина — економічна, адже 
«на кону — 50 мільярдів гри-
вень столичного бюджету», 
каже експерт. А друга — полі-
тична.
 Говорячи про прагнен-
ня влади «перезавантажити» 
міську верхівку, Золотарьов 
уточнює, що «мова, швидше за 
все, піде не тільки про Київ, а 
й про інші міста. Згадаймо 21 
липня, коли Зеленський велів 
своїй команді не розслабля-
тися, тому що попереду — ще 
один тур, тобто місцеві вибо-
ри. І зараз, коли він має потуж-
ний рівень суспільної підтрим-
ки, якраз найвдаліший час для 
проведення ще одних виборів 
— щоб «зелена хвиля» захопи-
ла і місцеві громади», — вва-
жає Золотарьов. 
 Але є ще й третій мотив. 
«Саме від збереження на по-
саді Кличка буде залежати, чи 
підуть кияни качати «револю-
ційну ситуацію», — додає полі-
толог Володимир Цибулько.

Мер, але не голова КМДА
  Отже, ще влітку владою було 
поставлено завдання прибрати 
Віталія Кличка. Як мінімум, 
з посади голови КМДА. У Зе-
ленського при цьому посилали-
ся на 118-ту статтю Конститу-
ції, яка відносить призначення 
керівників місцевих адмініст-
рацій до прерогатив президент-
ської влади. Існує, правда, ню-
анс. У 2003 році Конституцій-
ний Суд розтлумачив 118-ту 
статтю в такий спосіб: прези-
дент зобов’язаний призначати 
на посаду голови КМДА саме 

обраного киянами мера.
 Рішення Конституційного 
Суду, як відомо, оскарженню 
не підлягають і з плином часу 
не втрачають актуальності. 
Тобто, наполягаючи на звіль-
ненні Кличка, Зеленський 
порушував закон. Утім, пре-
зидента це, схоже, бентежи-
ло мало. На Банковій цілком 
серйозно збиралися признача-
ти нового керівника КМДА. А 
Кличко мав поки що залиша-

тися на посаді мера.
 При цьому експерти виклю-
чали, що амбітний градона-
чальник змириться з подіб-
ною ситуацією. «Кличко не 
потерпить, щоб у нього в голо-
вах КМДА був хтось від пре-
зидента», — зауважував полі-
толог Олексій Голобуцький. 
На його думку, Кличко сам 
здатний форсувати події, щоб 
покінчити з нестерпним для 
нього двовладдям. «Він може 
написати заяву на звільнення, 
і таким чином будуть призна-
чені вибори», — заявляє Голо-
буцький.
 Насправді ж Кличко не пи-
сав ніяких заяв, але дійсно пі-
шов ва-банк. 19 вересня він 
звернувся до Верховної Ради 
України з проханням розпус-
тити Київську міську раду та 
призначити у столиці достро-
кові вибори. При цьому, згід-
но з однією з редакцій Зако-
ну «Про столицю» (яка, втім, 
згодом була відкинута), у при-
кінцевих положеннях уже фі-
гурувала дата таких виборів — 
8 грудня. Якби на цій даті вла-
да й зупинилася, ми вже зараз 
готувалися б до столичних ви-
борів. Але цього не сталося. 
Чому? 
 Імовірно, вся справа в тому, 
що у Зеленського насправді не 
збиралися розділяти посади 
міського голови та очільни-
ка КМДА. Там зацікавлені в 
тому, щоб посадити на обидва 
крісла свого ставленика. «Ідея 
була в тому, щоб поєднати по-
сади мера і голови КМДА», — 
зазначає Голобуцький. При 
цьому, говорить він, «кан-
дидата ще потрібно знайти. 
Олександр Ткаченко або сам 
не хоче, або хоче, але розуміє, 

що шанси його невисокі. А те, 
що говорилося по Кошовому, 
— інформаційна качка».
 У цілому, переконаний ек-
сперт, «усе буде робитися для 
того, щоб рішення про вибори 
прозвучало в останній момент, 
щоб суперник або суперники 
були мінімально до них під-
готовлені». Але шило в міш-
ку, як відомо, не сховаєш, і 
те, кого у Зеленського хотіли 
б бачити новим київським ме-

ром — давно секрет Полішине-
ля.
 Ім’я нардепа від «Слу-
ги народу» і ексгендиректо-
ра «Плюсів» Олександра Тка-
ченка в якості претендента на 
столичний «трон» називають 
найчастіше. Хоча у свій час 
до кандидатів у мери зараху-
вали і друга президента Воло-
димира Зеленського, артиста 
«Кварталу 95» Євгена Кошо-
вого.
 Утім, цю «качку» запус-
тив сам Кличко, сказавши од-
ного разу, що Кошовий, який 
пародіював його найчастіше, 
ймовірно, мітить у його кріс-
ло. Але якщо серйозно, то, 
«швидше за все, це буде Тка-
ченко. Іншої кандидатури у 
Зеленського немає, і персо-
ну кандидата йому доведеться 
тягти на власному рейтингу», 
— переконаний Андрій Золо-
тарьов.
 Такими, нагадаємо, були 
справи ще станом на вересень 
поточного року. А далі події 
почали розгортатися у дещо 
іншому напрямі. 

Спустили на гальмах
 «Після виборів офіс прези-
дента мав усі законні підстави, 
щоб почати перезавантажен-
ня влади в столиці. Але ситуа-
цію спустили на гальмах і, на-
решті, втратили реальну мож-
ливість. Зеленський просто не 
зміг дотиснути Кличка: зля-
кався, зрозумів, що може не 
впоратися», — зауважує полі-
тичний експерт Кирило Мол-
чанов.
 Він нагадує: спочатку не 
бракувало багато гучних заяв 
про необхідність негайного 
оновлення влади на рівні Киє-

ва. «Призначили аудит, підго-
тували новий закон про столи-
цю. Кияни чекали логічного 
завершення, перепризначен-
ня голови КМДА і достроко-
вих виборів. Але далі взаємних 
звинувачень справа не пішла. 
Наприкінці жовтня Київрада 
зібралася на засідання впер-
ше за півроку. А весь цей час 
діяльність місцевих органів 
влади була буквально паралі-
зована», — констатує Кирило 
Молчанов.
 Відтепер Зе-команда може 
зіткнутися зі зниженням свого 
рейтингу вже на найближчих 
київських виборах. «Якщо до 
реальних дій так і не дійде, то 
на наступних місцевих вибо-
рах на високу підтримку в сто-
лиці кандидати від Зе можуть 
не розраховувати», — резюмує 
політолог.
 А політичний експерт Во-
лодимир Макаровський дає 
наступне пояснення тому, що 
відбулося в столиці. «Ініцій-
оване Зе-командою оновлен-
ня столичної влади — відстав-
ка Віталія Кличка з поста гла-
ви Київської міськдержад-
міністрації, дострокові вибори 
мера і Київради раптово «ста-
ли на паузу». І сталося це не 
просто так. Справа в тому, що 
в кабінети київської влади 
«зайшли» радник президента, 
в минулому «МАФовік» (утри-
мувач МАФів) Андрій Єрмак, 
а також Андрій Холодов, при-
четний до продажу сигарет (у 
тому числі, як подейкують, не-
легальних). Зараз він — нардеп 
від «Слуги народу». Фактич-
но вони гарантували Віталію 
Кличку «дах» — недоторкан-
ність від дій глави ОП Андрія 
Богдана, найбільш зацікавле-
ного в поваленні нинішнього 
київського голови. Звичайно, 
не за просто так — натомість 
вони завели своїх людей на по-
сади у столичній владі для де-
рибану ласого бюджету Киє-
ва».
 Іншими словами, якщо ві-
рити Макаровському, Віталій 
Кличко таки погодився на ін-
ститут «смотрящіх». Тільки 
він обрав не тих, кого йому 
підсовував Богдан, а інших — 
якраз і покликаних його від 
Богдана захистити. Розвива-
ючи думку, Макаровський до-
дає, що Єрмак і Холодов мають 
зв’язки з глибоким корінням 
— вони діють через «коруп-
ціонера часів Черновецького 
Дениса Комарницького, «ті-
ньового мера» Києва Вадима 
Столара, а також колишньо-
го бандита, а нині народного 
депутата від «Слуги народу» 
Миколи Тищенка. Усі ці гро-
мадяни тепер збирають данину 
в столиці, натомість пообіцяв-
ши Кличку, що він як мінімум 
до місцевих виборів 2020 року 
залишиться на посадах як 
мера, так і голови КМДА», — 
пише Макаровський на сторін-
ках видання «КиевВласть». 
 Усе це — лише версія, яка 
проходитиме перевірку часом. 
Але версія, схожа на правду. 
А правда, як завжди, полягає 
в тому, що хоч би хто був при 
владі в Києві, самі кияни від 
цього тільки програють. ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

«Помилуваний» Кличко
Чи залишиться мер Києва на посаді голови КМДА і що відбувається довкола столичних 
виборів?

■

Кличко домовився із Зеленським?
Колаж видання fakty.ua.

❙
❙

Хоч би хто був при владі в Києві, самі кияни від цього тільки програють.
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«Зелена» дипломатія
 У першу чергу, без усiляких сумнівів, 
тому що розпочалася загальна руйнація 
української дипломатичної служби з ме-
тою заміни «старих порохоботів» новими 
«зеленими даруваннями». Як пояснюють 
фахівці з дипломатії, посольство Украї-
ни в США практично припинило діяль-
ність в очікуванні на тотальну заміну ста-
рих досвідчених кадрів новими, «зелени-
ми». «Зеленими» в усіх значеннях. 
 Новому міністру закордонних справ 
України ніби вже не закинеш «курське 
походження», бо народився в Кілії Одесь-
кої області, але, виходячи з його дотепе-
рішніх досягнень, йому все ж можна заки-
нути, що у фаховій обізнаності та ділових 
якостях він ще не доріс до колін «курсько-
му мальчіку». На відміну від попереднь-
ої голови Комітету Верховної Ради у за-
кордонних справах Ганни Гопко, яка час-
то пояснювала чергові кроки української 
влади у друкованих ЗМІ та на телебачен-
ні, за що її звинувачували у популізмі, її 
наступника на цій посаді Богдана Яремен-
ка в популізмі не звинуватиш. Він ретель-
но розробляє закордонну політику на засі-
даннях через телефон. Зокрема, у закор-
донній політиці, як випливає з гучного 
скандалу, його цікавлять не тільки «кла-
сика», а й «анальні» під ходи. 
 Нова закордонна політика Зе-коман-
ди (чи її брак) уже дає результати. Наве-
демо лише три з них, які стали гучними 
останніми днями. 

Обмовки за Фрейдом 
 Президент Франції Емманюель Мак-
рон потрапив під шквал критики з боку 
східноєвропейських сусідів за свої вис-
ловлювання в інтерв’ю, яке з’явилось 
31 жовтня в ультраконсервативному 
французькому виданні Valeurs Actuelles 
(«Поточні значення»). Під час розмови 
про боротьбу з нелегальною міграцією 
французький президент заявив: «За-
мість болгарських та українських під-
пільних банд я віддаю перевагу легаль-

ним мігрантам iз Гвінеї та Кот-д’Івуару». 
І це позиція глави держави, з яким пре-
зидент України збирається сідати за стіл 
у рамках «нормандського формату»!
 Таку образу на адресу нашої держа-
ви та її громадян не змогло проковтну-
ти навіть неповоротке МЗС України. 1 
листопада воно викликало для пояснень 
посла Франції. Згодом, 4 листопада, те 
саме зробило і МЗС Болгарії, викликав-
ши посла Франції «на килим». Прези-
дент Болгарії Румен Радєв зазначив, що 
«Макрону буде дуже непросто задоволь-
няти свої загальноєвропейські лідерські 
амбіції з такими заявами». Українське 
керівництво промовчало, певне, щоб не 
зірвати «нормандський формат», до яко-
го воно поспішає немов голий до лазні. 
 Сам Макрон наполягає, що його сло-
ва були вирвані з контексту. Після розмо-
ви з послом МЗС України також почало 
виправдовувати Макрона. «Посол Фран-
ції зазначив, що претензій до громадян 
України, які подорожують Францією, у 
французької сторони немає. Відповідно, 
слова Макрона, які стосуються проблема-
тики міграції та законного працевлашту-
вання, були висмикнуті з контексту», — 
йдеться на сайті українського МЗС. 
 Ще не вляглася «французька хвиля», 
як пролунав другий тривожний сигнал. 
3 листопада впливова американська га-
зета «Вашингтон Пост» навела розмо-
ву з поінформованим джерелом, в якій 
співрозмовник видання повідомив, що 
в травні цього року президент США До-
нальд Трамп заявив своїм радникам про 
«змову» українців із виборчим штабом 
Хілларі Клінтон — кандидата в прези-
денти від Демократичної партії на вибо-
рах 2016 року. Радники Трампа намага-
лись переконати президента, що нова ук-
раїнська влада — «друзі Америки». Але 
американський лідер «просто ненавидів 
Україну», наголосив співрозмовник га-
зети. Варто також нагадати, що минуло-
го тижня Трамп, виступаючи перед жур-
налістами, кілька разів назвав Зеленсь-

кого «російським президентом». При 
цьому він наголосив, що «російський лі-
дер» — чудова людина, і він хотів би на-
далі співпрацювати з Києвом для взаєм-
ної вигоди сторін. 
 «Вашингтон Пост» нагадує, що ще 
наприкінці серпня Трамп не мав «зеле-
ного» поняття, що Зеленський є прези-
дентом України. На запитання журналіс-
та, чи скоро відбудеться його зустріч із 
президентом Зеленським, Трамп від-
повів запитанням на запитання: «Вибач-
те, а про кого ви говорите?». Журналіст 
змушений був пояснювати Трампу, що 
Зеленський — це президент України. Вже 
тоді Трамп припустив, що візит до Білого 
дому має відбутися «дуже скоро» і назвав 
Зеленського «розумним хлопцем».

Акцент у справі втручання в 
американські вибори змістився в бік... 
України
 І третій сигнал. У США на вимогу ви-
дання Buzzfeed News та телеканала Сі-
Ен-Ен були оприлюднені результати роз-
слідування спеціального прокурора Ро-
берта Мюллера про російське втручан-
ня в американські вибори. Там є цікавий 
для нас фрагмент, що керівник передви-
борчого штабу Дональда Трампа на пре-
зидентських виборах 2016 року Пол Ма-
нафорт просував ідею, за якою Україна, 
а не Росія, стояла за зламом серверів Де-
мократичної партії США. Як випливає 
з документів, оприлюднених у суботу, 2 
листопада, міністерством юстиції США, 
про це заявив під час допитів колишній 
заступник Манафорта у штабі Трам-
па, його колишній діловий партнер Рік 
Гейтс.
 Як випливає з резюме допитів Гейт-

са, після того, як тисячі листів із серверів 
Демократичної партії були оприлюднені 
ресурсом WikiLeaks, Манафорт вислов-
лював припущення, що за цим стояла Ук-
раїна, а в штабі Трампа намагалися ско-
ристатися цими інформаційними «зли-
вами» та обговорювали можливості того, 
яким чином самостійно отримати доступ 
до них.
 Рік Гейтс був діловим партнером Пола 
Манафорта, йому були пред’явлені обви-
нувачення у змові проти США та у не-
правдивих заявах у рамках розслідуван-
ня втручання Росії в американські ви-
бори. Утім вирок Гейтсу досі не був ухва-
лений, він продовжує співпрацювати зі 
слідством.
 Пола Манафорта було засуджено за-
галом до 7,5 року в’язниці в рамках двох 
кримінальних справ. Його було визнано 
винним у змові проти держави, у відми-
ванні грошей та інших фінансових махі-
націях, а також прихованому лобізмі і 
спробі тиску на свідків. 
 Але лише тепер, після зміни влади в 
Україні, його ідеї починають втілювати-
ся в життя. Дональд Трамп порушував 
питання зламу серверів Демократичної 
партії США і під час своєї скандальної 
розмови з президентом України Володи-
миром Зеленським 25 липня цього року. 
Трамп висловив підозру, що замовники 
перебувають в Україні: «Я гадаю, у вас 
є свої багаті люди. Сервер, вони кажуть, 
що він в Україні».
 Так головний акцент у справі про 
втручання в американські вибори 2016 
року несподівано змістився з Росії в бік 
України. «Совпадєніє? Нє думаю», — 
сказав би на це головний пропагандист 
Кремля Дмитро Кисельов... ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У другому турі виборів мера столиці 
Молдови, Кишинева, який відбувся 3 лис-
топада, перемогу здобув представник про-
російської Соціалістичної партії Іон Чебан. 
Згідно з даними, оприлюдненими Цент-
ральною виборчою комісією, він набирає 
52,52 відсотка голосів виборців. Суперник 
Чебана, кандидат від проєвропейського 
блоку ACUM — Platforma DA («Зараз») 
Андрей Нестасе набирає 47,48 відсотка го-
лосів. Явка виборців становила 37,78%, 
повідомляє агенція «Інтерфакс».

 У першому турі виборів два тижні 
тому Чебан отримав 40,19% відсотків 
голосів виборців, Нестасе — 31,08%.
 «Я буду мером усіх. У нас немає ін-
шого шляху — ми повинні бути разом, 
не розділяти суспільство. Із завтрашньо-
го дня ми повинні всі разом взятися до 
роботи на благо нашого міста», — заявив 
Чебан після оприлюднення попередніх 
результатів голосування.
 Водночас Нестасе відмовився при-
вітати свого опонента і заявив журналіс-
там, що «результати виборів виклика-
ють великі питання». За його слова-

ми, блок ACUM проводить паралельний 
підрахунок голосів. Нестасе не виклю-
чив, що він може оскаржити результа-
ти голосування.
 У свою чергу, президент Молдови та 
голова Партії соціалістів Ігор Додон уже 

привітав Іона Чебана з перемогою. «По-
чинається нова, позитивна сторінка в 
сучасній історії Кишинева. Я вітаю кан-
дидата-переможця», — заявив Додон. За 
його словами, не повинно бути «ніякої 
ейфорії» щодо цієї перемоги. «Іон Чебан 
повинен бути мером усіх, ми не повинні 
розділяти жителів Кишинева на тих, хто 
голосував за Чебана, та тих, хто голосу-
вав за його опонента. Всі вони хочуть од-
ного й того ж — поліпшити умови жит-
тя в Кишиневі», — практично повторив 
слова Чебана президент Додон.
 Молдова останнім часом наполегливо 
намагається провести реформи, на яких 
наполягають західні партнери після роз-
крадання п’ять років тому з державних 
банків понад одного мільярда доларів. 
Цей злочин став причиною зміни уряду 
в країні. Рух до Європи ускладнюється 
тим, що уряд є проєвропейським, а пре-
зидент — проросійським. Обрання про-
російського мера столиці ще більше ус-
кладнює вибір подальшого шляху Мол-
дови. ■

ЗМІНА НАСТРОЇВ

«Попередники» і сучасники
Чому у світі зростає хвиля негативного 
ставлення до України?

■

«Накопай трохи бруду».
Малюнок з сайта me,me.

❙
❙

Іон Чебан: «Я буду мером усіх».❙

ЇХНІЙ ВИБІР

У Європу через Москву
Проросійський кандидат переміг на виборах мера 
Кишинева

■

Ігор ВІТОВИЧ

Ще не стерлася в пам’яті хвиля претензій до української дипломатії часів президент-
ства Петра Порошенка. З усіх боків. Наші ультрапатріоти називали главу МЗС Павла 
Клімкіна «курським мальчіком» (натякаючи на його місце народження в російсько-
му місті Курськ), кремлівські ЗМІ, не змагаючись в оригінальності, — просто «ук-
раїнським фашистом». 
Але за часів перебування «курського фашиста» на чолі українського МЗС йому та 
його відомству вдалося збудувати потужне проукраїнське лобі у ключових точках 
прийняття глобальних рішень: у ЄС, Європарламенті, РБ ООН, Генасамблеї ООН, у 
вашингтонських політичних колах. За попередньої влади годі й пригадати серйознi 
випади проти України з боку респектабельних політиків США та Європи, якщо, зви-
чайно, не враховувати «клінічні випадки», як-то прем’єр-міністра Угорщини Віктора 
Орбана чи лідерку французького «Національного фронту» Марін Ле Пен. То чому ж 
за теперішньої «оновленої» та «несистемної» влади випади проти України набира-
ють лавинного характеру? 
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(Продовження. 
Початок у попередніх номерах 

«України молодої» за 3, 4, 10, 11 
вересня, 8, 9 жовтня 2019 року)
Після вивчення документів у ар-
хіві КДБ-СБУ ще більше світла на 
минуле Віктора Медведчука про-
лив нам один ветеран «п’ятірки», 
про зустріч з яким домовився 
Анатолій Єрмак через ветерана-
полковника, що перед цим був у 
нас на прийомі. Який на мене че-
катиме сюрприз під час зустрічі, 
навіть не міг уявити...

