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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,86 грн 

1 € = 28,87 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Передплатіть «Україну молоду» на 2017 рік 

Тепло, але дорого. ❙
Фото УНІАН. ❙

Батареї, вогонь!
Опалювальний сезон в Україні готові почати раніше. 
В Києві він стартує вже 10 жовтня
стор. 2 »

Запитайте 
в державників 

Багаторічні українські 

напрацювання щодо 

розбудови країни 

проігнорували й забули
стор. 5 »

Звільнені судді 

оскаржують 

свою відставку 

в судах
стор. 4 »

»СТОР. 9

Як живий!
У центрі 

Тернополя 

з'явився 

незвичайний 

«перехожий»
стор. 3 »

«Правосуддя — 
це я»
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«Україна попросить у США лише ту зброю, якої найбільше потребує. Це 
засоби протиповітряної оборони і протитанкові засоби. Коли саме Україна 
може отримати летальну зброю? Це знають лише в США, чий президент 
має прийняти відповідне рішення».

Степан Полторак 
міністр оборони України

УКРАЇНА МОЛОДА

ДОМОВЛЕНОСТІ

За землю 
гроші,
або Компенсація як компроміс
Дар’я БАВЗАЛУК
Львів

 Ще на початку вересня група учасників бойо-
вих дій на сході України встановила кілька на-
метів під стінами міської ратуші у Львові, вима-
гаючи виділення їм земельних ділянок, а роди-
нам загиблих — квартир. Організатором акції 
була громадська організація, яка представляє 
інтереси учасників боїв на Донбасі, а чимало її 
членів, демобілізовані військовослужбовці, пе-
ребувають на квартирній черзі. 
 Упродовж трьох тижнів бійці пікетували 
міську раду. Однак звернули на них увагу лише 
на початку жовтня. Депутати Львівської місь-
кої ради нарешті погодили рішення на виділен-
ня 100 тисяч гривень кожному бійцеві АТО у 
Львові. Рішення, яке ухвалили після тривалих 
дискусій, поширюється на 4800 людей, які вою-
вали на Донбасі й проживають у Львові. Це ком-
пенсація за земельну ділянку, яку мали отрима-
ти військові. «За» відповідне рішення проголо-
сували 53 депутати з 64.
 «Ми показали приклад всій Україні. Я хочу, 
щоб кожне місто розглянуло таку ж ухвалу. Ці 
гроші — як компенсація замість земельної ді-
лянки. Я б хотів, щоб Верховна Рада передбачи-
ла кошти в бюджеті для учасників, а то держа-
ва роздає нагороди, а щодо земельної ділянки й 
усього іншого скеровує до міської влади», — за-
явив міський голова Львова Андрій Садовий.
 За словами начальника юридичного управ-
ління ЛМР Гелени Пайонкевич, рішення сесії 
потребуватимуть ще доопрацювання. Але наме-
тове містечко учасників АТО, що на Площі Ри-
нок, 1, уже розходиться. Вояки вважають, що 
домоглися свого.
 Пайонкевич пояснила, що в роботі над цією 
програмою будуть залучені представники депу-
татського корпусу, юридичного управління, а 
якщо будуть ідеї від громадських організацій 
— то їх приймуть і опрацюють.
 «Таким чином львівська міська рада деякою 
мiрою відкупилась від нас. Розуміємо, що не всі 
зможуть отримати землю. Львів не гумовий. 
Найближчим часом ми розберемо наш пікет, 
але будемо тримати цю ситуацію на контролі», 
— розповів учасник бойових дій Сергій Дячи-
шин.
 Пікетувальники мають рацію, що місто від-
купилося від них. Адже, за Законом України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту», учасникам бойових дій гаранто-
вані земельні ділянки.
 Натомість сам Садовий бідкається, що йому 
підсунили свиню. Мер Львова на своїй сторінці в 
Facebook скаржиться на те, що державні лідери 
багато наобіцяли українцям, яких мобілізува-
ли на війну. Згадати хоча б «зарплату в одну ти-
сячу гривень на день» і страхування життя «на 
мільйон гривень на кожного солдата». Тепер усе 
це доводиться «розгрібати» місцевій владі, обра-
жається Садовий.
 «Пікети з матеріальними вимогами учасни-
ки АТО проводять чомусь під львівською Рату-
шею. Ну гаразд, нам не звикати, і Львів спробує 
хоча б частково виконати обіцянки держави», — 
пише градоначальник у «Фейсбуцi».
 За його словами, на сесію міської ради винесе-
мо такий варіант компромісу з учасниками бойо-
вих дій: місто закладає на наступні чотири роки 
(2017—2020) 400 млн. гривень на матеріальну 
допомогу демобілізованим бійцям. Це означає 
виплату 100 000 гривень кожному бійцю. «Ми 
гарантуємо ці кошти в місцевому бюджеті, але 
сподіваємося, що держава візьме свою програму 
на національному рівні і приєднається фінансо-
во. Місто сприяє отриманню учасниками АТО зе-
мельних ділянок за межами міста (військові по-
винні зробити вибір: або така ділянка, або грошо-
ва компенсація)», — зазначив Андрій Садовий.
 Однак на таку компенсацію зможуть претен-
дувати тільки реальні учасники АТО, а не «ба-
гатоденні візитери». Це копітка робота з пере-
вірки списків. Їх остаточно затвердить комісія, 
куди увійдуть, в тому числі, учасники АТО. ■