Зустріч з минулим через 20 років
 Наступного дня, за хвилину 
до 12 години, я з Анатолієм Єр-
маком прогулювався біля вхо-
ду в університетський Ботаніч-
ний сад, де була призначена зус-
тріч з ветераном 5-го Управлін-
ня КДБ. До нас підійшов сивий 
чоловік років 60-65. Привітав-
ся, було видно, що він знайомий з 
Анатолієм. Тиснувши мені руку, 
представився: «Владислав, під-
полковник», — і уважно дивився 
мені у вічі декілька секунд. Пос-
міхнувшись, я відповів: «Пол-
ковник Омельченко». «Ви мене 
розглядаєте, як дівку на сватан-
ні. Впізнаєте?» — запитав він. 
«Не пригадую», — відповів я. 
«Ми зустрічалися з вами в уні-
верситеті, коли ви були студен-
том, розмовляли про Медведчу-
ка. Згадали?» — запитав вете-
ран. 
 Важко було повірити: переді 
мною стояв саме той «товариш iз 
КДБ», який свого часу настійли-
во рекомендував мені, секретарю 
комсомольського бюро юридич-
ного факультету, не виключати 
Медведчука з комсомолу. Довело-
ся пояснити Анатолію Єрмаку, як 
відбулося наше знайомство май-
же 20 років до того. 
 Майже годину гуляли в саду, 
з’ясовуючи та уточнюючи різні 
дані, які торкалися агента КДБ 
Медведчука. «Старий знайомий» 
відповідав на наші запитання, не 
ухилявся від відповідей, був щи-
рим. Обставини агентурного ха-
рактеру про Медведчука виясняв 
Анатолій Єрмак. 
 Ветеран «п’ятірки» розповів 
нам, як Медведчука «відбілив» 
від криміналу і «поновив» на нав-
чанні в університеті КДБ СРСР, 
до якого звернулося керівниц-
тво КДБ УРСР, оскільки Медвед-
чук був «ініціативним і кмітли-
вим агентом». Питання було ви-
рішено, як завжди вирішувалося 
в подібних ситуаціях, — заува-
жив мій «старий знайомий».
 Медведчук і його подільник у 
справі Яковенко, їхні адвокати, 
батько Яковенка, який працював 
у Київській вищій школі міліції, 
та група підтримки з однокурс-
ників направляли скарги в Гене-
ральну прокуратуру СРСР про 
закриття кримінальної справи 
за відсутністю в їхніх діях скла-
ду злочину, а в Міністерство ви-
щої, середньої і спеціальної осві-
ти СРСР — про поновлення в уні-
верситеті. Ці скарги КДБ були 
потрібні як антураж, видимість 
для загалу, що нібито Медвед-
чук добився «справедливості» 
сам. Ця видимість створювалася 
нами для того, щоб дезавуювати 
розмови на факультеті (особливо 
серед викладачів), що Медведчук 
— інформатор КДБ, а головне — 
зашифрувати його на майбутнє, 
що він наш агент, пояснив вете-
ран «п’ятірки». 
 Як додав ветеран, Медведчук 
на той час уже мав гарні результа-
ти своєї агентурної діяльності. На 

підставі його агентурних повідом-
лень про «антипатріотичні вчин-
ки» декана юрфаку Заворотька та 
«прояви українського буржуазно-
го націоналізму» серед студентів 
університету відповідними орга-
нами були заведені справи опера-
тивних розробок, які завершили-
ся звільненням Заворотька з поса-
ди декана, виключенням з партії і 
позбавленням його всіх наукових 
ступенів і вчених звань, а студен-
тів — відрахуванням з універси-
тету. Як повідомив кадебіст, за 
це Медведчук і був премійований 
«закриттям справи» і «відновлен-
ням в університеті». 
 Усе робилося у відповідності 
до наказів КДБ СРСР про аген-
турний апарат, зауважив мій 
«старий знайомий». І він був аб-
солютно правий. 
 Нагадаю, що в «Положенні 
про агентурний апарат і довіре-
них осіб органів державної безпе-
ки» та інших нормативних актів 
КДБ СРСР, які я опублікував у 
попередніх статтях в «Україні мо-
лодій», записано: «Дозволяється 
вербувати осіб, які вчинили де-
ржавні або інші злочини. При ви-
никненні особливої необхідності 
й наявності пом’якшуючих обста-
вин може вирішуватися питання 
про звільнення агента від кримі-
нальної відповідальності у вста-
новленому законом порядку».
 Матеріали про все це повинні 
бути в особовій і робочій справах 
агента «Соколовського», наголо-
сив ветеран КДБ. Анатолій Єрмак 
зауважив йому, що в архіві ми не 
знайшли цих справ Медведчука, 
а в його алфавітній (обліковій) 
карточці агента, яку ми читали, 
немає відміток руху його справ, і 
запитав, де вони можуть бути і чи 
не знищені, бува? 
 Ветеран відповів, що багато 
агентурних справ цінних і особ-
ливо цінних агентів «п’ятірки», 
а також увесь архівний агентур-
ний фонд зовнішньої розвідки го-
лова КДБ УРСР Микола Голушко 
вивіз у Росію, де наприкінці 1991 
року був призначений заступни-
ком міністра безпеки і одночасно 
очолив Службу зовнішньої роз-
відки РФ. Де зберiгають оригіна-
ли справ особливо цінної агентури 
по «5-й лінії», у тому числі й Мед-
ведчука, запитайте у свого шефа 
— голови СБУ Марчука, який iз 
1990 року був першим заступни-
ком у Голушка, а раніше — од-
ним із керівників 5-го Управлін-
ня, коли Медведчук був адвока-
том у кримінальних справах Лит-
вина, Стуса і Кунцевича. Марчук 
курирував таких агентів, як Мед-
ведчук. Справи цінних й особливо 
цінних агентів по «5-й лінії», які 
залишилися, не підлягали зни-
щенню, вони сховані в архіві й 
зашифровані під іншими «вивіс-
ками», про що знають лише Мар-
чук і пара його довірених осіб iз 
«п’ятірки», наголосив ветеран 
«ідеологічного фронту» і додав, 
що однією з таких осіб є полков-
ник Олександр Нездоля (з яким 
мене та Єрмака доля звела у бе-
резні 1993 року у справі «Олігар-
хія»). 
 Сказане ветераном у мене та 
Єрмака сумнівів не викликало. Я 
знав обставини виключення Мед-
ведчука з комсомолу і відраху-
вання його з університету, звіль-
нення Заворотька з посади дека-
на юрфаку, виключення його з 
партії за надуманими мотивами 
— «аморальні й антипатріотич-
ні вчинки», як і обставини відра-
хування з університету декіль-
кох студентів за так звані «націо-

налістичні прояви». 
 Анатолій Єрмак як кадровий 
контррозвідник знав усі нюан-
си оперативної й агентурної ро-
боти. За таких обставин говори-
ти нам неправду ветерану КДБ не 
було ніякого сенсу. Медведчук, 
як завжди, буде заперечувати все 
те, що про нього розповів ветеран 
КДБ, як свого часу назвав «абсур-
дом» твердження Деркача і Куч-
ми, що «він агент КДБ стовідсо-
тково». Його кум Путін до цього 
часу заперечує причетність Росії 
до знищення польського прези-
дентського літака і збиття малай-
зійського пасажирського авіалай-
нера МН17. 

Гіперінфляція, офшори, трупи, 
«королі» злочинного світу
 Після зустрічі почали готу-
вати довідку на ім’я голови СБУ 
Євгена Марчука про результати 
перевірки отриманої інформа-
ції щодо Медведчука, братів Сур-
кісів та їхню сумнівну фінансово-
комерційну діяльність, виведен-
ня коштів за кордон, план «при-
хватизації» футбольного клубу 
«Динамо» (Київ), сприяння цьо-
му президентом Кравчуком, при-
четність до сумнівних операцій 
генералів міліції, вбивство спів-
засновника СП «Динамо-Атлан-
тик» Юхима Островського, а та-
кож те, що Медведчук був агентом 
КДБ під псевдонімом «Соколовсь-
кий», комерційну діяльність яко-
го покриває керівництво СБУ. В 
довідці також зазначили, з яки-
ми документами ознайомилися 
в архіві, які підтверджують, що 
Медведчук — агент «Соколовсь-
кий» і що він був призначений 
КДБ адвокатом у кримінальній 
справі щодо поета Василя Стуса і 
яка була його роль у ній.
 Довідку я підписав разом з 
Анатолієм Єрмаком, до неї були 
додані копії документів, отрима-
них від ветерана КДБ. Ми проси-
ли Марчука розглянути матеріа-
ли перевірки, які мають ознаки 
злочинів, і, відповідно до вимог 
КПК України, направити їх у 
ГПУ для порушення криміналь-
ної справи. Матеріали перевірки 
були офіційно зареєстровані під 
грифом «таємно» і фельдзв’язком 
відправлені Марчуку з відміткою 
«вручити особисто голові СБУ». 
 Залишилося чекати реакції 
Марчука. Вона надійшла під вечір 
наступного дня — Євген Кирило-
вич запросив мене і Анатолія Єр-
мака до себе. Зустрів, як завжди, 
привітно, потиснули один одно-
му руки. Сіли за окремий стіл, на 
якому були бутерброди для вечері, 
що було доречним — ми не встиг-
ли пообідати, були замотані робо-
тою. Краєм ока я побачив, що на 
його робочому столі лежать наші 
матеріали про Медведчука...
 Наша розмова тривала май-
же дві години. Іноді її перери-

вали телефонні дзвінки від пре-
зидента Кравчука або прем’єр-
міністра Кучми. Під час розмо-
ви з Кравчуком Євген Кирилович 
сказав: «Так, вони якраз у мене, 
розглядаємо матеріали, крутіші 
за «Олігархію»... Не заздрю тим, 
хто спробує їм погрожувати... Пе-
редам». Поклавши трубку, Мар-
чук передав нам привіт від Ле-
оніда Макаровича, сказавши, що 
він турбується, як ми після нашої 
статті і чи не погрожують нам. Ми 
з Єрмаком усміхнулися... 
 Розмова почалася про соціаль-
но-економічну, політичну та 
криміногенну ситуації в країні, 
які були катастрофічними. По-
чаток 90-х добре пам’ятають ті, 
кому тоді було 16-20 і більше 
років... 
 Країна перебувала у глибокій 
економічний депресії: відсут-
ність повноцінної національної 
грошової одиниці (були сурогат-
ні гроші — купоно-карбованці), 
крах економіки і гіперінфляція 
(понад 10 000%) призвели до ка-
тастрофічного скорочення ВВП, 
високого рівня безробіття, ма-
сової заборгованості з заробітної 
плати, щоденного зростання цін 
більш як на 30%.
 Криміногенна обстановка була 
відповідна: рекет, бандитизм, за-
мовні вбивства майже щодня, 
кримінальні розборки, автомат-
ні черги, вибухи й підриви. Краї-
на була поділена на зони впливу 
між організованими злочинними 
угрупованнями, яких «кришува-
ла» корумпована до самого верху 
міліція, авторитети злочинного 
світу відкривали фіктивні фірми, 
казино, через які відмивали «чор-

ний нал», конвертували його у ва-
люту в підконтрольних їм приват-
них банках, яку виводили за кор-
дон, де купували нерухомість або 
вкладали в бізнес в офшорах, ста-
вали депутатами місцевих рад і 
отримували депутатську недотор-
каність, сотні злочинців — «зло-
діїв у законі» — не можна було 
притягти до кримінальної відпові-
дальності через наявність депутат-
ського мандату, місцеві ради, особ-
ливо в південно-східних регіонах, 
були під контролем «королів» зло-
чинного світу... 

 У нашій «конторі» 
ніщо не пропадає...
 Та повернемося до нашої роз-
мови з Марчуком, який бага-
то чого розповів про агента Мед-
ведчука-«Соколовського», але не 
менше, якщо не більше, не дого-
ворив. Він похвалив нас, що про-
фесійно провели менш ніж за три 
доби перевірку оперативної ін-
формації й отримали результат 
не менш значимий, нiж викладе-
ний у статті «Олігархія». Він під-
твердив, що Медведчук був ініціа-
тивним і цінним агентом, працю-
вав під псевдонімом «Соколовсь-
кий» (заперечувати Марчук не 
міг — адже ми були ознайомлені 
з архівними документами, які це 
підтверджували), проводив з ним 
контрольні зустрічі, інструкту-
вав, давав завдання, за виконан-
ня яких Медведчука часто заохо-
чували грошовими преміями. 
А гроші, як наголосив Марчук, 
Медведчук дуже любив. Особли-
во проявив себе адвокатом у спра-
вах дисидентів Литвина, Сту-
са, Кунцевича, навіть краще за 

Побратими Анатолій Єрмак і Григорій Омельченко.❙

Рано чи пізно його чекає лава підсудних або куля (як говорив Д. Корчинський).❙

«АДвоКАТ» Віктор

 агент КДБ (ФСБ?)

ПРОДОВЖЕННЯ ТЕМИ■

Маловідомі факти із біографії кума Путіна

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, 
Герой України, народний депутат України 
2-6 скликань, генерал-лейтенант СБУ, 
кандидат юридичних наук
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прокурора, сказав голова СБУ.
 Я розповів Марчуку про спіль-
не навчання з Медведчуком на юр-
факу, як його виключили з ком-
сомолу та відраховували з універ-
ситету, а потім, за рішенням Мос-
кви, «реабілітували» й поновили 
на навчанні. Євген Кирилович, 
посміхнувшись, зауважив, що 
йому все відомо, доповідали... 
 Анатолій Єрмак поцікавив-
ся, чи перейшов Медведчук у ста-
тус агента СБУ? «Ні, — запевнив 
Марчук, — але інколи ми зустрі-
чаємося, самі бачите, яка в країні 
ситуація». Анатолій перепитав, 
де агентурні справи Медведчука 
— знищені чи вивезені в Москву, 
архіваріус їх не знайшов, «вико-
пав» лише його алфавітну облі-
кову карточку?
 Євген Кирилович подивив-
ся на Єрмака і з гумором заува-
жив (цитую майже дослівно): 
«Анатолію, Григорій у служ-
бі новачок, а ти — «досвідчений 
вовкодав». Ти ж знаєш, що в на-
шій «конторі» ніщо не пропадає. 
Правда, інколи доводиться довго 
шукати». Про те, що з особовою і 
робочою справами агента Медвед-
чука-«Соколовського» і де вони, 
так і не відповів. Але ми і так зро-
зуміли... 
 Фразу Марчука ми потім до-
сить часто повторювали в розмо-
вах із колегами по парламенту: 
«...у нашій «конторі» (мали на 
увазі наш парламентський комі-
тет) ніщо не зникає. Правда, інко-
ли доводиться довго шукати». Ко-
леги по очолюваному мною Комі-
тету з питань боротьби з організо-
ваною злочинністю і корупцією 
та багато й інших депутатів час-
то жартували, називаючи наш 
комітет «відділ військової контр-
розвідки полковника Омельчен-
ка». Було весело це чути, і певною 
мірою вони були недалекі від істи-
ни. В комітеті разом зі мною було 
п’ять депутатів — офіцерів-контр-
розвідників: я, Анатолій Єрмак, 
Микола Петренко, Анатолій Ку-
лаков, Микола Карнаух.
 Наприкiнцi зустрічі Марчук 
запитав мене як слідчого, що бу-
демо робити з поданими нами ма-
теріалами? Відповів, що в діях 
фігурантів перевірки, прізвища 
яких вказані у довідці, є ознаки 
різних злочинів: зловживання 
службовим становищем, а мож-
ливо, й отримання хабарів (мали-
ся на увазі генерали міліції), шах-
райство з грошовими коштами, 

підробка документів, незакон-
не відкриття за кордоном рахун-
ків і виведення на них валюти на 
мільйони доларів і вбивство спів-
засновника СП «Динамо-Атлан-
тик» Островського. Якби я мав 
право порушувати кримінальні 
справи і проводити дізнання, то 
зробив би це без вашого дозволу, 
а також затримав би на 72 години 
зазначених осіб (окрім Кравчука, 
звичайно, оскільки він президент 
і має недоторканність), звернувся 
б до генпрокурора Віктора Шиш-
кіна по санкцію на їх арешт, про-
вів би обшуки, виїмки докумен-
тів і через десять днів, як того ви-
магає КПК, передав би справу по 
підслідності в ГПУ. 

Як полковник Омельченко 
організував «37-й рік» для 
військово-політичної мафії
 Марчук усміхнено зауважив, 
що народний депутат, секретар 
комісії з питань оборони і де-
ржавної безпеки генерал-лейте-
нант Володимир Толубко з три-
буни парламенту вже заявив, 
що «полковник СБУ Омельчен-
ко організував справжній 37-й 
рік», і вимагає мого звільнення. 
«Знаю, чув, читав, хай жалієть-
ся на мене в суд», — відповів я.
 Щоб читачам було зрозуміло 
про що йдеться, коротко пояс-
ню. За оперативними матеріала-
ми, напрацьованими очолюва-
ним мною відділом, ГПУ пору-
шила кримінальні справи проти 
нардепів Володимира Толубка, 
Юрія Гайсинського (тоді — пер-
шого заступника Генерального 
прокурора), а також були аре-
штовані декілька старших офі-
церів, високопосадовців Київсь-
кого військового округу (які 
потім будуть засуджені до бага-
тьох років позбавлення волі Вер-
ховним Судом України як судом 
першої інстанції). 
 Окрім того, я направив у ГПУ 
матеріали для порушення кримі-
нальних справ ще приблизно на 
три десятки народних депутатів, 
членів уряду, армійських і мілі-
цейських генералів і опублікував 
їх у пресі. Зокрема, у найбільш 
тиражній російськомовній газеті 
«Независимость» (читайте: «Что 
урвал генерал?» 18.07.1992; «В 
Украине господствует политичес-
кая мафия», 09.04.1993; «Мафия 
Внутренних Дел», 16.04.1993; 
«Номенклатура построила нам 
коррумпированно-мафиозную 

Украину», 16.07.1993.). Про ко-
румпованих народних депутатів, 
державних чиновників мої стат-
ті й інтерв’ю були також надруко-
вані в газетах «Україна молода», 
«Сільські вісті», «Вечірній Київ», 
«Молода гвардія», «Молодь Ук-
раїни», «Народна армія», роз-
повів про корупціонерів, назвав-
ши їхні прізвища і посади, на ук-
раїнському радіо і телебаченні. 
Користуючись нагодою, хочу по-
дякувати головним редакторам 
цих видань і журналістам, які 
не побоялися оприлюднити такі 
матеріали. Тоді дійсно в Україні 
були незалежна преса і свобода 
слова.
 У відповідь генерал Толуб-
ко в газеті МО України «Народ-
на армія» надрукував статтю під 
заголовком «37-й рік полковни-
ка Омельченка» і вимагав мого 
звільнення з органів СБУ.
 Окрім того, я офіційно звер-
нувся до генпрокурора Шишкі-
на і президента України Кравчу-
ка (звернення було опубліковане 
в пресі) з клопотанням про арешт 
командувача КВО генерал-пол-
ковника Віктора Чечеватова, 
який активно підтримав серп-
невий путч в 1991 році (так зва-
на ГКЧП), відмовився прийняти 
українську присягу і вчинив ко-
рисливі злочини (розкрадання 
державного майна), командува-
ча ЧФ РФ адмірала Ігоря Касато-
нова (привласнення державного 
майна і зловживання службовим 
становищем) і народного депута-
та України, члена Комісії з пи-
тань оборони і державної безпе-
ки, генерал-майора, начальника 
політуправління КВО, помічни-
ка президента Кравчука (1991—
1992 рр.) Бориса Шарикова (злов-
живання службовим становищем 
у корисливих цілях), опубліку-
вавши в пресі документальні ма-
теріали, які підтверджували вчи-
нені ними діяння, що мали озна-
ки злочину. 
 Президент Кравчук сказав 
генпрокурору Шишкіну, що не-
хай Чечеватов і Касатонов їдуть 
у Росію, щоб не сваритися через 
їхній арешт iз президентом Росії 
Єльциним. Кримінальні справи 
щодо Толубка і Гайсинського, а 
також матеріали перевірки щодо 
Шарикова «без шуму і пилу» були 
«поховані» після звільнення Вік-
тора Шишкіна з посади генпро-
курора. Разом iз ним були зняті з 
займаних посад (мабуть, для рів-
новаги) Гайсинський і Шариков.

Настанови, погрози, охорона, 
спроби замаху і викрадення...
 Вислухавши мене, Марчук 
сказав: «Григорію, інформацію 
про вбивство в США Островсько-
го я відправлю міністру внутріш-
ніх справ Андрію Василишину, а 
решту матеріалів перевірки — на-
шим юристам і слідчим, щоб вони 
зробили висновок, чи є там склад 
злочину і який, а потім прийму 
рішення, що з ними робити». 
 Ставши народним депутатом 
і очоливши парламентський Ко-
мітет з питань боротьби з органі-
зованою злочинністю і корупцією 
(травень 1994 р.), я поцікавився у 
Марчука, яке рішення було прий-
няте за матеріалами щодо Медвед-
чука та інших. Євген Кирилович 
відповів, що точно не пам’ятає, 
але здається, що слідче управлін-
ня їх здало в архів, оскільки після 
додаткової перевірки... не вияви-
ло складу злочинів у діях Медвед-
чука, братів Суркісів та інших.
 На завершення зустрічі Мар-
чук по-дружньому зауважив (ци-
тую, як запам’яталося): «Гри-
горію, ти відома публічна особа, 
голова СОУ, але одночасно й по-
садова особа — начальник відді-
лу військової контррозвідки СБУ. 
Завдяки службовiй оперативнiй 
діяльності ти ознайомився з ар-

хівними документами, які засвід-
чують, що Медведчук був аген-
том КДБ під псевдонімом «Соко-
ловський». Прошу тебе, не обмов-
ся публічно, навіть випадково, що 
він був агентом. У нас немає зако-
ну про розсекречення агентурно-
го апарату і вільного доступу до 
нього. У випадку оприлюднення 
тобою як співробітником СБУ ін-
формації, що Медведчук був аген-
том КДБ, ти розголосиш держав-
ну таємницю і вчиниш службо-
вий злочин. Як юрист і слідчий, 
ти це знаєш і сам. Тоді твої недоб-
розичливці будуть потирати руки 
і я змушений буду звільнити тебе 
з СБУ, а матеріали направити в 
прокуратуру, щоб вона дала твоїм 
діям правову оцінку. Прошу тебе, 
будь уважним», — сказав Євген 
Кирилович на прощання. 
 Разом з Анатолієм Єрмаком 
ми вийшли з похмурої будів-
лі на вулиці Володимирська, 
33. Нас зустрів уже пізній вес-
няний вечір... У свій офіс йшли 
повільно, щоб дорогою обмірку-
вати розмову з Марчуком. Хви-
лини три йшли мовчки, кожен 
думав про своє, але думки були 
сконцентровані на розмові з го-
ловою СБУ, його пропозиціями 
і застереженнями... «Омеляно-
вичу, — перервав вечірню тишу 
Анатолій, — швидше за все, на-
шим матеріалам ходу не дадуть, 
як не дали і тим, що були опуб-
ліковані в «Олігархії». І справа 
не лише в тому, що за міжнарод-
ним бізнесовим фінансовим спру-
том Медведчука—Суркісів стоїть 
сам президент Кравчук, а анало-
гічний мафіозний спрут АГ «Ук-
раїна», створений за ініціативою 
прем’єр-міністра Кучми, — про-
довжив Єрмак. — Готуються ве-
ликі фінансові бази під Кучму і 
Кравчука у зв’язку з напруженою 
соціально-економічною і політич-
ною ситуацією в країні, яку ми об-
говорювали у Марчука, і запросив 
він нас не спроста. Країна на межі 
великих соціально-політичних 
потрясінь». 
 «Єрмаче (так до нього зверта-
лися близькі друзі), ти правий, 
я також розмірковував про це. 
Пригадалася фраза з кінокомедії 
«Весілля в Малинівці»: «Відчу-
ває моє серце, що ми напередодні 
грандіозного шухеру, — пожар-
тував я. І додав: — Не сьогодні-
завтра гірники Донбасу почнуть 
страйки з політичними вимога-
ми, що може призвести до зміни 
влади, все йде до дочасних і пар-
ламентських, і президентських 
виборів. Про це вже відкрито го-
ворять нардепи, з якими я спілку-
юся, та і мій громадсько-політич-
ний досвід вказує на це. Ми також 
будемо активно до них готувати-
ся». 
 «Омеляновичу, що ти маєш 
на увазі?» — запитав Анатолій. 
«Підберемо групу офіцерів — 
членів СОУ — і підемо на парла-
ментські вибори», — пояснив я 
(що і було нами зроблено у берез-
ні 1994 року). 
 Обговорюючи в Ботанічному 
саду ситуацію з матеріалами двох 
бізнесових фінансових мафіозних 
груп АГ «Україна» (за якою стояв 
прем’єр-міністр Кучма) і «чарів-
ної сімки» Медведчука — братів 
Суркісів (яку підтримував прези-
дент Кравчук), між якими про-
фесійно грав свою гру голова СБУ 
Марчук, Анатолій сказав (пере-
повідаю так, як запам’яталося): 
«Омеляновичу, будь дуже уваж-
ним і обережним, на тебе може 
розпочатися (або й уже йде) полю-
вання. Ти — як кістка у горлі для 
багатьох злочинних політиків, а 
тепер і організованого криміналі-
тету. Я попрошу своїх друзів — 
ветеранів КДБ iз «наружки», щоб 
вони встановили за тобою невиди-
му охорону (береженого Бог бере-
же!), одночасно й з’ясуємо, чи не-

має за тобою «хвоста». 
 Усе життя буду вдячним своє-
му побратиму Анатолію Єрмаку, 
а також співробітникам КДБ-СБУ 
Віталію, Михайлу та іншим, які 
декілька разів відвертали реальну 
загрозу моєму життю, в тому чис-
лі, коли президент Кучма в роз-
мові з головою СБУ Деркачем дав 
йому вказівку, що мене і Єрма-
ка «потрібно знищити». Аудіоза-
пис цієї розмови, зроблений Ми-
колою Мельниченком у кабінеті 
президента, був опублікований у 
ЗМІ. Декілька разів друзі з «Аль-
фи» СБУ вивозили за межі Києва 
і переховували мою сім’ю, мене 
брали під охорону, була спроба 
викрасти молодшого сина біля 
школи, довелося перевести його 
в іншу...
 «Марчук правий, утримай-
ся від публічних заяв у пресі, на 
радіо, телебаченні про те, що Мед-
ведчук — агент КДБ. Перекона-
ний, що він і досі перебуває на 
оперативному зв’язку в Марчу-
ка, який зберігає його і таких, як 
він, агентурні справи. За розголо-
шення цієї інформації тебе звіль-
нять із посади і почнуть «пресува-
ти» кримінальним переслідуван-
ням. Прийде час — і про це будуть 
знати всі, а зараз не ризикуй», — 
попросив Єрмак. 

Трикутник Марчук—
Медведчук—Кучма
 Менш ніж за місяць після 
нашої розмови, на початку чер-
вня 1993 року, на Донбасі розпо-
чався безстроковий страйк шах-
тарів, який міг потягнути за со-
бою крах економіки і некеровані 
процеси в країні. Шахтарі вису-
нули політичну вимогу проведен-
ня консультативного референду-
му щодо (не)довіри президенту 
і парламенту, який був призна-
чений Верховною Радою на кі-
нець вересня. Після переговорів 
iз президентом Кравчуком, за де-
кілька днів до референдуму, Вер-
ховна Рада скасувала його і прий-
няла рішення про проведення до-
строкових парламентських і пре-
зидентських виборів.
 1 липня 1994 року (між пер-
шим і другим турами президент-
ських виборів) президент Крав-
чук своїм указом призначив Єв-
гена Марчука віцепрем’єром в 
уряді Віталія Масола. А восени 
того ж року (31 жовтня) новооб-
раний президент України Куч-
ма призначив Марчука першим 
віцепрем’єром України і головою 
Координаційного комітету при 
президентові України з боротьби 
з корупцією та організованою зло-
чинністю, а Віктора Медведчука 
(агента КДБ під псевдонімом «Со-
коловський») — членом Коорди-
наційного комітету (1994—1999 
рр.). У 1995 році Кучма призна-
чив Медведчука-«Соколовсько-
го» членом Ради роботодавців і 
товаровиробників при президен-
ті України (1995—2000 рр.), а в 
1996 році — радником президен-
та України з питань податкової 
політики (1996—2000 рр.).
 Будучи головою парламент-
ського Комітету з питань бороть-
би з організованою злочинністю 
і корупцією (1994—1998 рр.), я і 
Анатолій Єрмак (народний депу-
тат, член очолюваного мною ко-
мітету) постійно брали участь у 
роботі президентського Коорди-
наційного комітету. Про одну з 
розмов iз Кучмою про агента «Со-
коловського» розповім далі.
 У березні 1995-го Кучма при-
значив Марчука в.о. прем’єр-
міністра, а у червні того ж року 
— прем’єр-міністром Украї-
ни (у травні 1996 року звільне-
ний iз посади указом президен-
та Кучми, як пояснювали в його 
адміністрації, «за формування 
власного політичного іміджу»). 

Продовження — стор.  8—9.

Президент РФ Єльцин і заступник Ради безпеки РФ Березовський (1997 рік).❙

Медведчук —

«Соколовський»
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Початок стор. 6—7
 Після цих призначень у «Народній га-
зеті» вийшла замітка, підписана групою 
осіб, в якій підписанти висловили протест 
такому призначенню в незалежній Ук-
раїні, зазначивши, що Євген Марчук здо-
був високу посаду генерала КДБ за те, що 
вони були віддані під суд і ув’язнені з пода-
чі Марчука. Ці підписанти в кав’ярні вели 
бесіди на тему про здобуття Україною не-
залежності, а кагебіст Марчук був відпові-
дальний за їхнє прослуховування, зазнача-
лося в публікації.
 Заради об’єктивності необхідно заува-
жити, що на президентських виборах уже 
1999 року Євгена Марчука підтримали по-
над півтора десятка національно-патріо-
тичних і демократичних партій та гро-
мадських організацій (КУН, УРП, ДСУ, 
УСДП, СДС, ХНС, СОУ та ін.) і велика гру-
па українських дисидентів — борців за 
волю України — Левко Лук’яненко, Юрій 
Шухевич, Петро Рубан, Юрій Бадзьо, Гри-
горій Гайовий та інші.

Шлях агента КДБ Медведчука до вершин 
партійної і державної влади
 Нагадаю, що за результатами виборів 
у березні — квітні 1990 року до Верхов-
ної Ради УРСР був обраний опозиційний 
до КПУ (так звана «група 239») «Демокра-
тичний блок», який утворив у парламенті 
«Народну Раду» у кількості 125 народних 
депутатів, більшість з яких були кандида-
тами від Народного руху України.
 Побачивши результати виборів і поси-
лення національно-визвольного руху в Ук-
раїні, Політбюро ЦК КПУ поставило пе-
ред керівництвом КДБ УРСР (головою яко-
го тоді був М. Голушко — член ЦК КПУ, 
перший його заступник — Є. Марчук) за-
вдання розколоти українські національ-
но-патріотичні партії і рухи, не допустити 
їх об’єднання в одну потужну національну 
політичну силу, яка могла б мирним шля-
хом прийти до влади, проголосити незалеж-
ність України і вийти зі складу СРСР, як це 
зробила Верховна Рада Литовської РСР, 
оголосивши 11 березня 1990 року віднов-
лення незалежності Литви і виходу зі скла-
ду Радянського Союзу. 
 Одну з провідних ролей у розколі НРУ 
відіграв, наприклад, агент «Волинський», 
який був завербований iще студентом. Для 
розколу використовували членів керівних 
органів НРУ і політичних партій, які були 
налаштовані на революційні, радикальні 
зміни, з метою спровокувати в країні гро-
мадянський конфлікт для введення надз-
вичайного стану і придушення національ-
но-визвольного руху в Україні. Таке за-
вдання Москва поставила перед Києвом.
 Через архівну агентуру КДБ СРСР по-
чався процес масового створення партій лі-
вого крила, а також соціал-демократично-
го, ліберального, християнського, екологіч-
ного та іншого типу. Україна «захворіла» 
на невилікувану «абсурдну багатопартій-
ність», яка призвела до виникнення «пар-
тійної епідемії» (на сьогодні зареєстровано 
понад 350 партій) та появи різних проросій-
ських політичних партій, громадських ор-
ганізацій і релігійних конфесій (церков). 
Нинішній стан в Україні, в першу чергу 
«гібридна війна», анексія Криму та оку-
пація частини Донбасу, — це плоди роботи 
агентури КДБ—ФСБ—РПЦ в Україні! 
 Здебільшого українські президенти 
(троє з яких — агенти КДБ!) НЕ розумі-
ли і НЕ бачили (або не захотіли розуміти 
і бачити) цих загроз, хоча офіцери СБУ — 
члени СОУ Олександр Скіпальський, Ана-
толій Єрмак і я — неодноразово їх поперед-
жали про ці загрози!!! Не розуміє цього і Зе-
ленський, і його голова СБУ Іван Баканов 
— «друг дитинства з одного двору і квар-
талу», які поняття не мають, що це таке і з 
чим його їдять... Наслідки вже маємо.
 Та повернемося до партійного шляху 
агента КДБ Медведчука. 
 У травні 1990 року було створено партію 
під назвою Соціал-демократична партія Ук-
раїни (голова партії Андрій Носенко).
 У 1993 році з’являється Партія прав 

людини (агент Медведчук — член партії, 
делегат І-ІІ з’їздів). 
 У 1995 році керівництво СДПУ прийня-
ло рішення про об’єднання з Партією прав 
людини і Партією справедливості (В. Оно-
пенко). Лідером СДПУ на з’їзді був виб-
раний міністр юстиції Василь Онопенко, 
а його заступником Віктор Медведчук — 
агент КДБ під псевдонімом «Соколовсь-
кий». 
 Наприкінці квітня 1996 року на з’їзді 
СДПУ було прийняте рішення переймену-
вати партію в Соціал-демократичну пар-
тію України (об’єднану) — СДПУ(о). Го-
ловою перейменованої партії був обраний 
Онопенко, його заступником — Медвед-
чук. На цей з’їзд я був запрошений Васи-
лем Онопенком як почесний гість. У той 
час я був народним депутатом, головою 
парламентського Комітету з питань бо-
ротьби з організованою злочинністю і ко-
рупцією і членом Президії Верховної Ради 
України. На з’їзді я зустрівся з Віктором 
Медведчуком, були там також присутні 
експрезидент, народний депутат Леонід 
Кравчук (після поразки на президентських 
у 1994 році обраний депутатом на довибо-
рах на Тернопільщині) і Григорій Суркіс, 
iз яким я вперше познайомився. Під час 
роботи з’їзду був запрошений до його пре-
зидії, виступив iз привітальним словом. У 
перерві до мене підійшов Медведчук. Він 
запропонував вступити до партії на з’їзді 
і сказав, що мене виберуть членом Цент-
ральної ради СДПУ(о), питання з керів-
ництвом партії уже узгоджене. Між нами 
відбулася коротка, неприємна для нього 
розмова. На пропозицію Віктора я заува-
жив (переповім стисло), що не можу бути з 
ним в одній партії через його «кримінальне 
минуле», його роль «кагебіста-адвоката» у 
сфабрикованих КДБ справах українських 
дисидентів Литвина, Стуса, Кунцевича та 
«прихватизації» футбольного клубу «Ди-
намо» (Київ), уболівальником якого я є ще 
зі школи. Акцентував увагу Медведчука на 
тому, що мені (як начальнику відділу вій-
ськової контррозвідки СБУ), на основі ар-
хівних документів, достеменно відомо, що 
він був агентом КДБ під псевдонімом «Со-
коловський» і писав доноси на студентів.
 Медведчук відреагував спокійно і заува-
жив, що йому відомо про перевірку, яку я 
проводив з Анатолієм Єрмаком щодо його 
спільної комерційної діяльності з братами 
Суркісами, а також, що я знайомився з до-
кументами в архіві СБУ, які свідчили про 
його зв’язки з КДБ. Віктор сказав мені (май-
же дослівно): «Григорію, то все було в ми-
нулому, ми разом навчалися, різне було... А 
зараз нам потрібно будувати демократичну 
правову Україну в союзі з братньою Росією, 
без націоналістів і бандерівців...». Сподіва-
юся, що він не забув нашої розмови, а мож-
ливо, буде все заперечувати. 
 У 1997 році в Іршавському виборчому 
окрузі № 171 (Закарпаття) Медведчук до-
обирається народним депутатом України 
другого скликання, стає членом Комітету з 
питань законності і правопорядку (1997—
98 рр.) і указом президента Кучми (за зго-
дою) був призначений членом Координа-
ційної ради з питань судово-правової ре-
форми при Президентові України (1997—
2000 рр.). І знову наші шляхи пересіклися, 
на цей раз як народних депутатів і членів 
зазначеної Координаційної ради, до скла-
ду якої я теж був призначений Кучмою. 
 Як покажуть подальші події, одним 
із перших глобальних кроків агента КДБ 
«Соколовського» до повернення Украї-
ни у «братерські обійми» Росії стане за-
ведення ним разом iз Кравчуком і Марчу-
ком СДПУ(о) в парламент на виборах 1998 
року, утворення депутатської фракції (17 
депутатів) і «захоплення» Медведчуком 
партії в жовтні 1998 року. Потім — при-
хід до реальної влади — заступник голови 
Верховної Ради України (1998—2000 рр.), 
перший заступник голови Верховної Ради 
(лютий 2000 — грудень 2001 рр.), глава 
адміністрації президента України (за ним 
закріпився образ «сірого кардинала» Куч-
ми), член РНБО (червень 2002 — січень 

2005 рр.), заступник голови Ради з питань 
інформаційної політики при президентові 
України (з вересня 2002 р.), голова Коорди-
наційної ради з питань державної служби 
при Президентові України (січень 2003 — 
січень 2005 рр.), член Вищої ради юстиції 
України (1998 — 2004, 2007, з листопада 
2008 р.), голова Організаційного комітету 
з проведення Року України в РФ (з червня 
2002 р.), голова Організаційного комітету 
з проведення Року РФ в Україні (з грудня 
2002 р.).

Моє знайомство з олігархом 
Березовським
 Тоді я ще не знав, що Медведчук уже 
має тісні «специфічні» контакти з Моск-
вою щодо «братського» майбутнього Ук-
раїни і Росії. Це з’ясується пізніше, піс-
ля мого знайомства з Борисом Абрамови-
чем Березовським у Лондоні, з яким мене 
доля звела як голову Тимчасової слідчої ко-
місії ВР у справі вбивства Гонгадзе (2002—
2006 рр.) і члена парламентської комісії з 
розслідування обставин отруєння кандида-
та в президенти України Віктора Ющенка 
(2004—2006 рр.).
 На початку квітня 2005 року в Лондоні 
від Березовського я отримав інформацію 
про те, що Віктор Медведчук, окрім того, що 
він був агентом КДБ, є агентом ФСБ РФ. 
 Із Березовським я зустрічався в Лон-
доні неодноразово впродовж 2004—2005 
років. Познайомився з ним, коли в Лондон 
прилетів Мельниченко на зустріч зі мною, 
щоб передати чергові заяви про вчинення 
злочинів президентом Кучмою та його ото-
ченням, які були адресовані на моє ім’я як 
голови ТСК і генеральному прокурору Ук-
раїни Піскуну, а також роздруківки аудіо-
записів, зроблених ним у службовому ка-
бінеті Кучми і їхні звукові файли на жорс-
тких дисках.
 У Лондоні я також познайомився з го-
ловою «Фонду громадських свобод» Бе-
резовського Олександром Гольдфарбом 
і Юрієм Фельштинським, який разом з 
Юрієм Швецем (колишній майор зовніш-
ньої розвідки КДБ СРСР, проживає у Ва-
шингтоні, з яким я добре знайомий) був 
керівником проєкту з розшифровки та 
роздруківки аудіозаписів, зроблених Ми-
колою Мельниченком. 
 У проєкті також брав участь поперед-
ній голова ТСК Олександр Жир. Як ствер-
джує Фельштинський, аудіозаписи йому 
передав особисто Мельниченко. Проєкт iз 
розшифровки так званих «плівок Мель-
ниченка» фінансував Березовський. Для 
оприлюднення роздруківок аудіозаписів 
Швець, Жир і Фельштинський створили 
вебсайт «5-й елемент». Швець (як колиш-
ній працівник КДБ СРСР) давав професійні 
коментарі до цих роздруківок під псевдоні-
мом «Петро Лютий». Зауважу, що Мельни-
ченко був категорично проти оприлюднен-
ня цих роздруківок на «5-му елементі».
 Як зазначає Юрій Фельштинський, все 
було достатньо рутинно і безхмарно, поки 
ми не стали друкувати матеріали, які тор-
калися Віктора Медведчука про те, що він 
був агентом КДБ, його кримінальне мину-
ле, риси характеру. 

Агент КДБ — «посада» довічна»
 Приведу коментар професійного роз-
відника КДБ СРСР Юрія Швеця з цього 
приводу: «Як випливає з розмови Леоні-
да Кучми і Леоніда Деркача, Медведчук 
і Суркіс — агенти КДБ СРСР iз великим 

стажем. За твердженням Деркача, опера-
тивний псевдонім Медведчука в КДБ — 
«Соколовський». Агент КДБ — «посада» 
довічна». Займалися агенти, як правило, 
здачею своїх знайомих і близьких, і тому 
міцно сиділи на гачку спецслужби. Цей 
«гачок» успішно працює по цей день. З 
його допомогою російські спецслужби пос-
тавили під свій контроль майже всю Росію. 
Тепер вони мають можливість захопити і 
«ближнє зарубіжжя». Якщо, за словами 
Деркача, Марчук легко може «закопати» 
Медведчука і Суркіса, то ФСБ або СЗР РФ 
можуть це зробити простіше та ефективні-
ше», — наголосив Швець.
 «Напередодні розвалу СРСР і впро-
довж декількох місяців після нього росій-
ські спецслужби провели надскладну опе-
рацію щодо евакуації агентурних справ із 
столиць колишніх радянських республік. 
У Прибалтиці це вдалося зробити частко-
во, із Києва було вивезено практично все», 
— зауважив Юрій Швець.
 «Розмова Кучми з Деркачем — доку-
ментальне свідчення того, що Медведчук 
був агентом спецслужб, які на сьогодні є за-
рубіжними. Доказів того, що він перестав 
працювати на них, немає і бути не може. 
Серйозні спецслужби на такі запитання 
навіть не відповідають. Все зводиться до 
того, що агент «Соколовський», як і рані-
ше, — «на бойовому посту» Луб’янки. Ін-
шими словами, адміністрацією президента 
України керує агент іноземної спецслуж-
би. Таке і Штірлицю не снилося. Як таке 
могло трапитися? Чим керувався прези-
дент Кучма, призначаючи «головним ад-
міністратором» агента «Соколовського», 
тобто Медведчука? Кучма знав, хто такий 
«Соколовський» ще в травні 2000-го, і сві-
домо призначив його на одну з ключових 
державних посад. Чому?» — запитує про-
фесійний розвідник КДБ СРСР.
 Доповню Юрія Швеця. Про те, що Мед-
ведчук був агентом КДБ, Кучмі могло бути 
відомо ще в 1994 році, коли він призначав 
його членом Координаційного комітету (го-
лова — Марчук) по боротьбі з корупцією та 
організованою злочинністю при президен-
тові України, або в 1996 році, коли Кучма 
призначив Медведчука своїм радником. 
Те, що Кучмі доповідали раніше (ще до 
призначення Деркача головою СБУ у квіт-
ні 1998 року і його доповіді), що Медведчук 
— агент КДБ, підтверджується змістом їх-
ньої розмови, яка є на аудіозапису. Акцен-
тую вашу увагу на зауваженні Кучми Дер-
качу, коли той доповів йому, що Медвед-
чук був таємним агентом КДБ і працював 
під псевдонімом «Соколовський». «Мені ві-
домо, що він був агентом КДБ стовідсотко-
во», — наголосив президент. Сказане Куч-
мою однозначно вказує на те, що він рані-
ше, ще до доповіді Деркача, про це знав. 
Поінформувати достовірно Кучму, який 
«стовідсотково» знає, що Медведчук агент 
КДБ, могли лише керівники СБУ, які були 
перед Деркачем, одним із них був Марчук, 
який iз 31 жовтня 1994 по 27 травня 1996 
рік працював у команді Кучми. 

Чому олігарх Березовський боявся 
Медведчука
 Юрій Фельштинський розповів, що в 
грудні 2002 року на «5-му елементі» була 
опублікована розмова Кучми з Кравчен-
ком про Медведчука, яка стала останньою 
публікацією. Як тільки вона з’явилася, 
йому зателефонував дуже наляканий Бе-
резовський (цитую їхню розмову, яка була 
оприлюднена самим Фельштинським).
 — Юро, що ти там зі Швецем витво-
ряєш? Ви що, з глузду з’їхали? Для чого 
ви Медведчука зачіпаєте?
 — Борисе, ми всіх зачіпаємо, в тому 
числі й Медведчука.
 — Усі мене не цікавлять. Мене цікавить 
Медведчук. Юро, ти що, не розумієш, кого 
ти зачіпаєш? Адже розстріляють, Юро!
 Я настільки отетерів від цього «розстрі-
ляють», — каже Фельштинський, — що 
перепитав:
 — Кого розстріляють? Мене?
 — Кому ти потрібний, — буквально за-
кричав Борис, і я відзначив про себе, що 
чую вперше, аби він так кричав. — Мене 
розстріляють, Юро, мене, — кричав Бере-
зовський.
 — Ну, раз ти так ставиш питання...
 — Так, я ставлю питання. Розстріля-
ють мене. Вибач, я закриваю фінансу-
вання проєкту з роздруківки плівок, і 
субсидію «5-го елемента» також закри-

Агент КДБ Медведчук — «ковпак» ФСБ РФ
над Кучмою з 1996 року.

❙
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«АДвоКАТ» Віктор Медведчук — агент КДБ 
(ФСБ?) «Соколовський»
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ваю. Все. Закінчили.
 Після розмови проєкт було закрито», — 
зазначив Фельштинський.
 Через декілька днів, у грудні 2002-го, 
пошта доставила Березовському лист iз від-
критою погрозою на його адресу, зауважив 
Фельштинський. Лист закінчувався так: 
«...Важливо спокійно знову і знову згаду-
вати про те, що смерть реальна і що вона 
приходить без попередження. Як сказав 
Володимир Путін: «Олігархи проводять 
усе своє життя, готуючись, готуючись, го-
туючись... Лише щоб зустріти смерть не-
підготовленими. Щиро Ваш Іван І. Іванов. 
Грудень 2002 р. Лондон».
 У червні 2007 року поліція Лондона 
(Скотланд-Ярд) запобігла замаху на жит-
тя Березовського, затримавши 21 червня 
ймовірного вбивцю, який прибув iз Росії з 
дитиною; висланий у РФ із забороною в’їзду 
до Сполученого Королівства. 

Борис Березовський: 
Медведчук агент КДБ і ФСБ
 Інформація, яку мені розповів Борис Бе-
резовський про Віктора Медведчука і чому 
він його так боявся, була дуже цінною, вона 
пролила світло на багато політичних подій в 
Україні.
 Березовський розповів, що про агента 
КДБ Медведчука («Соколовського») йому 
стало відомо ще тоді, коли він був заступни-
ком секретаря Ради безпеки РФ (жовтень 
1996 — листопад 1997 рр.), а головою Радбе-
зу був президент Росії Борис Єльцин. Дирек-
тором ФСБ на той час був Микола Ковальов, 
його заступниками — Анатолій Сафонов, Бо-
рис Пономаренко, Анатолій Трофімов. 
 Березовський стверджував, що завдяки 
займаній ним посаді, йому від керівництва 
ФСБ було відомо, що Медведчук як архів-
ний агент КДБ працює на Москву і є аген-
том ФСБ під глибоким прикриттям. 
 Березовський зауважив, що коли він 
був заступником секретаря РБ, то прези-
дента Росії Єльцина особливо цікавив гли-
бокий аналіз політичної ситуації в Україні 
і розклад політичних сил, які можуть прий-
ти до влади в Україні. Стратегічне завдан-
ня, яке ставилось перед РБ, ФСБ, СЗР, ГРУ 
і МЗС РФ, — це недопущення «сповзання» 
України в бік НАТО, ЄС і створення ситуа-
цій (провокацій) для повернення Криму під 
юрисдикцію Росії. Для цього перед керів-
ництвом ФСБ було поставлено завдання 
підняти архівну агентуру колишнього КДБ 
СРСР в Україні і використати її по «повній 
програмі», не зупиняючись ні перед чим. 
 Одним із таких агентів ФСБ, за твер-
дженням Березовського, був колишній 
агент КДБ під псевдонімом «Соколовсь-
кий» — Віктор Медведчук, який з ідеоло-
гічної точки зору характеризувався як не-
нависник «українського націоналізму». 
Щоб не «стирчали вуха» ФСБ, його дуже 
вміло «підсунули» президенту України 
Кучмі, який призначив його своїм радни-
ком у 1996 році. 
 Зауважу, що в подібний спосіб прези-
дент Росії, кадебіст Путін, через канцле-
ра ФРН Ангелу Меркель (вона запропону-
вала президенту Порошенку кандидатуру 
Медведчука), у червні 2014 року впровадив 
(«внедрил») свого кума — агента «Соко-
ловського» — посередником у переговорах 
тристоронньої контактної групи в Мінську. 
По суті, Медведчук представляв на перего-
ворах інтереси Путіна й одночасно контро-
лював Кучму, який очолював українську 
делегацію. 
 Ситуація в другій половині 90-х вима-
гала рішучих дій, наголосив Березовський. 
Адже в червні 1996 року в політичному 
протистоянні з президентом Кучмою пар-
ламент України прийняв Конституцію, в 
якій були затверджені національні держав-
ні символи України (Прапор, Герб, Гімн), а 
державною мовою — українська. Москва 
через свою агентуру робила все, щоб цього 
не сталося. Проте мені разом iз групою ук-
раїнських офіцерів-контррозвідників-депу-
татів вдалося переграти ФСБ Росії, і парла-
мент прийняв статті Конституції незалеж-
ної України, де йдеться про державні симво-
ли й українську мову. Як це було зроблено 
— окрема публікація.
 На міждержавних рівнях були створені 
комісії, які готували Угоду між Україною 
і РФ про статус та умови перебування ЧФ 
РФ на території України (на військовій базі 
у м. Севастополь, підписана 28 травня 1997 
року прем’єр-міністрами України і Росії Ла-
заренком і Черномирдіним, ратифікована 

парламентами обох держав у 1999 році) та з 
підготовки Договору про дружбу, співробіт-
ництво і партнерство між Україною і РФ 
(підписаний президентами Кучмою і Єль-
циним 31 травня 1997 року, ратифікова-
ний парламентами обох країн у 1998 році).
 Як розповів Борис Абрамович, прези-
дента Єльцина і керівництво ФСБ особливо 
турбували парламентські (1998 р.) і прези-
дентські (1999 р.) вибори в Україні. Перед 
проросійськими силами, в першу чергу — 
КПУ (П. Симоненко) й архівною агентурою 
КДБ було поставлене завдання — не допус-
тити утворення більшості у Верховній Раді 
України з представників НРУ і націоналіс-
тичних сил, розколовши їх. І головне — не 
допустити перемоги на президентських ви-
борах В’ячеслава Чорновола (загинув 25 бе-
резня 1999 року в спеціально влаштованій 
ДТП), оскільки наступником Єльцина вже 
був визначений кадебіст Путін. 
 На початку липня 1998 року чекіст 
Путін, на замовлення «сім’ї Єльцина», ор-
ганізував убивство генерала Льва Рохліна, 
який готував усунення президента Єльцина 
від влади. Вбивство «повісили» на дружи-
ну генерала — застрелила через «побутовий 
конфлікт». Після вбивства Путін у пожеж-
ному порядку був призначений директором 
ФСБ, наголошував Березовський. 
 Близький соратник Єльцина, ексві-
цепрем’єр міністр Росії Михайло Полто-
ранін у листопаді 2010 року на пресконфе-
ренції публічно звинуватив особисто Путіна 
у вбивстві генерала Рохліна, який готував 
народне повстання проти режиму президен-
та Єльцина (чим підтвердив сказане мені Бе-
резовським у квітні 2005 року). 
 Полторанін заявив, що він «точно знає, 
що рішення про вбивство Рохліна прий-
мали на дачі у вузькому колі чотири осо-
би «сім’ї» — Єльцин, Волошин, Юмашев 
(зять Єльцина) і Дьяченко (донька Єльци-
на). Його виконання було доручене Путіну 
— «чекісту з холодними риб’ячими очима, 
гарною виучкою і холодним розумом», яко-
му «сім’я» для конспірації дала псевдонім 
«Тихий». Працюйте, сказав їм Єльцин. Ви-
конає — розрахуємося». 
 Як зазначив Полторанін, через три тиж-
ні після вбивства Рохліна директора ФСБ 
Ковальова вночі поспіхом підняли з ліжка 
і відповідно до указу президента Єльцина за 
20 хвилин змусили передати свої повнова-
ження нікому не відомому Путіну — ново-
призначеному главі ФСБ. 
 Через 20 років Путін призначив Юма-
шева — одного із замовників убивства Рох-
ліна — своїм «позаштатним радником». 
 Неозброєним оком видно, що плани пре-
зидентів Єльцина і Кучми щодо своїх непри-
миримих політичних опонентів, відповід-
но — Льва Рохліна і В’ячеслава Чорновола, 
повністю збiгалися, як і методи їх ліквідації 
(«хитра сімейна драма» — Рохлін і «ДТП» 
— Чорновіл). 
 За твердженням Березовського, агент 
Медведчук регулярно приїздив до Моск-
ви буцімто у своїх адвокатських-бізнесо-
вих справах і таємно зустрічався з керівни-
ками ФСБ, доповідаючи їм про політичну 
ситуацію в Україні. «Я читав ці аналітич-
ні довідки, складені ФСБ на основі допові-
дей Медведчука під час зустрічей. Скажу 
відверто, такого глибокого аналізу соціаль-
но-політичної ситуації по Україні я не зуст-
річав», — наголосив Березовський. За його 
словами, в 1997 році ФСБ, використовую-
чи архівну агентуру КДБ в Україні, почала 
готувати прихід Медведчука у велику полі-
тику на чолі з СДПУ(о). Одним із найактив-
ніших учасників «перевороту» в СДПУ(о) 
і захоплення Медведчуком партійної вла-
ди був його бізнес-партнер і агент КДБ Гри-
горій Суркіс. 

«Жорстокий, безжалісний і мстивий, 
його руки в крові»
 На моє запитання, «чому ти так боїшся 
Медведчука («ти в Лондоні під охороною, 
він у Києві»), що навіть закрив фінансуван-
ня проєкту з розшифрування аудіозаписів 
Мельниченка і сайт «5-й елемент» у США, 
Березовський відповів: «Ти не знаєш, який 
він жорстокий, безжалісний і мстивий. 
Життя людини для нього — ніщо, його 
руки в крові. Для досягнення своєї мети він 
не зупиниться ні перед чим, якщо потрібно 
буде, піде по трупах», — злякано сказав Бе-
резовський.
 Я зауважив на це, що він перебільшує: 
«Я добре знаю Медведчука, вчився з ним на 
юридичному факультеті в Київському уні-

верситеті. Він жорстокий і жорсткий, це 
правда, можливо, мстивий, але не настіль-
ки, що «піде по трупах» заради влади, як 
розповідаєш ти, Борисе». 
 Березовський схвильовано парирував: 
«Григорію, на що він здатний, мені відомо 
від керівництва ФСБ. У його секретаріаті й 
охороні для виконання «місій» iз ліквідації 
неугодних є колишні спецпризначенці з си-
лових структур Росії. Окрім того, Медвед-
чук професійний провокатор і вміє «загрі-
бати жар чужими руками». 
 Я знову не повірив, гадаючи, що мій 
співрозмовник «переборщив» щодо Мед-
ведчука. Але уточнив: «Ти точно знаєш, що 
Медведчук таємний агент ФСБ? Ти не плу-
таєш, що в минулому він був агентом КДБ, 
а тепер, за інерцією, називаєш його агентом 
ФСБ?» Березовський подивився на мене з 
докором i вже спокійніше відповів: «Те, що 
Медведчук був агентом КДБ, а тепер пра-
цює на Москву як таємний агент ФСБ, мені, 
говорячи словами вашого Кучми, відомо на 
«сто процентів» від керівників ФСБ і з доку-
ментів їхньої агентурної роботи по Україні, 
з якими вони мене знайомили як заступни-
ка секретаря Радбезу Росії за дорученням 
президента Єльцина». 

«Кумівство» — спецоперація Путіна і ФСБ 
 «А ти знаєш, що «кумівство» Медведчу-
ка і Путіна — це спільна спецоперація ка-
гебіста Путіна і ФСБ, щоб Медведчука три-
мати на короткому повідку і зробити з ньо-
го слухняного агента політичного впливу 
Путіна в Україні?» — несподівано запитав 
Березовський.
 Дійсно, обставини, за якими донька 
Медведчука Дарина стала похресницею 
Путіна і дружини Медведєва Світлани, виг-
лядають досить дивними, а розповіді Мед-
ведчука про це «кумівство» мають розбіж-
ності. Читайте їх і висновки робіть самі. 
 Так, в інтерв’ю (квітень 2018 року) на за-
питання журналістки, чому він прийняв рі-
шення запросити хрещеним батьком Путі-
на, а хрещеною — Світлану Медведєву (дру-
жину Дмитра Медведєва), Медведчук від-
повів, що це рішення було спонтанним.
 У липні 2019 року Медведчук розповів 
одному з російських телеканалів, що дру-
жина попросила його звернутися з таким 
проханням до Путіна, він не відмовив і пого-
дився стати хрещеним батьком їхньої донь-
ки. «У мене були стосунки тоді дружні з па-
ном Медведєвим, ми були главами адмініст-
рацій президентiв. У мене були нормальні 
ділові стосунки з паном Путіним, і просто 
десь у бесіді виникла ця ідея. А ось десь восе-
ни 2004 року була розмова, я звернувся з та-
ким проханням, і вони погодилися з цим», 
— сказав Медведчук.
 «А чи відомо тобі, що в 2002 році Кучма 
змушений був призначити Медведчука гла-
вою своєї адміністрації за«рекомендацією» 
Путіна, щоб ваш президент був під його кон-
тролем, як під ковпаком у Мюллера?» — 
знову спитав мене Березовський? 
 «До речі, ваші Кучма і Янукович та-
кож були агентами КДБ», — зауважив Бе-
резовський. «Те, що неодноразово суди-
мий «Янек» був подвійним агентом міліції 
і КДБ, мені відомо, про це я говорив iз три-
буни парламенту і писав у ЗМІ, а ось про те, 
що Кучма — агент, чую від тебе вперше», — 
відповів я. «Тепер будеш знати», — сказав 
Березовський.
 «Коли будеш інформувати президента 
Ющенка або голову СБУ Турчинова, який 
також агент КДБ, — посміхнувшись, ска-
зав Березовський, — про те, що я розповів 
тобі про Медведчука (ти зобов’язаний це 
зробити як діючий офіцер СБУ), не вказуй 
моє ім’я, сам розумієш чому». Пообіцяв ви-
конати це прохання, бо не хотів докорів сум-
ління, якщо, не приведи Боже, з ним щось 
трапиться. 
 «Борисе, не образишся за відвертість? — 
запитав далі, уважно дивлячись йому у вічі. 
— Мені відомо на «сто процентів», що ти та-
кож був агентом КДБ, тебе завербували в 
1979 році, коли арештували за спекуляцію 
в Дагестані...» — «Бачу, що ти добре підго-
тувався, — спокійно відповів Березовський. 
— Так, це було, але не арештували, а лише 
затримали, — уточнив він. — Тобі заперечу-
вати не буду, аби повірив мені, що все, що я 
говорив тобі про Медведчука — правда! Як 
правда і те, що тісної співпраці у кадебістів 
зі мною не вийшло, та й яка могла бути не-
гласна співпраця з ними, коли мене «вербо-
нули» дагестанські чекісти, а я жив у Моск-
ві, і ми розійшлися як у морі кораблі». 

«Тимошенко — джокер у руках Путіна»
 Оскільки наша розмова стала аж на-
стільки відвертою, я зважився запитати, 
хто ще з відомих політиків або державних 
чиновників в Україні є агентами КДБ або 
ФСБ. «До вже названих прізвищ Кучми, 
Януковича, Медведчука, Турчинова додай 
двох глав адміністрації президента Кучми 
Дмитра Табачника і Володимира Литви-
на, помічника Кучми Олександра Волкова, 
голову податкової служби Миколу Азаро-
ва, Григорія Суркіса, генерала МВС Олек-
сія Пукача, прем’єра Юлію Тимошенко, 
яка була завербована ФСБ на контрабанді 
валюти в Москві в 1995 році і перебуває на 
тісному негласному зв’язку з ФСБ і агентом 
КДБ-ФСБ Медведчуком. Вона на сьогодні 
— джокер у руках Путіна. Їхнє спільне за-
вдання — розвал «помаранчевої команди», 
недопущення вступу України в НАТО, при-
єднання України до Ташкентського догово-
ру про колективну безпеку, вступ України в 
Митний союз, постійне базування ЧФ Росії 
у Криму, перетворення України з унітарної 
у федеративну державу, обрання Юлії Ти-
мошенко президентом. Доповідь закінчив, 
пане полковнику», — жартома сказав Бере-
зовський і потиснув мені руку.
 На превеликий жаль, ця зустріч вияви-
лася останньою. 23 березня 2013 року Бе-
резовського знайшли повішеним у своєму 
помешканні в Лондоні. Більшість аналіти-
ків та експертів вважає, що його задушили 
кілери-агенти Путіна, які інсценували са-
могубство.
 По поверненню в Київ я написав депу-
татське звернення голові СБУ Турчинову 
про перевірку отриманої мною за кордоном 
інформації про те, що агент КДБ Медвед-
чук («псевдонім «Соколовський») дуже 
ймовірно є й агентом ФСБ РФ, який пра-
цює на спецслужбу іноземної країни (Росії) 
і, за таких обставин, в його діях вбачають-
ся ознаки державної зради. Проте, як вия-
вилося пізніше, ніякої перевірки Турчинов 
(агент КДБ) не проводив. 
 Причина, на моє переконання, була в 
тому, що Юлія Тимошенко як агент ФСБ 
дійсно була тісно пов’язана з агентом 
КДБ—ФСБ Медведчуком (про що мені 
розповів Березовський, і про це неоднора-
зово писали ЗМІ), а їхнім спільним кура-
тора був кадебіст Путін. Думаю, що за ре-
комендацією Путіна вона і просила прези-
дента Віктора Ющенка призначити Мед-
ведчука спочатку віцепрем’єр-міністром, 
а потім — послом України і Росії. «Тимо-
шенко прийшла до мене і запропонува-
ла, що було б краще, якби Медведчук став 
віцепрем’єром. Для мене це був шок», — 
розповів Ющенко в інтерв’ю «Українській 
правді» 13 серпня 2018 року. — Коли вже 
я категорично сказав, що цьому не бути, 
вона запропонувала другу пропозицію — 
призначити Медведчука послом у Росії». 
 Медведчук, у свою чергу, допоміг Ти-
мошенко закрити в Москві кримінальну 
справу щодо звинувачення її в організа-
ції давання хабарів посадовим особам МО 
РФ, скасувати постанову про її арешт і зня-
ти її з міжнародного розшуку (про це вона 
ділилася зі мною восени 2005 року, а піз-
ніше я отримав копії процесуальних доку-
ментів її московської справи). У січні 2009 
року в Москві Медведчук разом iз Тимо-
шенко брав участь у переговорах iз Путі-
ним щодо укладання газових контрактів, 
які стали зашморгом для України і створи-
ли реальну загрозу втрати державного су-
веренітету, потім публічно захищав її: за-
являв, що вона засу джена несправедливо 
(більше про це читайте у моїх  статтях «Ба-
ронеса брехні» і «слуга олігарха» («УМ» за 
26.03.2019 р.) та «Вони працюють! Агенту-
ра КДБ—ФСБ—РПЦ в Україні» («УМ» за 
11.09.2019 р.). ■

(Продовження — у наступному номері)
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Олег ГАНСЬКИЙ

Нова українська влада, нама-
гаючись виконувати свої перед-
виборчі обіцянки, прагне за 
будь-яку ціну наповнити бюд-
жет. Шлях було обрано найпро-
стіший: підняття акцизів. Утім, 
цей шлях уже почав призводити 
до діаметрально протилежно-
го результату: галузі, які мали 
приносити більше грошей, уже 
розпочали підготовку до зупин-
ки. Відтак коштів до бюджету 
надійде суттєво менше, при-
чому «поліпшення» відчують і 
пересічні громадяни, котрі го-
лосували за команду Зе.

Дорожче, ніж в Німеччині
 Ставки акцизів на нафтопро-
дукти мають суттєво зрости. 
Так, за тонну бензину доведеть-
ся заплатити 213,5 євро замість 
нинішніх 200, за дизельне паль-
не — 160 євро замість ниніш-
ніх 139,5. Але найбільше, прос-
то таки лавиноподібне, зростан-
ня очікує на скраплений газ: про-
пан-бутан може подорожчати 
дуже серйозно — за тонну цього 
пального держава хоче отримати 
136 євро замість нинішніх 52. 
 Таким чином акциз на скрап-
лений газ в Україні буде вищим за 
тарифи у цілій низці держав: Ту-
реччині, Угорщині, Болгарії, Сло-
венії, Словаччині, Чехії, Франції, 
Румунії, Німеччині, Люксембур-
зі, Іспанії, Хорватії. 
 На думку експертів, таке рі-
шення викличе суттєве подо-
рожчання пального. За оцінками 
«Консалтингової групи А-95», 
ціна автогазу може вирости на 
2,8 грн/л, виходячи з нинішньо-
го курсу і котирувань. Дизпали-
во подорожчає на 80 копійок, бен-
зин, навпаки, може подешевшати 
на 60 копійок за літр. 
 Ініціатором перегляду ста-
вок, як і раніше, виступає ПАТ 
«Укртатнафта». Спочатку ком-
панія у червні минулого року за-
пропонувала встановити єдину 
ставку акцизу на бензин і дизель-
не пальне на рівні 164 євро за ти-
сячу літрів, акциз на газ підняти 
до 87 євро. Втім, потім влада вирі-
шила діяти ще радикальніше.
 Ринок скрапленого газу, як ві-
домо, в останні роки розвивався 
прискореними темпами. У січні-
вересні нинішнього року Україна 
збільшила імпорт пропан-бутану 
на 126,1 тисячі тонн у порівнян-
ні з аналогічним періодом мину-
лого року: до 1,19 млн тонн. Ім-
порт автогазу морем у вересні 
2019 року встановив рекорд за 
всю історію спостережень: 16 ти-
сяч тонн. Це становить близько 
11-13% імпортних обсягів.
 Назагал імпорт автогазу в 
Україні, за підсумками І півріч-
чя 2019 року, зріс на 8,1% — до 
656,5 тисячі тонн у порівнянні з 
аналогічним періодом 2018 року. 
При цьому поставки з Росії зрос-
ли на 44%, наблизившись до рів-
ня травня 2017 року, коли Феде-
ральна служба з митного та екс-
портного контролю запровадила 
обмеження на експорт російсько-
го скрапленого газу в Україні.

«Бо нам важко продавати 
бензин…»
 Як заявляють експерти, че-
рез зниження рівня доходів на-
селення Україна увійшла до 
п’ятірки світових лідерів спожи-
вання скрапленого вуглеводнево-
го газу в автомобільному секторі. 
Ціна пропан-бутану стимулюва-
ла водіїв встановлювати недеше-
ве газобалонне обладнання в надії 
заощадити на пальному в подаль-
шому: в 2016 році по Україні їзди-
ло 9% світового автопарку авто-
мобілів з ГБО, що становило 2,25 
млн автомобілів. Але вже до серп-
ня 2019 року обсяг ринку автога-

зу зрівнявся з бензиновим.
 У той час експерти фіксували 
падіння продажів бензину, яке 
аж ніяк не збігалося з планами 
найбільших вітчизняних вироб-
ників нафтопродуктів. Головним 
аргументом проти імпорту скрап-
леного газу був саме цей постійно 
зростаючий попит: оскільки його 
не вдавалося задовольнити за ра-
хунок власних ресурсів, то вели-
кі обсяги закупівлі за кордоном 
посилювало нашу залежність від 
Росії в паливному секторі.
 За 2018 рік Кременчуцький 
НПЗ виробив 2,2 млн тонн бен-
зину, хоча потенціал дозволяв 
продавати значно більші обсяги 
пального. Однак продавати його 
Укртатнафті рентабельно лише 
на внутрішньому ринку, де, з од-
ного боку, сильно позначається 
присутність імпортованого пали-
ва з Білорусі, а з іншого — скоро-
чуються обсяги продажів через 
вплив скрапленого газу. Так, за 
7 років продаж бензину в Україні 
скоротився удвічі.
 Додатковою проблемою стало 
виробництво дизеля: його можна 
у великих кількостях продавати 
аграріям, проте особливість ро-
боти НПЗ полягає в тому, що при 
нарощуванні потужностей одно-
го виду пального неможливо обій-
тися без збільшення виробництва 
іншого. Тож, маючи всі ресурси 
для закриття дизельного дефіци-
ту, українські виробники не мо-
жуть ними скористатися через 
відсутність попиту на бензин.
 В Укртатнафті, за словами ек-
спертів ринку нафтопродуктів, 
обґрунтовують свою точку зору 
тим, що при нинішніх контрак-
тах на поставку нафти з Азербай-
джану, при здатності збільшити 
виробництво у 2,5—3,5 раза, не-
має ринку, куди можна було б 
продати пальне. Щоб увесь вироб-
лений бензин вони могли прода-
ти, потрібно дати податковий сти-
мул, тобто вирівняти акциз. Зго-
дом, як передбачається, Укртат-
нафта зможе виробляти більше 
і скрапленого газу, і дизеля, за-
міщаючи імпортні нафтопродук-
ти. «Це, у свою чергу, позначить-
ся на цінах в бік зниження, тому 

що буде жорсткіша конкурен-
ція», — цитують ЗМІ аналітика 
Олександра Киримова. 

А результату все одно не буде 
 Утім, запропонована корек-
ція акцизів на нафтопродукти, 
на думку експертів «Консалтин-
гової групи А-95», викличе зміни 
цін, але не конфігурацію спожи-
вання. За розрахунками аналіти-
ків, спред, тобто різниця між ці-
ною на бензин А-95 і зріджений 
газ, знизиться із нинішніх 17,17 
гривні за літр до 13,9 гривні. Та-
ким чином, різниця становитиме 
близько 51% від ціни А-95.
 «Основною метою коригуван-
ня акцизів є зупинити зростання 
споживання скрапленого газу і 
тим самим стабілізувати спожи-
вання бензину, виробництво яко-
го в країні надлишкове. З такою 
конфігурацією дана задача не 
буде виконана, скраплений газ 
збереже достатню перевагу пе-
ред бензином», — заявив аналі-
тик «Консалтингової групи А-
95» Артем Куюн. На його думку, 
технічно збільшити споживання 
бензину вкрай складно. При по-
купці автомобіля більшість ук-
раїнців вибирають між бензином 
із перспективою переходу на газ і 
дизпаливо.
 «Якщо привабливість скрап-
леного газу сильно знизиться, то 
споживач швидше перейде на 
дизпаливо, а не на бензин», — 
упевнений Куюн. В «А-95» конс-
татують, що запропонована став-
ка акцизу на зріджений газ знач-
но перевищує середньоєвропей-
ську —  116 за тисячу літрів, не 
відповідає європейській практиці 
щодо співвідношення акцизів на 
газ і бензин. Адже у пропоновано-
му варіанті акциз на автогаз ста-
новитиме 68% від акцизу на бен-
зин, тоді як середній показник в 
ЄС — 21%.
 Експерти також звертають 
увагу на той факт, що запропоно-
ване зростання акцизів не тільки 
не змінить конфігурацію спожи-
вання, а й повністю знищить сфе-
ру автономного опалення пропа-
ном. «Україна є світовим лідером 
популярності зрідженого газу на 

транспорті, одним коригуванням 
акцизних ставок це вже не зміни-
ти. Наф топереробникам необхід-
но шукати шляхи зниження собі-
вартості виробництва бензину, 
нові ринки його збуту, в тому чис-
лі нафтохімію, а також активні-
ше брати участь у боротьбі з міні-
НПЗ, які на ринку бензинів ста-
новлять їм потужну конкурен-
цію», — каже Артем Куюн.

«Зростання» до мінус 8 млрд 
гривень
 Ще один скандал, пов’яза ний 
із планами уряду підвищити ак-
цизи, може спричинити закрит-
тя у нашій державі цілої галузі 
— тютюнового виробництва, яка 
традиційно забезпечувала держа-
ву великими сумами податкових 
відрахувань та акцизів. Міжна-
родні компанії-виробники сига-
рет погрожують піти з України  і 
відмовляються купувати у де-
ржави замовлені акцизні марки. 
Причина — скандальна поправ-
ка до законопроекту 1049, яка 
перерозподіляє доходи на тютю-
новому ринку.
 Як стверджують експер-
ти, така законодавча ініціатива 
була поспішною, а спроби бізне-
су знайти хоч якесь техніко-еко-
номічне обґрунтування новацій 
— безуспішним.
 «І ця проблема зачепила не 
тільки тютюнову галузь — на-
разі ухвалюють багато поспіш-
них законопроектів, які містять 
ризики для українського бізнесу 
та аж ніяк не приваблять інвес-
торів», — каже президент УСПП 
Анатолій Кінах, наголошуючи, 
що за минулий рік галузь спла-
тила до бюджету 47 млрд грн по-
датків. Тут представлені серйоз-
ні гравці, котрі мають визнання 
на міжнародних ринках, відтак 
їхня діяльність є прозорою. А ось 
запропоновані новації, якщо поч-
нуть діяти, призведуть до збіль-
шення обсягів тіньового ринку. 
Останній наразі перебуває на рів-
ні 8-9%: контрабандна, контра-
фактна продукція, але може під-
скочити до 20%.
 Відтак втрати бюджету че-
рез «тінь» становитимуть 7—8 

млрд грн, а падіння виробниц-
тва в секторі — до 25% або ще 
мінус 5 млрд грн коштів до бюд-
жету. Окрім того, законопроект 
не сповідує принципів ринкової 
економіки: передбачає 7% маржі 
для оптової торгівлі та 13% для 
роздрібної. У світі ці цифри на 
рівні 4% і 6%, відповідно. Таким 
чином, документ здійснює пере-
розподіл вигод не для виробника, 
а скоріше — для дистриб’юторів 
продукції. 
 «Відтак  після запроваджен-
ня того, що пропонується зако-
нопроектом, у структурі вартості 
пачки сигарет 73% будуть ті по-
датки та збори, які потрібно за-
платити виробникові. Плюс мар-
жа оптової та роздрібної торгів-
лі — ще 20%. Отож на самого ви-
робника лишається 6—7%. Йому 
не вигідно буде вести свою діяль-
ність», — наголошують в УСПП, 
зазначаючи: від таких змін виг-
рають монополісти, серед яких 
«Тедіс Україна», оптові реаліза-
тори тютюнових виробів.
 При цьому найкращий вихід 
із ситуації, що склалася, — негай-
но відмовитися від «революцій-
них» ідей заради високого рей-
тингу Зе-команди та повернути-
ся до третього читання цього за-
конопроекту. Адже турборежим 
парламенту, коли депутати голо-
сують не за змістом законопроек-
тів, а за їхніми назвами, вже ство-
рив величезну купу проблем для 
бізнесу.
 А от ініціатива молодих та 
енергійних представників влади 
вже матеріалізовується у цілком 
конкретні рішення бізнесу. Так, 
два тижні тому  «Бритіш Амери-
кан Тобакко» зупинила вироб-
ництво на заводі «В.А.Т.-Прилу-
ки»: на думку керівництва ком-
панії, поправки до законопроек-
ту №1049 змушують виробників 
підвищувати ціни на продукцію, 
що може призвести до зменшення 
обсягів реалізації. 
 Прем’єр-міністр Олексій 
Гончарук, утім, як сподівають-
ся експерти, вже зрозумів, що 
його команда погарячкувала, 
і в кулуарах нібито запевнив 
представників бізнес-середо-
вища, що гравці ринку та уряд 
знайшли компромісне рішення. 
Про його деталі не повідомляєть-
ся, але учасники ринку сподіва-
ються, що воно знайде своє зако-
нодавче втілення. 
 Автовласникам же зали-
шається сподіватися, що прем’єр-
міністру хтось доповість і про про-
блеми, які можуть виникнути на 
ринку наф топродуктів. І те, що 
хорошими намірами доволі часто 
вимощена дорога до пекла. ■

ХІД АКЦИЗОМ

Газова Зе-камера
Ініціатива влади суттєво збільшити акцизи на скраплений газ 
призведе до суттєвого зростання ціни на пропан-бутан, 
але не допоможе відновити вітчизняну нафтопереробку

■

Зе-команда хоче змусити автовласників платити за літр пропан-бутану на три гривні більше.❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Дисконт на злеті
 Український національний авіа-
перевізник МАУ вимагає від влади 
зменшити акциз на авіаційне пальне. 
З одного боку, через війну з Росією 
компанія зазнає значних збитків, ос-
кільки змушена облітати території 
Російської Федерації. Так, на плечі 
Київ—Пекін МАУ переплачує близь-
ко 30 тис. доларів при виконанні од-
ного рейсу. Держава ці витрати не 
компенсує, як це робить, наприклад, 
Грузія і Кіпр.
 З другого боку, МАУ втрачає ве-
ликі кошти через акциз на авіацій-
не паливо. Серед європейських країн 
він діє тільки в Україні. Тобто ук-
раїнським літакам дешевше заправ-
лятися, скажімо, в Польщі, ніж в Ук-
раїні. Політичний експерт Петро Оле-
щук зазначив, що через це українські 
авіакомпанії є неконкурентоспромож-
ними порівняно з європейськими. 
«Уряду необхідно скасувати акциз 
на авіапальне. Це буде не так дорого 
коштувати, однак матиме серйозний 
результат», — наголосив експерт.

■
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Степан МНОГОГРІШНИЙ

 Народився Ткаченко Андрій Кузьмич 25 лютого 
1925 року в багатодітній родині. У нього вже були два 
брати і дві сестрички: Варя, Ваня, Вася і Ганнуся. Рос-
ли, тішилися один одним на радість татові й мамі. Але 
в Москві за те, що українці чинили опір колективізації, 
їм уже винесли смертний вирок голодом.
 Із господарств вигребли все їстівне, що тільки 
можна було вигребти. Потім прийшли спецпредстав-
ники, яких у селі одні називали галіфешниками, інші 
— комсомольським активом. І заходилися вони ни-
шпорити по хатах і забирати в селян зерно. Люди ро-
зуміли, що це смерть і їм, і дітям їхнім. Жінки волали 
на весь світ, проклинали душогубів. Хто не віддавав 
свого збіжжя, тих або били, або відправляли «у місця 
не дуже віддалені», звідки вони вже не поверталися.
 Настали дні Голодомору. Діточки просили хліб-
чика, плакали, мучилися від болю в животику, потім, 
опухлі, замовкали, згасали, мов свічки. Матері сиві-
ли, божеволіли від безпорадності допомогти дітям, 
від того нестерпного плачу. Якщо хтось доставав десь 
якусь жменьку зерна чи мерзлу картоплину, то пере-
тирали її з опилками, а на весні — з листям і пекли 
млинці. Все село мучилося у конвульсіях тривалої го-
лодної смерті. 252 душі пішли з життя. Андрійко бачив, 
як померлих братів і сестричок нікому було відвезти на 
цвинтар. Тому ті, хто ще міг стояти на ногах, клали їх у 
льох, накривали якоюсь одежиною і засипали землею. 
Андрійко, найменший, ще був живим, але чомусь уже 
не боявся смерті. Просто чекав, коли закінчаться його 
муки від болю і він ляже в льоху поруч зі старшими бра-
тиками і сестричками.
 Одного ранку він проснувся від болю в животі, по-
руч нього, як завше, лежала опухла, але вже бездихан-
на мати. Він переступив через неї, зліз із печі, побачив 
батька, який лежав на підлозі на соломі і стогнав, у го-

лові запаморочилось, і він пішов з дому — і сам не знав, 
куди. На щастя, його односельці не з’їли. Хоча випадків 
таких було чимало. Хтось із партійно-комсомольських ак-
тивістів поділився похльобкою, врятував дитині життя. 
 Батькові теж врятувала життя дружина комуніста 
Одарка Харченко (по-вуличному — Стесілька). Вона зна-
ла Кузьму як великого трудівника. Чула від нього роз-
повідь, як він, солдат-кулеметник Першої світової війни, 
в зимових окопах на кордоні з Румунією захоплено чи-
тав прокламації більшовиків про те, що вони роздадуть 
селянам землю, і просив Господа Бога зберегти йому 
життя, допоки побачить свою земельку, а потім і помер-
ти можна. «Дочекався» земельки. Працюючи на фермі, 
Одарка на свій страх і ризик крала відвійки і тихцем під-
тримувала життя в уже лежачому тілі Кузьми.
 Після цього землетрусу Кузьма потихеньку набирав-
ся сил. Втративши стільки людей, влада теж подобріша-
ла, бо треба було комусь працювати на неї. У селі поча-
ло оживати життя. Кузьма добре був знайомим з Явдо-
хою Стеценко-Сивак, у якої від голоду помер чоловік, а 
на руках залишилося п’ятеро дітей. Вони вирішили поєд-
нати свої долі. Незабаром родина Зведенюків поповни-
лася моїм братом Петрусем, а через п’ять років і мною.
 Проте, не довго вони раділи мирному життю. Роз-
почалася війна. Старші діти порозбігалися хто куди. 
Найстаршого Ілька німці зразу ж забрали до Німеччи-

ни в остарбайтери. Потім побачили, що й Андрія вже 
можна забрати. І забрали, відвезли до Києва, разом 
з іншими хлопцями і дівчатами завантажили в товар-
няки і чекали команди на відправку. В цей час Андрій 
побачив, що німецькі охоронці стоять на пероні, щось 
жваво обговорюють і регочуть на весь вокзал. Анд-
рій пропонує товаришеві тихенько залізти під вагон і 
втекти. Але всі знали, що за це розстріл на місці. Това-
риш відмовився. Андрійко наважився і таки втік. Но-
чами пішки йшов 130 кілометрів до рідної Шендерів-
ки. Зустрічних у полі селян питався дороги і йшов по-
далі від доріг і населених пунктів.
 У Шендерівці теж сидів у кущах, допоки стемніє, 
щоб ніхто з односельців не побачив. Вночі прийшов до 
хати. Його нагодували, дали ще одежі і відправили на 
горище, де було чимало соломи. Там він і пересидів аж 
до звільнення села 27 лютого 1944 р. Найтривожніше 
було під час Корсунь-Шевченківського оточення і бит-
ви. Бо в ці дні було повне село і повна хата злющих, за-
мерзлих і завошивлених німчурак. Вони розуміли, що 
їм кінець, тому були особливо безжальними, усе тро-
щили, палили, вбивали, забирали харчі. Якби вони ви-
явили Андрія на горищі, то не лише йому, а й батькам 
був би кінець. Окрім цього, хата з солом’яною покрів-
лею стояла на найвищому крутосхилі й легко обстрілю-
валася обома сторонами.

 Після звільнення села Андрія зразу ж забрали на 
фронт. Тиждень навчання — і на передову. На фронті 
найважче далися бої за звільнення Польщі. На тому 
фронті, десь за межами Польщі, й застала його Пе-
ремога. Але з армії звільнили лише через сім років. 
Бо багато підлітків полягло під час війни і ніким було 
поповнювати армійські лави. Чекали, коли підростуть 
школярики. Цікаво, що той хлопець, який відмовився 
з ним тікати, так і не повернувся з Німеччини додому. 
Яка його доля — ніхто не знає.
 Після служби в армії Андрій повернувся додому, 
прочув, що в Богачівці-Ватутіні Черкаської області роз-
почато видобуток вугілля і поїхав працювати на шахту. 
Де й зустрів свою дружиноньку Ганю, прижили й вихо-
вали двох синів-соколів, щирих патріотів України.
 Тому недаремно, коли ми ховали брата, то здава-
лося, що з ним хоронимо й ту диявольську людожерну 
епоху російського більшовизму й німецького фашиз-
му, жертвою якої він став, яка покалічила не лише його 
долю, а й долю багатьох мільйонів його співвітчизни-
ків.
 Жаль, що свідок і жертва Голодомору, ветеран 
Другої світової війни пішов із життя глибоко стриво-
жений відродженням російського великодержавного 
шовінізму, який демонструє світові загарбницькі ду-
шогубні риси більшовицької і фашистської систем. 
 Жаль, що чинна влада теж зробила вигляд, ніби 
вона не помітила, що пішов із життя свідок і жертва 
Голодомору, бо йовий, а не штабний ветеран війни, ря-
довий «Ваня», який не ховався від куль і снарядів, а 
звільняв Землю від коричневої чуми, яких уже так мало 
залишилося. Ніхто від місцевого керівництва не прий-
шов на похорон ветерана, не висловив співчуття ро-
дині. Схоже, що ніхто з рідних їх і не чекав.
 Загальнолюдське й патріотичне тупоуміє «зеле-
них» органів місцевої влади — тривожний, дуже три-
вожний симптом… ■

МИНУЛЕ І ДУМИ

Хоронили брата
А здавалося, хоронили разом із ним душогубні 
російську більшовицьку і фашистську системи

■

 ■ Олександре, як виникла 
ідея створити в Херсоні осередок 
«Пласту»?
 — Ще два роки тому думав 
над цією ідеєю, тому що в мене 
самого двоє дітей, і я хвилював-
ся за їхнє патріотичне вихован-
ня, адже відомо, що на півдні це 
питання стоїть гостро. Не секрет, 
що Херсонщина перебуває під по-
тужним антиукраїнським інфор-
маційним впливом. Тут активно 
розвиваються громадські органі-
зації проросійського спрямуван-
ня, які намагаються затягнути до 
себе молодь. 
 Із духовно-патріотичним ви-
хованням тут усе складно... Так, 
ним намагаються займатись че-
рез школи. Однак, на мою думку, 
це здійснюється доволі формалі-
зовано і відірвано від українських 
традицій та українського коріння. 
До національно-ідейного вихован-
ня намагаються долучитися деякі 
політичні партії, які позиціонують 
себе як націоналістичні. Та партія 
є партія, і вона більш заточена під 
конкретну політичну ідеологію та 
свого лідера. На відміну від них, 
«Пласт» — позаполітична та між-
конфесійна організація, яка ста-
вить собі за мету не тільки фізич-
не, а й духовне виховання молоді 
на основі християнської моралі та 
українських традицій, розвиток 
самостійності «пластунів» і їхніх 
лідерських якостей, у першу чер-
гу — через систему самовихован-
ня. 
 Туризм, мандрівки, різні фор-
ми пластування та таборів (від 
спортивних, військових до іс-
торичних, археологічних тощо) 

покликані сприяти всебічно-
му розвитку здібностей дітей та 
юнацтва, формуванню якостей, 
які дозволять їм бути успішними 
у цьому житті, максимально са-
мореалізуватися та стати провід-
никами суспільства. Тому спіль-
но з патріотично налаштованими 
громадянами міста різних про-
фесій ми утворили команду. Ко-
манду, яка за два місяці пройш-
ла шлях від презентації МГО 
«Пласт» у Херсоні до сформова-
них гуртків із дітей 10-11 років і 
відкриття Пластового року. 
 ■ Чи виникали проблеми при 
створенні організації?
 — «Пласт» на півдні України 
активно розвивається, є осеред-
ки та ініціативні групи в Одеській 
області, Миколаєві, Запоріжжі, 
Мелітополі, низці ОТГ. До нас у 
Херсоні вже було декілька спроб 
«запустити» «Пласт». Однак із 
тих чи інших причин не доходи-
ло навіть до кваліфікаційного ви-
школу дійсного членства. 
 Мені пощастило об’єднати 
однодумців і сформувати діючий 
осередок. Кожен із нас робив свій 
внесок. Завдяки нашому рефе-
ренту УПН/УПЮ Дар’ї Улановій 
ми змогли сформувати наші пер-
ші дитячі гуртки на базі СШ № 2. 
Ця старша пластунка-прихиль-
ниця, викладач української мови 
і літератури змогла замотивувати 
і дітей, і їхніх батьків, і адмініст-
рацію школи. 
 Директор СШ №2 Віталій Хо-
менко разом із нами пройшов на-
віть вишкіл дійсного членства. Два 
дні пліч-о-пліч ми вивчали «плас-
тову» структуру, історію, методу. 

І, звісно, стро йовий впоряд. Зга-
дали минуле і як правильно кро-
кувати... Тепер директор школи 
— наш офіційний «Пласт»-при-
ятель... Наш скарбник (фіндирек-
тор осередку), к.е.н. Дмитро Кар-
люка надає для зустрічей із наши-
ми «пластунами» приміщення 
арт-клубу, де він є співвласником. 
А також допомагає у комунікації 
з органами місцевої влади. Так 
само, як і «Пласт»-приятелька, 
голова громадської ради при ОДА 
Ірина Зоря (теж учасник «плас-
тунського» вишколу). 

 Саме завдяки команді ен-
тузіастів я можу тепер сказати: 
«Пласту» в Херсоні бути!». Тепер 
маємо два гуртки із 20 дітей, які 
навчаються не тільки у СШ №2, а 
й у інших школах міста. Однак це 
лише старт, хоча вже зараз маємо 
чергу з бажаючих дітей, не виста-
чає виховників... 
 Звісно, багато часу витрачає-
мо й на просвітницьку роботу. 
Тому що багато людей у нашому 
місті не знають, що таке «Пласт» і 
для чого він потрібен. Часто люди 
вплутують сюди політику, згаду-

ючи відомих український діячів 
Степана Бандеру і Романа Шухе-
вича, які теж у свій час були вихо-
ванцями цієї організації. Але ми 
постійно наголошуємо, що ми не 
парамілітарна та позаконфесійна 
організація, яка має на меті, перш 
за все, — виховання відповідаль-
них громадян своєї країни. Адже 
«Пласт» будується на трьох при-
нципах — бути вірним Богу та Ук-
раїні, допомагати іншим та жити 
за «пластовим» законом і слухати 
«пластовий» провід. 
 ■ Що цікавого передбачає 
ваша програма?
 — Програма формується на 
рік. Називаються сходини. Уро-
ки з історії, зі структури «Плас-
ту» і «пластових» відзнак, «плас-
тові» ігри на увагу, концентра-
цію, орієнтацію, орієнтування за 
компасом і по мапі. Мандрівки і 
підготовка   до проведення Свята 
весни. Це свято відзначається на-
прикінці весни, діти разом із ви-
ховником три дні святкують його 
у лісів в  наметах. Самі собі готу-
ють, облаштовують побут...
 Дитина має вміти розвести 
ватру, орієнтуватись, що їй самій 
потрібно, коли вона йде в похід, 
вміти спланувати його. Мета 
«Пласту» — показати дітям екс-
тремальні умови, а також те, як 
у них вижити; розвивати їхній 
дух та загартовувати характер. 
Улітку дитина їде у «пластовий» 
табір за напрямом, який обирає 
сама. «Пласт» побудований та-
ким чином, що дитина сама має 
можливість навчитись зароби-
ти на цей табір. Завдяки цій ор-
ганізації дитина включається до 
унікальної системи саморозвит-
ку, отримує зв’язки з «пластуна-
ми» з інших країн. На Різдво ук-
раїнські скаути привозять Виф-
леємський вогонь миру. Хтось із 
дітей їде у Відень, інші зустріча-
ють його вже в Україні та везуть 
у своє місто. 
 А найцікавіше у «Пласті» те, 
що кожна дитина може знайти 
себе у тому напрямі, який їй ціка-
вий. Тому працюємо і запрошує-
мо долучатись волонтерів, адже, 
крім виховника, можна займати-
ся адміністративною діяльністю, 
бути інструктором і вчити дітей 
чомусь цікавому. Чи просто ли-
шатись «Пласт»-приятелем та до-
помагати осередку, як серце під-
каже. ■

ВИШКІЛ

«Вата» лютує
У Херсоні з’явився «Пласт»

■

Станиця «Пласту» відтепер діє у прикордонному Херсоні.
Фото надані організацією.

❙
❙

Єлизавета КРАСНІЧЕНКО 

Найпопулярніша українська скаутська організація, історія якої налічує 
108 років, нарешті дійшла до прикордонного Херсона  — відкривши тут 
станицю. Загальновідомо, що «Пласт» виховує провідників нації. Бути 
«пластуном» — це не тільки престижно, а й відповідально. Оскільки, ок-
рім багатовекторного розвитку, дитина отримує ще й зв’язки по всьому 
світові. Відкриває можливість вдосконалювати себе у «пластових» табо-
рах, поєднуючи гру зі спортивними змаганнями, а найголовніше — фор-
мує мотивацію бути активним і гідним громадянином своєї країни. 
Квітка Цісик (американська співачка українського походження), Олег 
Ольжич (український поет, археолог і політичний діяч), Любомир Гузар 
(український релігійний діяч) і д-р Любомир Романків (співвинахідник 
«жорсткого» диска) — це тільки початок списку відомих у всьому світі 
діячів, що вийшли з «Пласту». 
«Україна молода» поспілкувалася з головою Херсонського пластового 
осередку — станичним, «пластуном»-прихильником сеньором Олек-
сандром Тарасовим, який розповів про своє бачення розвитку станиці у 
цьому складному регіоні. 
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ГУЛЯЄМО!

Вiд Романа 
до Йордана 
— українська 
Рамадана
У період новорічних 
свят українці отримають 
9 вихідних, а головну 
ялинку країни почнуть 
встановлювати 10 грудня
Катерина БАЧИНСЬКА

 І хоча до новорічно-різдвяного періо-
ду залишається ще два місяці, Кабінет 
Міністрів уже вирішив порадувати ук-
раїнців і ухвалив постанову про перене-
сення робочих днів у зв’язку зі святами. 
За словами прем’єр-міністр Олексія Гон-
чарука, робочі дні 30 і 31 грудня (понеді-
лок і вівторок) будуть перенесені на 21 та 
28 грудня (субота). Таким чином україн-
цям доведеться відпрацювати дві суботи 
напередодні Нового року. А от на свята 
можна буде відпочити чотири дні поспіль 
— iз 29 грудня по 1 січня.
 Що ж стосується Різдва, то тут теж 
планують чотири святкові дні: з 4-го по 7 
січня. А ось понеділок, 6 січня, потрібно 
буде відпрацювати в суботу, 11 січня. Не 
варто забувати про ще одне важливе свя-
то, яке нещодавно також стало вихідним 
днем в Україні, — католицьке Різдво, 25 
грудня. Таким чином, у грудні та січні в 
українців буде по 21 робочому дню і по 10 
вихідних. І серед робочих днів три припа-
дуть на суботу.
 Офіційно ж свято в Україні розпоч-
неться вже з 10 грудня. Саме в цей день, 
у вівторок, у столиці почнуть встановлю-
вати головну ялинку країни. Компанія-
організатор новорічних свят у Києві Folk 
Ukraine уже представила основні локації 
та тему святкування i цьогорічних розваг. 
Отже, у столиці традиційно встановлюва-
тимуть дві міські ялинки — на Контрак-
товій площі, що на Подолі, та на Софійсь-
кій площі. 
 Ялинки та оформлення локацій відріз-
нятимуться за тематикою: на Подолі — 
традиційні українські мотиви, на Софій-
ській площі — класичні європейські. «На 
Софіївській площі ми робимо щоразу нову 
тематику, на цей раз поєднаємо тему ук-
раїнського козацтва з Лускунчиком. Вста-
новлюватимуть ялинки 10 грудня, 19-го 
— відкриття. На Подолі популяризува-
тимемо полтавську іграшку Опішня — це 
керамічні вироби, на Контрактовій пло-
щі ялинка також буде оформлена в стилі 
традиційної полтавської кераміки. Усього 
буде близько 700 іграшок, а на Софійській 
площі — більше тисячі», — заявив гене-
ральний директор компанії-організатора 
проєкту «Новий рік на Софії» Ігор Добру-
цький. За інформацією організаторів, ми-
нулого року 45% відвідувачів свята при-
ходили подивитися на ялинку з дітьми.
 Загальна довжина гірлянд становити-
ме майже 3 кілометри, а кількість ліхта-
риків сягне 42 тисяч. Зважаючи на мас-
штаби свята, організатори новорічних 
свят заявили, що чекають часткового фі-
нансування й від Київради. «Можливо, 
цього року виділять гроші для концерт-
ної програми у межах 100—200 тисяч гри-
вень. Концертна програма буде збільшена 
вдвічі, основні наші українські зірки бу-
дуть, діджеї, і більше музики вдень буде 
українською», — розповів Добруцький. 
За його словами, всього на організацію 
новорічних свят іде від 25 до 27 мільйонів 
гривень, ці гроші збирають через спон-
сорів i від продажів на ярмарках. Органі-
затори очікують, що новорічні локації на 
Софійській і Контрактовій площах цьо-
го року відвідають не менше 4 мільйонів 
киян та гостей столиці. ■

■

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтавська область

 Експедиція Науково-дослідного цен-
тру «Рятівна археологічна служба» Інс-
титуту археології Національної академії 
наук України, яка об’єднує спеціалістів 
із багатьох областей, дослі джує тери-
торію кількох археологічних пам’яток, 
розташованих у межах будівництва 
об’їзного автошляху навколо міста Ко-
беляки. Дослідження  проводяться в ме-
жах великого інвестиційного проекту з 
реконструкції автотраси державного 
значення Н-31 Решетилівка — Кобеля-
ки — Царичанка — Дніпро. Спершу роз-
копки виконували на теренах курганної 
групи біля села Грицаївка (тут здійсню-
ють розширення згаданої дороги), зго-
дом — у південно-західній частині міс-
та Кобеляки, де було виявлене багато-
шарове поселення із залишками госпо-
дарських споруд, що, за попередньою 
інформацією науковців, належать до 
проміжку часу від пізнього неоліту (6,5 
тисячі років тому) до середини ХVIII 
століття.
 Та найбільше цікавих знахідок дали 
розкопки на найвищій місцевості під 
Кобеляками, якою й має пролягати 
об’їзна дорога. Тут великий перепад ви-
сот, тому в цьому місці дорожники виби-
рають ґрунт, щоб автошлях не мав різ-
кого підйому. Загалом мають вибрати 
його аж на 16 метрів углиб.
 «Це, напевно, найвища місцевість 
у радіусі п’яти кілометрів. Відповідно, 

саме її древні люди іще з часів пізньо-
го енеоліту обрали для поховань, — роз-
повідає молодший науковий співробіт-
ник Богдан Сало, котрий керує розко-
пками. — Невипадково саме тут ми ви-
явили багатошаровий некрополь, що 
містить приблизно шість різночасових 
горизонтів поховань від кінця ІІІ тися-
чоліття до нашої ери (період ямної куль-
тури) до середини ХVIII століття. Там 
представлена і зрубна культура (епоха 
пізньої бронзи), є матеріали скіфського 
часу, а ще — сарматів. Також є знахід-
ки, що вказують на салтівську культу-
ру (це вже VIII—Х століття нашої ери) 
та половців... Ми знайшли парне дитя-
че сарматське поховання ІІ — початку 
ІІІ століття нашої ери. На одній дитині 
було скляне намисто, при цьому одна з 
намистин зроблена у вигляді жука-ска-
рабея. Як відомо, культ священного ска-
рабея був настільки поширеним у Старо-
давньому Єгипті, що у формі жука виго-
товляли всілякі магічні предмети і при-
краси, зображували його на папірусах, 
фресках гробниць тощо. До речі, з іншо-
го боку намистини зображений єгипетсь-
кий ієрогліф. Також у цій частині некро-
поля ми виявили вісім поховань доби фі-
нальної бронзи — початку ранньозаліз-
ного віку (межа І тисячоліття до нашої 
ери), які залягали на глибині не більше 
70 сантиметрів. Багато з цих поховань 
були пошкоджені під час сільськогоспо-
дарських робіт. Цікавими були два по-
ховання, які містили бронзові браслети. 
Одне з них мало чотири браслети спіра-

леподібної форми. У другому — були два 
браслети у вигляді замкненого кільця. 
Деякі кістяки, на жаль, були в настіль-
ки критичному стані, що їх доводилося 
розбирати скальпелями. Загалом, чим 
у кращому стані кістки, тим більше ін-
формації вони дають». 
 Також по периметру майдану ар-
хеологи знайшли п’ять римських ди-
нарів карбування 110—180 років нашої 
ери. Очевидно, монети принесли сюди 
кочівні племена сарматів із Північно-
го Причорномор’я. Серед знахідок бага-
то керамічного посуду: деякі речі зовс-
ім цілі, деякі ж  потребують реставра-
ції. Окремі гончарні вироби недопалені, 
зроблені спеціально для поховання. Ці-
каво, що три унікальні посудини, які, 
най імовірніше, належали кочовикам-
сарматам, котрі досі осяяні ореолом таєм-
ничості, дійшли до нас майже неушкод-
женими. Поміж них виділяється «імпор-
тна» миска, яка також, імовірно, була 
принесена з Північного Причорномор’я. 
За словами Богдана Сала, на основі до-
сліджень усіх цих речей можна зробити 
висновки про те, якою була міграція на-
селення на наших землях, якою діяль-
ністю займалися люди, які мали тради-
ції, світогляд тощо.
 Зараз же археологи досліджують 
майданний комплекс, де, найімовір-
ніше, був великий скіфський курган, 
на якому в ХVII—ХVIII столітті поча-
ли виварювати селітру для виробниц-
тва пороху. Окрім житлової споруди, 
археологи виявили й дослідили дві печі 
для селітроваріння. Виявляється, тери-
торію кургану селітровари обрали не-
випадково. Коли його споруджували, 
то обкладали великою кількістю дерну, 
також він містив дерев’яні конструк-
ції. За тисячоліття тут утворювалися 
поклади селітри. Селітровари вибира-
ли цей ґрунт, перемивали, а безпосеред-
ньо в печі відбувався сам процес виварю-
вання. Відвали відпрацьованого ґрунту 
складали в насипи — так звані «вуса».
 «Оцей білий наліт на стінках печі — то 
і є селітра, — «просвітлює» мене Богдан 
Сало. — Тут постійно була висока тем-
пература, внаслідок чого маємо близько 
60 сантиметрів випаленої глини. Можна 
сказати, що виробництво тривало достат-
ньо довго. Ми взяли зразки конструкції і 
в подальшому зможемо визначити, якою 
була температура горіння, які матеріали 
використовували для ремонту печі тощо. 
Пізніше можна буде відтворити й сам 
процес селітроваріння».
 «Це унікальна місцевість, — додає 
він. — Нам пощастило, що більша час-
тина комплексу потрапила в зону будів-
ництва автодороги. Відповідно, перед 
початком робіт ми мали провести його 
комплексне  дослідження. Думаю, коли 
все завершимо, на основі цих матеріалів 
зробимо велику публікацію».
 Усі знахідки після опрацювання бу-
дуть передані до Полтавського краєзнав-
чого музею, а відреставровані речі неми-
нуче стануть його окрасою, запевняють 
археологи. ■

РОЗКОПКИ

Дорога вглиб
Біля райцентру Кобеляки тривають масштабні 
археологічні дослідження, початок яким поклало 
будівництво траси

■

Археологи досліджують піч для селітроваріння. 
Фото Костянтина БОБРИЩЕВА.

❙
❙

Олександра ТВЕРДА 

 За останні десять років, протягом яких 
цифрові медіа завоювали увагу читачів та рек-
ламників, американські видавці преси відчули 
значні зниження рекламних надходжень. Пік 
прибутків від реклами у сфері друкованих медіа 
припав на 2000-й рік, і відтоді впав на більше 
ніж 70%. Проте могло бути і гірше, вважають 
аналітики Macquarie Capital.
  Дослідження показують, що в середньому 
американці витрачають на читання газет та жур-
налів менше 5% від усього часу, відведеного на 
те чи інше медіа. При цьому на друковані медіа 
припадає майже 20% від рекламних витрат на 
ринку загалом. Зовсім інша пропорція в сегмен-
ті мобільних медіа. Майже 20% свого медіача-

су американці віддають мобільним пристроям, 
а рекламні витрати в цьому сегменті ледве пе-
ревищують 4%. 
 Із появою інтернету скептики були переко-
нані, що люди перестануть читати газети. Проте 
у світі газети та журнали не втрачають актуаль-
ності. Наприклад, журнали популярні в Японії 
як ніколи. На сьогоднішній день їх налічується 
більше 15,5 тисячi. У тому числі понад 200 аб-
солютно нових журналів, загальний тираж яких 
сягає 5 мільярдів 
  Незважаючи на конкуренцію, попит на пе-
ріодичні журнали в Німеччині теж залишається 
незмінно великим. Кожен середньостатистичний 
житель цієї європейської країни читає вісім різ-
них журналів. «Регулярно на ринок приходять 
нові видавці і нові найменування, в тому чис-

лі — журнали, засновані молодими людьми», 
— стверджує професор комунікаційних техно-
логій у Бамберзі і директор ін с   титуту дослід-
жень преси в Кельні Андреас Вогель (Andreas 
Vogel). Журнали, за його словами, хоча й вида-
ються меншими тиражами, ніж раніше, і на цій 
друкованій продукції вже не заробити мільйо-
ни, як бувало колись, але вони, попри все, ма-
ють свого читача.
 Для прикладу, за результатами досліджень, 
що регулярно проводяться в Німеччині, зокре-
ма об’єднанням agma, аналізується ситуація у 
сфері ЗМІ. Так от, журнали читають 90 відсотків 
дорослого населення Німеччини. Жінки — біль-
ше і частіше, ніж чоловіки, а представники віко-
вої групи 40-49 років — частіше, ніж молоді.
 Найбільшим попитом у Німеччині незмінно 
користуються журнали, що поміщають на своїх 
сторінках програму телепередач. Подібні ви-
дання, яких налічується близько двох десятків, 
регулярно купують майже 60 відсотків жителів 
цієї країни. Друге місце за популярністю займа-
ють інформаційно-аналітичні видання, що вихо-
дять раз на тиждень — Spiegel, Fokus і Stern. Їх 
читають близько 44 відсотків німецькомовного 
населення країни. За ними слідують спеціалі-
зовані автомобільні видання і різноманітні жі-
ночі журнали. ■

МЕДІА ДЛЯ МАС

Що написано пером... 
У світі не такі вже й погані справи у друкованих 
видань, на відміну від України

■
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«Моцарт і Сальєрі» 
5 листопада
 Вперше цю оперу Миколи Римсько-
го-Корсакова на київській сцені було ви-
конано на початку ХХ століття. Партію 
Сальєрі тоді співав легендарний Федір 
Шаляпін, який приїхав на гастролі. Дра-
ма про двох австрійських композиторів 
перед тим настільки захопила Римсь-
кого-Корсакова, що він написав оперу в 
надзвичайно короткі терміни: менш ніж 
за місяць.
 Нагадаємо, через 200 років після 
смерті Сальєрі — в 1997 році — в Мілані 
відбулося судове слухання, яке реабіліту-
вало його. До речі, коли Олександр Пуш-
кін писав свою «маленьку трагедію», в 
газетах того часу вже публікували спро-
стування чуток про отруєння Моцарта 
його колегою по цеху Сальєрі, і він міг 
про це знати. Але тоді б поет не створив 
емоційно насичену драму, досліджуючи 
божественну і людську природу генія.
 Прем’єра ж нинішнього спектак-
лю «Моцарт і Сальєрі» в постанов-
ці головного режисера театру Анатолія 
Солов’яненка в Києві відбулася близько 
двох років тому. Ініціатором появи тво-
ру в репертуарі Національної опери Ук-
раїни став наш знаний метр Тарас Штон-
да — таким чином театр символічно від-
значив 50-річний ювілей славетного баса 
і 25-річчя його творчої діяльності. Ціка-

во, що його партнеру по сцені Валентину 
Дитюку в той час саме виповнилося 25 
років, а сьогодні про цього артиста мож-
на сказати, що його обожнює вже не тіль-
ки українська, а й європейська публіка. 
Не втратьте нагоду ще раз побачити на 
сцені Національної опери України цей ди-
вовижний творчий дует!

«Набукко» 
9 листопада
 Всесвітня слава Джузеппе Верді 
(1784—1867) почалася саме з «Набук-
ко». Із його двадцяти шести опер її ха-
рактеризують як ранню і водночас одну 
з найкращих у творчій спадщині цього 
композитора. Критики називали «На-
букко» «драмою для хору» і навіть «хо-
ровою фрескою», бо велике значення в 
опері відіграє хор. А її найвідоміший му-
зичний фрагмент — Va, pensiero, хор із 
третього акту опери — протягом дов-
гого часу був гімном італійських рево-
люціонерів, а нині вважається трохи не 
другим гімном Італії. Ця музика лунала 
після Другої світової війни на відкритті 
зруйнованого і заново відбудованого в 
первісному вигляді театру Ла Скала.
 Прем’єра постановки «Набукко» на 
сцені Національної опери України відбу-
лася три роки тому, і з того часу вистава 
незмінно збирає аншлаги. 
 Уже 9 листопада в головних пар-

тіях: зірка світової оперної сцени, сопра-
но Людмила Монастирська (Абігайль, ра-
биня, яку вважають першою дочкою На-
букко), титулована меццо-сопрано Алла 
Позняк (Фенена, молодша дочка Набук-
ко), баритон Геннадій Ващенко (Набук-
ко, вавилонський цар), молодий тенор, 
улюбленець української публіки Вален-
тин Дитюк (Ісмаель, небіж іудейського 
царя), прославлений метр оперної сцени 
Тарас Штонда (Захарія, іудейський пер-
восвященик).
 Нинішньому київському прочитанню 
музичного шедевра Верді шанувальники 
Національної опери України зобов’язані 
режисерові-постановнику Анатолію 
Солов’яненку, диригенту-постановнику 
Миколі Дядюрі, художнику-постановни-
ку Марії Левитській, а також хормейсте-
ру-постановнику Богдану Плішу.

«Фауст»
20 листопада
 Ще одна нагода почути в листопаді 
творчий тандем Тараса Штонди та Вален-
тина Дитюка — в «Фаусті» Шарля Гуно, 
спостерігаючи за протистоянням між Ме-
фістофелем і Фаустом. Ще одна родзин-
ка цього оперного вечора — ліричний ба-
ритон Андрія Бондаренка (партія Вален-
тина). Цей артист — запрошений соліст 
Zurich Opera House, Deutsche Oper Berlin, 
Маріїнського театру, Teatro Real de Madrid, 
The Dallas Opera, Іsraeli Opera та інших те-
атрів світу. Виступити на сцені Нацопери 
Андрія Бондаренка запросили в рамках 
проекту «Українські оперні зірки у світі».

«Богема»
14 і 16 листопада
 Опера Джакомо Пуччіні на лібре-
то Джузеппе Джакози і Луїджі Ілліки зі 
значною участю Джуліо Рікорді і самого 
композитора, заснована на деяких епізо-
дах з роману Анрі Мюрже «Сцени з життя 
богеми». Це одна з найбільш виконуваних 
опер у світі. Вона є одним із найзначніших 
творів покоління композиторів, наступно-
го після Верді. Цікаво, що для написання 
лібрето знадобилося близько двох років, а 
ось музику Пуччіні написав лише за вісім 
місяців.
 Постановка «Богеми» на київській 
оперній сцені — спільний українсько-
італійський мистецький проект у співпра-
ці з посольством Італії в Україні та Італій-
ським інститутом культури в Україні. Ко-
ординатор проекту — Нікола Франко 
Баллоні. Режисер-постановник Італо Нун-
ціата.
 «Італійський режисер Італо Нунціа-
та вже добре відомий нашим глядачам за 
кількома виставами, створеними у спів-
праці з Італійським інститутом культу-
ри в Україні: «Макбет», «Манон Леско», 
«Попелюшка» та інші. Постановка обіцяє 
бути досить інноваційною, оскільки сце-
нографія створюється за допомогою най-
сучасніших відеопроекторів, які ми част-
ково вже використовували в прем’єрі ми-
нулого сезону — «Севільському цируль-
нику», — розповідає головний режисер 
театру Анатолій Солов’яненко.
 Диригент-постановник — Микола 
Дядюра, художник-постановник — Марія 

Левитська, хормейстер-постановник — 
Богдан Пліш. 
 У виставі, яка відбудеться 14 листо-
пада, головні партії виконають: Рудольф 
— Валентин Дитюк, Мюзетта — Ольга 
Фомічова, Шонар — Геннадій Ващенко, 
Коллен — Сергій Магера, Альціндор — 
Олександр Мілєв. А 16 листопада на сцену 
вийдуть: Дмитро Іванченко (Рудольф), Су-
санна Чахоян (Мюзетта), Олександр Бойко 
(Шонар), Сергій Ковнір (Коллен), Дмитро 
Агєєв (Альціндор).

«Норма»
22 листопада
 Опера Вінченцо Белліні «Норма» на-
писана за трагедією французького пись-
менника Луї Олександра Соме. Виділяєть-
ся своєю надзвичайною красою і віртуоз-
ними сопрановими аріями. Белліні казав: 
якщо раптово трапиться троща корабля, то 
єдиний твір, який просто необхідно буде 
врятувати, — це «Норма». Одна з най-
популярніших і віртуозних арій у світі — 
це каватина Норми Casta diva. Цю оперну 
перлину Белліні переробляв вісім разів, 
оскільки кожного разу був незадоволе-
ний результатом.
 22 листопада в рамках проекту «Ук-
раїнські оперні зірки в світі» в ролі Нор-
ми на київську сцену вийде королева ню-
ансу і піанісімо, народна артистка України 
Людмила Монастирська. Зазвичай, коли 
її ім’я з’являється на афіші театру, квитки 
в касі розкуповують миттєво. Щоразу піс-
ля вистави шанувальники з нетерпінням 
чекають, коли ж наступного разу оперна 
діва знайде час у своєму щільному гаст-
рольному графіку і знову вийде на київську 
сцену.
 Цього разу на глядачів чекає ще один 
приємний сюрприз — партію верховного 
жерця друїдів Оровезо виконає 35-річний 
бас Євген Орлов, який виступає на кращих 
європейських сценах. Після того як кіль-
ка років тому Євген брав участь у конкурсі 
Пласідо Домінго в La Scala, співак отри-
мав запрошення від найвідоміших теат-
рів світу. Він виступав у The Metropolitan 
Opera, Gran Teatre del Liceu (Барсело-
на), L’Opеra de Montrеal (Монреаль), Los 
Angeles Opera, Deutsche Oper Berlin, Asoc 
Bilbaina de Amigos de la Opera (Більбао) і 
багатьох інших. Але, як і раніше, із задово-
ленням виступає і на київській сцені. ■

Єлизавета КРАСНІЧЕНКО

 Кропивницькі активісти та етноволон-
тери проєкту «Баба Єлька» облаштовують 
творчий простір. Новий арт-майданчик 
розташовано у внутрішньому дворику об-
ласного центру народної творчості, за ад-
ресою Гоголя, 66. 
 Більше року триває проєкт «Баба Єль-
ка», націлений на збір фольклору, але не 
обмежується лише ним. Небайдужі до 
української культури активісти збира-
ють свідчення про Голодомор, записують 
спогади переселенців у Світловодському 
районі, нотують кулінарні рецепти, при-
таманні Кіровоградщині. Однак, найго-
ловніше — це пісні, які вони фіксують і 
записують. 
 «Протягом року з гаком, відколи три-
ває проєкт «Баба Єлька», ми відвідали 46 
сіл, майже у кожній хаті, куди нас запро-
шували, бачили вишивані рушники, — 
розповідає голова ГО «Баба Єлька» Інна 
Тільнова. — Крім квіткових орнаментів, 
найпоширеніші зображення на цих руш-
никах — це птахи. Ми вирішили зобразити 
їх на старих гаражах у внутрішньому дво-
рику обласного центру народної творчості 
(у Центрі народної творчості буде розта-
шована наша етнолабораторія-музей). Ми 
б хотіли, щоб внутріншій дворик перетво-
рився на місце, де будуть проходити майс-
тер-класи з традиційних танців, презента-

ції, перфоменси. Ідея намалювати птахів 
належить Костянтину Данильченку. Їх 
уже сім, лишився один малюнок».
 До створення малюнків долучилися 
Ольга Коломієць і Ольга Козловська. Пта-
хи взяті із зображень на рушниках, які на-
разі зберігаються в сільських музеях, у 
музеї «БЄ», або які етноволонтери фото-
графували під час експедицій. Біля кож-
ного птаха буде міститись QR-код, який 
детальніше розповість про майстриню та 
зображений рушник. 

 

На думку художника (юриста за осві-
тою) та ініціатора облаштування просто-
ру — Костянтина Данильченка, тільки 
так можна зберегти культурну спадщину 
Кіровоградщини, визначити її культур-
ні маркери та ідентифікувати українців: 
«Завдяки малюнкам ця культурна спад-
щина живе, вона продовжує своє життя 
через трансформацію форми. Коли куль-
тура жива і живе — це дуже важливо для 
визначення культурної самосвідомості, 
подолання комплексу меншовартості ук-
раїнців та є гарним антидотом проти ін-
формаційної війни і пропаганди «руского 
міра». Ну і це те, що відкликається в душі, 
що робить моє життя наповненим. Я за ос-
вітою юрист, однак мріяв стати художни-
ком. Мене дуже надихає процес створення 
таких арт-об’єктів. Ідея була в тому, щоб 

птахів, вишитих на рушниках і побачених 
командою «Баби Єльки» на Кіровоград-
щині, зобразити в серії муралів. Я хотів 
малюнки зробити максимально подібни-
ми до вишивки, гаптування гладдю і хрес-
тиком. До створення муралів були також 
залучені й інші художники і мої друзі, бо 
у кожного творця муралу свій унікальний 
стиль, і таке різноманіття показуватиме 
багатогранність вишивки і культури».
 Предметно, що ідею проєкту «Креа-
тивний простір «Баба Єлька» підтримала 
Британська рада в рамках програми «Ак-
тивні громадяни». Активісти виграли не-
величкий грант у розмірі 15 тисяч гри-
вень, тож змогли купити фарби і лавки, 
які теж планують поставити у дворику. 
Презентація нового простору планується 
наприкінці листопада. ■

АФІША

Долучися до богеми
Зірки Валентин Дитюк, Сергій Магера, 
Сусанна Чахоян на київській сцені

■

Рушник, який вишивала мати 
Юрія Яновського. Зберігається в музеї 
письменника в с. Нечаївка Компаніївського
району Кіровоградської області.
Фото надані ГО «Баба Єлька».

❙
❙
❙
❙
❙

АРТ-ПРОСТІР

Птахи з рушників на гаражах
Активісти відвідали 46 сіл, 
які надихнули прикрасити 
місто

■

Облаштування арт-дворика у Кропивницькому.❙

«Моцарт і Сальєрі».❙

Особливо феєричним обіцяє бути листопад на сцені Націо-
нальної опери імені Тараса Шевченка. На глядачів чекає яскра-
ва прем’єра сезону — опера «Богема» Джакомо Пуччіні; не-
забутній дует уславленого баса Тараса Штонди і молодого та 
дуже перспективного тенора Валентина Дитюка в драмі «Мо-
царт і Сальєрі»; чарівний голос прими Людмили Монастирської 
в «Нормі». У рамках проекту «Українські оперні зірки у світі» 
відбудеться побачення шанувальників із запрошеними соліста-
ми Андрієм Бондаренком («Фауст» Гуно) та Євгеном Орловим 
(«Норма» В. Белліні).
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Григорій ХАТА

 Вилетівши після поразки ди-
намівцям з Кубка, донецький 
«Шахтар» уже не зможе зроби-
ти на національному рівні «зо-
лотий дубль». Водночас у чемпіо-
наті країни «гірники» продовжу-
ють утримувати безапеляційне 
лідерство. І нехай напередод-
ні поєдинку 13-го туру проти 
«Карпат» команда Луїша Каш-
тру мала серйозні кадрові про-
блеми, вони аж ніяк не впли-
нули на підсумковий результат 
матчу у Львові. Граючи проти 
«біло-зелених» резервним скла-
дом, «помаранчево-чорні» за-
вдали «Карпатам» п’ятого пос-
піль розгромного фіаско. «Пе-
ред поєдинком Ліги чемпіонів 
команді потрібна була ротація, 
адже грати в напруженому ре-
жимі одним складом — це само-
губство», — Луїш Каштру пояс-
нив свої кадрові рішення в мат-
чі з «біло-зеленими». 
 Без сумніву, перед візитом до 
міста Лева тримав у голові пор-
тугальський наставник «гірни-
ків» і той факт, що в наступно-
му турі ЧУ його підопічним зно-
ву належить зійтися в дуелі з ди-
намівським клубом.
 Подолавши «Шахтар» у на-
ціональному Кубку, в таборі 
«біло-синіх» — своєрідна ей-
форія, хоча, слід визнати, має 
вона міцне підґрунтя. Пере-
важна більшість динамівських 
уболівальників визнає, що тако-
го «Динамо» вже давно не дово-
дилося бачити. У матчі ЧУ про-
ти «Львова» підопічні Олексія 
Михайличенка без особливих 
проблем досягли хорошого ре-
зультату — не завадило розби-
ти аутсайдера зі Львова навіть 
раннє вилучення їхнього капі-
тана Сергія Сидорчука. Проте 
очільник «біло-синіх» не міг не 
відзначити цей ігровий момент: 
«Червона картка в такому матчі 
— це велика ложка дьогтю в боці 

меду». Тепер лідер «Динамо» 
пропустить наступне українсь-
ке «класико». Що ж до матчу зі 
«Львовом», то всі чотири голи 
в цій грі гостям, які напередод-
ні поєдинку залишилися без го-
ловного тренера (біля керма ко-
манди Володимир Мазяр провів 
лише кілька матчів), забили ук-
раїнські футболісти. При цьому 
в другому матчі поспіль за ди-
намівців відзначився їхній мо-
лодий захисник Денис Попов. І 

знову — після кутового.
 Після розгрому в Києві 
«Львів» продовжив своє сум-
не перебування на останній схо-
динці турнірної таблиці, де ком-
панію йому з вісьмома очками 
складає «Ворскла». Підопічні 
Віталія Косовського зазнали тре-
тьої поразки поспіль і, схоже, ра-
зом з двома львівськими коман-

дами будуть займатися питання-
ми збереження прописки в еліті.
 Водночас кривдники полтав-
чан в минулому турі — футболіс-
ти «Десни» — продовжують ут-
римуватися на третій позиції 
в чемпіонаті, випереджаючи в 
медальній гонці більш досвід-
чених конкурентів — «Зорю» та 
«Олександрію». 

 Зрозуміти ж високі позиції 
новачка еліти в ЧУ дозволяє 
статистика, котра свідчить, 
що команда Олександра Рябо-
коня в гостях демонструє без-
компромісний характер. У ос-
танніх десяти поєдинках «де-
снянці» не розписали жодної 
нічиєї, вигравши при цьому 
шість матчів. ■

Англія
 Минулий уїк-енд вийшов невдалим для форварда 
«Вест Хема» Андрія Ярмоленка. Лондонці програли вдо-
ма «Ньюкаслу», а нападник відіграв лише один тайм, от-
римавши найгіршу оцінку від порталу WhoScored.
 Ще один український легіонер в АПЛ — Олександр 
Зінченко — продовжує відновлюватися після травми. 
«Городяни» без допомоги вихованця «Шахтаря» двічі 
обіграли «Саутгемптон: у Кубку Ліги та чемпіонаті.
 Кубок Ліги. 1/8 фіналу. «Челсі» — «Манчестер 
Юнайтед» — 1:2 (Батшуаї, 61 — Решфорд, 25 (пен.), 
73), «Астон Вілла» — «Вулверхемптон» — 2:1, «Лівер-
пуль» — «Арсенал» — 5:5 (по пен. 5:4; Мустафі, 6 (у свої 
ворота); Мілнер, 43 (пен.); Окслейд-Чемберлен, 58; Орігі, 
62, 90+4 — Л. Торрейра, 19; Мартінеллі, 26, 36; Мейтленд-
Найлс, 54; Уїллок, 70), «Бертон Альбіон» — «Лестер» 
— 1:3, «Кроулі Таун» — «Колчестер Юнайтед» — 1:3, 
«Манчестер Сіті» — «Саутгемптон» — 3:1 (Отаменді, 
20; Агуеро, 38, 56 — Дж. Стівенс, 75), «Оксфорд Юнай-
тед» — «Сандерленд» — 1:1 (по пен. 4:2), «Евертон» — 
«Уотфорд» — 2:0.
 Прем’єр-ліга. 11-й тур. «Борнмут» — «Манчес-
тер Юнайтед» — 1:0, «Арсенал» — «Вулверхемптон» 
— 1:1, «Астон Вілла» — «Ліверпуль» — 1:2 (Хассан-
Трезеге, 21 — Е. Робертсон, 87; Мане, 90+4), «Брайтон» 
— «Норвіч» — 2:0, «Манчестер Сіті» — «Саутгемп-
тон» — 2:1 (Агуеро, 70; Уолкер, 87 — Уорд-Праус, 13), 
«Шеффілд Юнайтед» — «Бернлі» — 3:0, «Вест Хем» 
— «Ньюкасл» — 2:3 (Ярмоленко («ВХ») — до 46 хв.), 
«Уотфорд» — «Челсі» — 1:2 (Деулофеу, 79 (пен.) — 
Т. Абрахам, 5; Пулішич, 55), «Крістал Пелас» — «Лес-
тер» — 0:2, «Евертон» — «Тоттенхем» — 1:1.
 Лідери: «Ліверпуль» — 31, «Манчестер Сіті» — 25, 
«Лестер», «Челсі» — 23, «Арсенал» — 17, «Шеффілд 
Юнайтед» — 16.
 Бомбардир: Варді («Лестер») — 10.

Іспанія
 Іспанські гранди — «Барселона» та мадридський 
«Реал» — минулими вихідними не зуміли взяти три очки. 
Каталонці сенсаційно поступились «Леванте», а «галакті-
кос» розписали «суху» мирову з «Бетісом».
 «Вальядолід» Андрія Луніна спочатку розгромно 

програв «Барселоні», а потім легко переміг новачка Ла 
Ліги — «Мальорку». Щоправда, український голкіпер 
традиційно залишився у запасі.
 Тим часом Роман Зозуля, який виступає за «Альба-
сете» в Сегунді, отримав нагороду найкращого гравця мі-
сяця в команді. 
 Прімера. 11-й тур. «Алавес» — «Атлетико» — 1:1 
(Л. Перес, 83 — Мората, 70), «Барселона» — «Валья-
долід» — 5:1 (Лангле, 2; Відаль, 29; Мессі, 34, 75; Л. Су-
арес, 77 — Кіко Олівас, 15), «Реал Сосьєдад» — «Ле-
ванте» — 1:2, «Валенсія» — «Севілья» — 1:1, «Атле-
тик» — «Еспаньйол» — 3:0, «Бетіс» — «Сельта» — 2:1, 
«Реал Мадрид» — «Леганес» — 5:0 (Родріго, 7; Кро-
ос, 8; С. Рамос, 25 (пен.); Бензема, 69 (пен.); Йовіч, 90+1), 
«Ейбар» — «Вільярреал» — 2:1, «Мальорка» — «Оса-
суна» — 2:2, «Хетафе» — «Гранада» — 3:1.
 12-й тур. «Еспаньйол» — «Валенсія» — 1:2, «Ле-
ванте» — «Барселона» — 3:1 (Кампанья, 61; Б. Майо-
раль, 63; Радоя, 68 — Мессі, 38 (пен.)), «Севілья» — «Ат-
летико» — 1:1 (Васкес, 28 — Мората, 60), «Реал Мад-
рид» — «Бетіс» — 0:0, «Вальядолід» — «Мальорка» 
— 3:0, «Вільярреал» — «Атлетик» — 0:0, «Осасуна» — 
«Алавес» — 4:2 , «Осасуна» — «Алавес» — 4:2, «Сель-
та» — «Хетафе» — 0:1, «Леганес» — «Ейбар» — 1:2, 
«Гранада» — «Реал Сосьєдад» — 1:2 (Вадільйо, 36 — 
Порту, 21, 89).
 Лідери: «Барселона» (11 матчів), «Реал Мадрид» 
(11 матчів), «Реал Сосьєдад» — 22, «Атлетико», «Севі-
лья» — 21, «Гранада» — 20.
 Бомбардири: Бензема («Реал Мадрид»), Х. Море-
но («Вільярреал»), Морон («Бетіс») — 7.

Італія
 Новачок «Аталанти» Руслан Малиновський також от-
римав нагороду кращого гравця місяця. Але у матчі з «Ка-
льярі» він не допоміг «синім» уникнути поразки.
 Непогано зіграв хавбек «Лечче» Євген Шахов. Півза-
хисник національної збірної віддав перший асист у Серії 
А, але новачок італійської першості взяв лише два очки у 
двох матчах.
 Водночас головні претенденти на «скудетто — 
«Ювентус» та «Інтер» — синхронно йдуть без втрат. 
«Стара синьйора» вирвала перемоги над «Дженоа» та 
«Торіно», а підопічні Конте обіграли «Брешію» та «Боло-
нью».

 Серія А. 10-й тур. «Парма» — «Верона» — 0:1, 
«Брешія» — «Інтер» — 1:2 (Шкрініар, 76 (у свої воро-
та) — Л. Мартінес, 23; Р. Лукаку, 63), «Наполі» — «Ата-
ланта» — 2:2 (Н. Максімовіч, 16; Мілік, 71 — Фройлер, 
42; Ілічіч, 86), «Кальярі» — «Болонья» — 3:2, «Лаціо» 
— «Торіно» — 4:0, «Сампдорія» — «Лечче» — 1:1 (Ша-
хов («Л») — до 69 хв., асист), «Сассуоло» — «Фіорен-
тина» — 1:2, «Удінезе» — «Рома» — 0:4, «Ювентус» 
— «Дженоа» — 2:1 (Бонуччі, 36; Роналду, 90+5 (пен.) — 
Куаме, 41), «Мілан» — «СПАЛ» — 1:0.
 11-й тур. «Рома» — «Наполі» — 2:1 (Дазньйоло, 19; 
Верету, 54 (пен.) — Мілік, 72), «Болонья» — «Інтер» — 
1:2 (Р. Соріано, 59 — Р. Лукаку, 75, 90+1 (пен.)), «Торіно» 
— «Ювентус» — 0:1 (Де Лігт, 71), «Аталанта» — «Ка-
льярі» — 0:2 (Маліновський («А») — із 46 хв.) , «Веро-
на» — «Брешія» — 2:1, «Дженоа» — «Удінезе» — 1:3, 
«Лечче» — «Сассуоло» — 2:2 (Шахов («Л») — із 40 
хв.), «Фіорентина» — «Парма» — 1:1, «Мілан» — «Ла-
ціо» — 1:2 (Баштуш, 28 (у свої ворота) — Іммобіле, 24; Х. 
Корреа, 83).
 Лідери: «Ювентус» — 29, «Інтер» — 28, «Рома» — 
22, «Лаціо», «Аталанта», «Кальярі» — 21. 
 Бомбардир: Іммобіле («Лаціо») — 13.

Німеччина 
 Чинний чемпіон Бундесліги — «Баварія» — сенса-
ційно поступилась франкфуртському «Айнтрахту», про-
пустивши п’ять голів. Такий результат та лише четверте 
місце у турнірній таблиці коштував посади наставнику 
мюнхенців Ніко Ковачу. 
 Водночас прямий конкурент «Баварії» — дортмунд-
ська «Боруссія» — розгромила суперника «Олександрії» 
у групі ЛЄ — «Вольфсбург». Перед цим «вовки» вилеті-
ли із Кубка, без шансів програвши «РБ Лейпциг». 
 Кубок. 1/16 фіналу. Найцікавіші результати. 
«Боруссія» (Д) — «Боруссія» (М) — 2:1 (Брандт, 77, 
80 — М. Тюрам, 71), «Герта» — «Динамо Дрезден» — 
3:3 (по пен. 5:4), «Санкт-Паулі» — «Айнтрахт Фран-
кфурт» — 1:2 (Б. Тащи («С») — із 87 хв.), «Вердер» 
— «Хайденхайм» — 4:1, «Вольфсбург» — «РБ Лей-
пциг» — 1:6 (Вегхорст, 89 — Брума, 13 (у свої воро-
та); Забітцер, 55; Форсберг, 58; Лаймер, 61; Вернер, 68, 
88), «Армінія» — «Шальке» — 2:3, «Байєр» — «Па-
дерборн» — 1:0, «Бохум» — «Баварія» — 1:2 (Де-
віс, 36 (у свої ворота) — Гнабрі, 83; Мюллер, 89), «Дуй-

сбург» — «Хоффенхайм» — 0:2, «Фрайбург» — 
«Уніон» — 1:3.
 Перша Бундесліга. 10-й тур. «Хоффенхайм» — 
«Падерборн» — 3:0, «Айнтрахт Франкфурт» — «Ба-
варія» — 5:1 (Костіч, 25; Соу, 33; Абрахам, 49; Хінтерег-
гер, 61; Пасьєнсія, 85 — Р. Левандовський, 37), «Байєр» 
— «Боруссія» (М) — 1:2 (Фолланд, 25 — Вендт, 18; М. 
Тюрам, 42), «Боруссія» (Д) — «Вольфсбург» — 3:0 
(Т. Азар, 53; Геррейру, 59; Гьотце, 88 (пен.)), «Вердер» — 
«Фрайбург» — 2:2, «РБ Лейпциг» — «Майнц» — 8:0, 
«Уніон» — «Герта» — 1:0, «Фортуна» — «Кельн» — 2:0, 
«Аугсбург» — «Шальке» — 2:3.
 Лідери: «Боруссія» (М) — 22, «Боруссія» (Д) — 
19, «РБ Лейпциг», «Баварія», «Фрайбург», «Шальке» — 
18.
 Бомбардир: Р. Левандовський («Баварія») — 14.

Франція
 Як і в інших топ-чемпіонатах, фаворити втрачали очки 
і в Лізі 1. «ПСЖ» несподівано поступився «Діжону», але 
все одно залишився лідером. «Олімпік» з Марселя у при-
нципових дербі обіграв у Кубку Ліги «Монако» та «Лілль» 
у чемпіонаті.
 «Сент-Етьєн» також переміг, мінімально здолавши 
«Монако».
 Кубок Ліги. 1/16 фіналу. «Ам’єн» — «Анже» — 
3:2, «Мец» — «Брест» — 1:1 (по пен. 3:4), «Монако» — 
«Марсель» — 2:1 (Огустін, 25; Агілар, 40 — Лекмот, 77 
(у свої ворота)), «Монпельє» — «Нансі» — 3:2, «Нант» 
— «Париж» — 8:0, «Ньор» — «Тулуза» — 1:2, «Реймс» 
— «Бур-ан-Бресс Перонна» — 2:1, «Ле Ман» — «Ніц-
ца» — 3:2, «Бордо» — «Діжон» — 2:0 (Маджа, 8; Де Пре-
віль, 90+4), «Нім» — «Ланс» — 3:0.
 Ліга 1. 12-й тур. «Діжон» — «ПСЖ» — 2:1 (Шуіар, 
45; Кадіс, 47 — Мбаппе, 19), «Марсель» — «Лілль» — 
2:1 (Сансон, 49; Габріел, 79 (у свої ворота) — Осімхен, 83), 
«Ам’єн» — «Брест» — 1:0, «Анже» — «Страсбур» — 1:0, 
«Мец» — «Монпельє» — 2:2, «Тулуза» — «Ліон» — 2:3 
(Я. Саного, 15; А. Лопеш, 57 (у свої ворота) — Депай, 26, 
90+6; Дембеле, 68), «Бордо» — «Нант» — 2:0, «Ніцца» — 
«Реймс» — 2:0, «Сент-Етьєн» — «Монако» — 1:0 (Бу-
анга, 59).
 Лідери: «ПСЖ» — 27, «Анже» — 20, «Брест», 
«Нант», «Марсель» — 19, «Лілль» — 18.
 Бомбардир: Бен-Єддер («Монако») — 9. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Неприхований потенціал 
Обидва вітчизняні 
флагмани, попри 
кадрові проблеми, 
легко розгромили 
представників 
львівського футболу

■

Навіть у меншості «Динамо» не мало проблем у протистоянні зі «Львовом». 
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
13-й тур. 
 «Карпати» — «Шахтар» — 0:3, 
«Ворскла» — «Десна» — 0:1, «Олек-
сандрія» — «Маріуполь» — 3:1, 
«Дніпро-1» — «Зоря» — 1:4, «Ди-
намо» — «Львів» — 4:0, «Колос» — 
«Олімпік» — 1:2.
 Турнірне становище: «Шахтар» 
— 37, «Динамо» — 27, «Десна» — 
26, «Зоря» — 25, «Олександрія» — 
23, «Маріуполь» — 16, «Олімпік», «Ко-
лос» — 14, «Дніпро-1» — 11, «Карпа-
ти» — 10, «Ворскла», «Львів» — 8.
 Бомбардир: Мораес («Шахтар») 
— 11.

■
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«Найбільше мене розчарувало те, що в цьому році я не змогла виграти 

жодного титулу. Але я позитивно дивлюся на «Підсумковий турнір»-
2019. Тут я виграла чотири поєдинки, й усе ж таки це хороше завершення 

сезону».
Еліна Світоліна
українська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Парадокс, але факт залишається фак-
том. Не вигравши в 2019 році жодно-
го трофею, перша ракетка України Елі-
на Світоліна заробила в нинішньому се-
зоні рекордні у своїй кар’єрі призові, ле-
вову частку яких вона отримала за участь 
у фіналі Підсумкового турніру WTA. Як і 
рік тому, прима українського тенісу зно-
ву грала у вирішальному матчі турнірних 
баталій восьми кращих тенісисток сезо-
ну, проте повторити минулорічний успіх 
і захистити звання переможниці «WTA 
Фіналів» Світоліній не вдалося.
 «Мені не вдалося скористатися свої-
ми шансами на успіх», — відзначила ук-
раїнська тенісистка. Попри те, що у всіх 
попередніх протистояннях з австралій-
кою Ешлі Барті переможницею вихо-
дила Еліна, у фіналі «Підсумків 2019 
року» тріумфувала представниця Зеле-
ного континенту (6:4, 6:3), підтвердив-
ши таким чином закономірність того, 
що саме їй належить звання першої ра-
кетки світу.
 «Найбільше мене розчарувало те, що 
в цьому році я не змогла виграти жодно-
го титулу. У Шеньчжені у мене була ос-
тання можливість зробити це. До мети я 
підійшла зовсім близько, але перемогти 
не змогла. Але я позитивно дивлюся на 
«Підсумковий турнір»-2019. Тут я виг-
рала чотири поєдинки, й усе ж таки це 
хороше завершення сезону», — наголо-
сила Світоліна.
 Здолавши у групі Кароліну Пліш-
кову (друга «сіяна»), Сімону Халеп (5) 
та Софію Кенін, котра по ходу змагань 
замінила посіяну під шостим номером 
Б’янку Андреєску, Еліна достроково й 
з першого місця в квартеті пробилася до 

півфіналу, де переграла Белінду Бенчич 
зі Швейцарії (7) — 7:5, 3:6, 4:1 відмо-
ва. Відзначимо, що перед вирішальним 
поєдинком з Барті упродовж трьох років 
Світоліна виграла на «Підсумках року» 
десять матчів поспіль. Продовженню ж 
цієї вражаючої серії Еліни завадила кра-
ща тенісистка планети. Цікаво, що по-
передній сезон Барті завершила на 15-й 
сходинці табеля про ранги WTA, ниніш-
ній же рік, упродовж якого вона вигра-
ла «Ролан Гаррос» та Підсумковий тур-
нір, австралійка завершує на чільній по-
зиції рейтингу.
 При цьому Світоліна закінчить 2019 
рік на шостому місці в табелі Жіночої 
тенісної асоціації, тоді як на старт турні-
ру в Шеньчжені вона виходила у статусі 
восьмої ракетки світу. На додачу до рей-
тингових очок за минулий рік Еліна за-
робила 6,1 мільйона доларів США при-
зових. Водночас друга тенісистка Ук-
раїни Даяна Ястремська в оновленому 
рейтингу WTA піднялася на 22-гу схо-
динку, вкотре оновивши свій рейтинго-
вий рекорд. ■

Григорій ХАТА

 Завершивши Гран-
прі США на другій пози-
ції — слідом за партне-
ром по команді Вальтері 
Боттасом — британець 
Льюїс Хемілтон достро-
ково, за два етапи до 
фінішу, здобув шостий 
за ліком чемпіонський 
титул у «Формулі-1» 
і тепер до історичного 
рекорду найтитуловані-
шого пілота «королівсь-
ких» перегонів Міхаеля 
Шумахера йому бракує 
лише одного тріумфу.
 Якщо володар Кубка 
Конструкторів визна-
чився в середині жовтня 
в Японії, то для визна-
чення переможця в осо-
бистому заліку пілотів 
«Мерседесу» довелося 
трохи зачекати. 
 Попри те, що внут-
рішньокомандне про-
тистояння між Хеміл-
тоном та Боттасом не 
виглядало аж занадто 
запеклим, серія вдалих 
вересневих гонок у ви-
конанні гонщиків «Фер-
рарі» та успішні фініші 
другого пілота «Мерсе-
десу» не дозволили лі-
деру чемпіонату аж за-

надто далеко відірвати-
ся на фінішній прямій 
сезону. І хоча в остан-
ні місяці Хемілтон пос-
тійно вказував на те, 
що «Феррарі» має вели-
ку перевагу в швидкості 
на прямих, розвинути 
свій успіх після тріум-
фів у Бельгії, Італії та 
Сінгапурі у «Скудерії» 
не змогли.
 Сочі, Сузука, Мехі-
ко та Остін — на цих ав-
тодромах, як і на почат-
ку сезону, боліди «Мер-
седесу» були знову поза 
конкуренцією. По суті, 
до чергової коронації 
Хемілтона «формуліч-
ний» світ готувався вже 
на Гран-прі Мексики, 
проте однієї лише пере-
моги в гонці Льюїсу ви-
явилося замало для до-
строкового чемпіонс-
тва, адже Вальтері Бот-
тас вирішив потягнути 
інтригу, залишивши у 
Мехіко собі шанси на 
віртуальну перемогу.
 Оскільки в коман-
ді ще раніше заявили, 
що не будуть заважа-
ти Боттасу боротися за 
чемпіонство, Вальтері 
вирішив не здаватися й 
на наступному етапі — в 

США, проте цього разу 
від нього залежало вже 
не так і багато. І хоча 
кваліфікацію Хеміл-
тон провів не надто доб-
ре — після п’ятого міс-
ця на стартовій решітці 
завадити Боттасу здо-
бути четверту перемогу 
в сезоні йому було не під 
силу — зрештою, для 
перемоги в особистому 
заліку йому вистачило й 
другого місця на амери-
канському п’єдесталі.
 «Мене переповня-
ють емоції, адже гонка 
вийшла тяжкою. Валь-
тері дуже добре провів 
уїк-енд, а мені після 
складної кваліфікації 
дуже хотілося відігра-
тися й допомогти ко-
манді зробити перемож-
ний дубль. Я сумнівав-
ся, чи спрацює страте-
гія з одним піт-стопом, 
але старався з усіх сил», 
— розповів Хемілтон.
 Зрештою, британець 
виграв третій поспіль 
і шостий загалом чем-
піонський титул у «Ф-
1» і тепер, аби наздог-
нати за кількістю ти-
тулів «Червоного баро-
на» Льюїсу залишилося 
зробити один крок. ■

Інтернет для всіх — 
газета для обраних
Розпочалася передплата 
на «Україну молоду» на наступний рік

Передплатна вартiсть 
«України молодої» 

на 2020 рiк:

на місяць — 65 грн. 62 коп.,
на квартал — 196 грн. 86 коп.,
на півріччя — 393 грн. 72 коп.,
до кінця року — 787 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на місяць — 85 грн. 62 коп.,
на квартал — 256 грн. 86 коп.,
на півріччя — 513 грн. 72 коп.,
до кінця року — 1027 грн. 44 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на місяць — 23 грн. 77 коп.,
на квартал — 71 грн. 31 коп.,
на півріччя — 142 грн. 62 коп.
до кінця року — 285 грн. 24 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково 
за саму процедуру оформ-
лення перед плати бере: на 
місяць — 3 грн. 60 коп., на 
квартал — 8 грн. 20 коп., на 
півроку — 10 грн. 00 коп., до 
кінця року — 15 грн. 30 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 Розпочалася передплата на «Україну молоду» 
на 2020 рік як за електронною версією Каталогу 
видань України «Преса поштою», так і за друкова-
ним Каталогом видань України «Преса поштою». 
Оформити передплату можна у відділеннях пош-
тового зв’язку, в операційних залах поштамтів, 
у пунктах прий мання пе редплати, на сайті ПАТ 
«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-2020■

ТЕНІС

Із нотками 
позитиву
Уперше за багато років 
краща тенісистка країни не 
здобула впродовж сезону 
жодного трофею

■

У фіналі Підсумкового турніру 2019 року 
Еліна Світоліна поступилася першій ракетці 
планети Ешлі Барті з Австралії.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
❙
❙

«ФОРМУЛА-1»

Переслідування 
легенди
За два етапи до фінішу чемпіонату світу 
лідер «Мерседесу» Льюїс Хемілтон 
здобув шосту в кар’єрі 
чемпіонську корону

■

Льюїс Хемілтон — шестиразовий чемпіон світу в «королівських» перегонах.
Фото з сайта 112.ua.

❙
❙
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 Жінка — натура витончена, 
але ваги цього, на жаль, не ро-
зуміють.

* * *
 Ходити в супермаркет на голо-
дний шлунок — це погана прикме-
та. Грошей не буде.

* * *
 — Алло, поліція? Допоможіть, 
у мене дружина зникла.
 — Опишіть її докладно.
 — Зараз, але попереджаю, 

якщо дружина знайдеться, їй мiй 
опис не показуйте, а то шукати до-
ведеться мене.

* * *
 Чоловiк повернувся з подо-
рожі по Європі.
 — Де був, що бачив?
 — Об’їздив усю Європу, ось 
тільки в Італії не пощастило.
 — А що сталося ?
 — Уявляєш, саме у Венеції в 
день мого приїзду сталася повінь.

Володимир Балух: Мені «зеки» ребра ламали 

за вказівкою «блатних» на замовлення адміністрації

По горизонталі:
 1. Планета, яку мріє колонізува-
ти Ілон Маск. 3. Фаворитка французь-
кого короля Людовика XV. 9. Шпигун, 
який намагався викрасти важливий 
лист, герой оповідання «Друга пляма» 
із серії пригод Шерлока Холмса. 10. 
Традиційна страва французької кух-
ні й герой однойменного мультика про 
щура-кухаря. 11. Інженер і військовий 
картограф французького походження, 
що був на службі у коронного гетьмана 
Конєцпольського і залишив «Опис Ук-
раїни». 13. Склоподібний матеріал, що 
використовується для художнього де-
корування та технічної обробки виробів 
з металу. 14. Закордонна дача. 16. Хи-
жак із родини кошачих, що водиться у 
поліських лісах. 17. Смертельна хво-
роба, що передається через укус диких 
звірів. 19. Старий худий кінь. 21. Ук-
раїнський режисер, один із представ-
ників напряму «поетичного кіно», ав-
тор фільмів «Камінний хрест» та «За-
хар Беркут». 23. Різновид легкого мо-
тоцикла з платформою для ніг водія. 
26. Один із давньогрецьких богів, пок-
ровитель мистецтва, віщування і ліку-
вання. 27. Продумане і добре сплано-
ване шахрайство з метою особистої 
наживи. 28. Захворювання очей, при 
якому підвищується внутрішньоочний 
тиск і пошкоджується зоровий нерв. 
29. Знаменита мексиканська худож-
ниця.
По вертикалі:
 1. Одне з найбільших міст Авс-
тралії. 2. Початковий варіант книж-
ки до її друку. 4. Польська і чеська 

назва великої європейської річки. 5. 
Густа темрява. 6. Лісовий птах-«пер-
кусіоніст». 7. Пропагандистська наз-
ва Німеччини у 1933—1945 роках. 8. 
Один із типів письма давніх рукопис-
них книг, за яким кожна літера писа-
лася окремо, прямо і чітко. 12. Житло 
мишки. 13. Різновид овалу. 15. Чарів-
ний предмет, з яким любила розмов-
ляти мачуха Білосніжки. 18. Стра-
ва, від якої у приказці рекомендують 
відділяти мух. 19. Стара міра об’єму 
вина, горілки, що дорівнює 1/200 від-
ра (0,06 л). 20. «Аллах ...», традиційне 
завершення мусульманської молитви. 
22. «Ну що, здавалося б ...? ... та й го-
лос — більш нічого. А серце б’ється й 
ожива, як їх почує. Знать, од Бога і го-
лос той, і ті ...» (Тарас Шевченко). 24. 
Священна річка Індії. 25. Персонаж ро-
мано-германських казок невеличкого 
зросту, який живе під землею і обері-
гає скарби. ■

Кросворд №121
від 30 жовтня

Дара ГАВАРРА

 Здавалося б, у людини є все — слава, 
гроші, поціновувачі таланту, та людина спа-
лює себе, нищить своє життя і долі своїх 
близьких. Саме так і відбувалося в житті 
двічі оскароносного актора Бена Аффлека. 
«Мій батько був справжнім алкоголіком, 
— не побоявся зізнатися актор. — Він пив 
весь день, пив кожен день». Звісно, гени 
взяли своє, і перший раз зірку «понесло», 
коли він у свої 29 років поїхав у Лас-Вегас 
і за вечір виграв 800 тисяч доларів, віддав 
150 тисяч на «чайові», а на решту влашту-
вав у Лос-Анджелесі вечірку на 250 осіб 
на честь заснування власної кінокомпанії 
на пару зі своїм найкращим другом Ме-
том Деймоном. Через два дні після цього 
він зателефонував Чарлі Шину (ще одно-
му любителю «гарячих» напоїв) і попрохав 
відвезти його в лічницю для залежних. Так 
сталося, що, навіть маючи чудову сім’ю — 
турботливу дружину, яка втримувала його 
від згубної звички, та трьох діточок, Бен не 
втримався і зірвався. Згодом було ще дві 
спроби стати на шлях виправлення.
 Нещодавно зірку «засвітили» на сай-
ті знайомств, що викликало хвилю ціка-
вості — невже такому популярному ак-
торові доводиться знайомитися за допо-
могою сайтів? Розвіяти слухи взявся сам 

Аффлек: «Ви мене «піймали». Я справді 
у «стосунках». Але далі мова зайшла 
не про стрічання-зітхання, а набага-
то серйозніші речі. Саме на сайті 
знайомств актор прорекламував 
організацію, яка допомагає без-
хатькам змінити свій статус, своє 
життя. Він нагадав, що не раз у 
своєму житті боровся із залеж-
ністю, але далеко не всі мають 
можливість заплатити за до-
роге лікування, тож він вніс 
пожертву і зробив посилан-
ня на «Інстаграм»-акаунт, 
де можна пожертвувати гро-
ші для організації, що зай-
мається цією проблемою. 
Прихильники таланту Бена 
Аффлека з радістю відгук-
нулися на його заклик. 
«Мені не важливо, 
чи ти з кимось 
зустрічаєшся. 
На жаль, не зі 
мною. Але я така 
рада, що в тебе 
все добре, тому з 
радістю зроблю по-
жертву в честь тебе», 
— написала одна з під-
писників аканту. ■

Варка ВОНСОВИЧ

 Із розвитком технологій усе важче стало 
«працювати» «домушникам», грабіжникам 
та тим, хто краде чужі авто. Інтернет прос-
то-таки пістрявіє відео, на яких зафіксовані 
невдахи, що пробують проникнути у кварти-
ру, не розуміючи, що їх знімає відеокамера 
власника помешкання. Те саме відбуваєть-
ся і з грабіжниками в магазинах, на автоза-

правках та й просто на вулицях великих, а 
подекуди й не дуже, міст. 
 Та ось який кумедний випадок стався з 
жителем Великої Британії, якому припав до 
вподоби автомобіль «Рено», звісно ж, чу-
жий. Не роздумуючи, незнайомець озброїв-
ся цеглиною і пішов на «абордаж», поцілив-
ши нею в бічне скло фургончика. І несподі-
вано цеглина... відскочила від скла і вда-
рила чоловіка в обличчя, причому з такою 

силою, що невдаха втратив рівновагу і за-
точився. Грабіжник не став випробовувати 
долю, тому, похитуючись, утік із місця при-
годи.
 На щастя, всю цю «комедію» знімали 
камери відеоспостереження. Поліція, яка 
прибула на місце події, повідомила власни-
ка авто — містера Крейга, який нічого й не 
підозрював, — про пригоди з його автомо-
білем. Автокрадія, наразі, шукають... ■

У СВІТІ КРИМІНАЛУ

Злодій мало не став жертвою
Причому власного злочину...

■

СЕЛЕБРІТІЗ

Бен Аффлек у пошуку
Актор шукає небайдужих людей, готових 
до доброчинності

■

Бен Аффлек.❙

Активіст — про приниження 
і знущання у російських 
тюрмах, часи «мєшковщини» 
в Криму та миттєвості щастя 
з Адою Роговцевою

6 листопада за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без опадiв. Вiтер пiвден-
но-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi +8...+10, удень 
+15...+17.

Курорти Карпат: хмарно, помiрний дощ. 
Славське: вночi +8...+10, удень +10...+12. 
Яремче: вночi +9...+11, удень +15...+17. 
Мiжгiр’я: вночi +9...+11, удень +11...+13. 
Рахiв: уночi +8...+10, удень +11...+13.
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