■

Валерія НАЛИВАЙКО

 Заморозки, котрі «порадували» 
українців своїм неочікуваним візи-
том ще в середині вересня, призве-
ли до того, що влада подумує запус-
тити тепло у квартири раніше. Коли 
б стовпчики термометрів показували 
середню температуру +8 упродовж чо-
тирьох діб, місцева влада мала б право 
не чекати загальнодержавного стар-
ту опалювального сезону, а вмикати 
батареї на власний розсуд, зазначив 
віце-прем’єр-міністр — міністр ре-
гіонального розвитку і ЖКГ Геннадій 
Зубко. «Може бути зниження темпе-
ратури до 6-8 градусів ще до початку 
опалювального сезону. Тому сьогодні 
області можуть самостійно приймати 
рішення щодо цього. Якщо впродовж 
чоти рьох діб буде зниження темпера-
тури до 8 градусів, то можуть увімкну-
ти опалення».
 Однак бабине літо все ж порадува-
ло людей теплою погодою на почат-
ку жовтня — на цей час, за даними 
моніторингу температурного режи-

му фахівцями метеоцентру, середнь-
одобова температура перевищила +10 
градусiв, тобто була занадто високою 
для початку опалювального сезону. 
Також в уряді зауважили, що, за пові-
домленням Гідрометцентру, після 14 
жовтня знову має бути потепління, 
тому слід зважати, коли саме вмика-
ти опалення, щоб українські родини 
не переплачували. «Будемо дивити-
ся по погоді. Буде неправильно, якщо 
ми включимо опалення, коли в місті 
буде досить тепло... Тримаю зв’язок 
із Кульбідою, стежимо за прогнозами, 
хочеться, щоб підключення опалення 
було раціональним і ми не витрачали 
гроші», — зазначив заступник голови 
КМДА Петро Пантелєєв.
 Тим часом опалювальний сезон у 
Києві проходитиме без проблем, і ки-

яни у своїх помешканнях не мерзну-
тимуть, переконаний мер столиці Ві-
талій Кличко. «Підготовка до опалю-
вального сезону проходить нормаль-
но. Впевнений у тому, що ми почнемо 
опалювальний сезон, і у квартирах 
киян буде тепло». За словами Клич-
ка, зараз у 90% будинків Києва вста-
новлено лічильники тепла, тому жи-
телі столиці відчують підвищення 
тарифів на централізоване опалення 
мінімально. Окрім цього, в адмініст-
рації повідомили, що всі лікувальні 
установи столиці готові до холодів і 
підключати опалення там традицій-
но почнуть за індивідуальними заяв-
ками головних лікарів.
 І ось учора мер повідомив, що в лі-
карнях, школах та дитсадках Києва 
опалення увімкнуть 10 жовтня. ■

Іван БОЙКО

  На Луганщині бойови-
ки різко збільшили кіль-
кість обстрілів позицій 
ЗСУ в останні дні. За слова-
ми речника Міноборони з 
питань АТО Андрія Лисен-
ка, позаминулої доби «банд-
формування здійснили в 6 
разів більше обстрілів, ніж 
добою раніше». При цьому 
більшість порушень режи-
му тиші припала на район 
Попасної: 32 обстріли з 36. 
 «Там обстріли против-
ника розпочалися після 
обіду і тривали практич-
но без перерви до пізньої 
ночі. Статистика обстрілів 
невтішна. За минулу добу 
в Попасній i прилеглих до 
неї районах ворог випус-
тив більше 140 міномет-
них мін, 17 артилерійсь-
ких снарядів, тричі бойо-
вики відкривали вогонь з 
озброєння БМП, двічі було 
зафіксовано «роботу» воро-
жих снайперів», — повідо-
мив пан Лисенко.
   Згідно з даними штабу 
АТО, загалом за попередню 
добу ворог 68 разів відкри-
вав вогонь по позиціях ук-
раїнських захисників, за-
стосовуючи великокалібер-
ні міномети та артилерію. 
На щастя, жоден захисник 
України не загинув і не був 

поранений. 
  Водночас спостеріга-
чі ОБСЄ лише продовжу-
ють фіксувати обстріли 
без наслідків. «Місія про-
довжує стежити за проце-
сом розмежування в Лу-
ганській області поблизу 
Станиці Луганської, Золо-
того та Петровського», — 
йдеться в останньому звіті 
ОБСЄ.  Міноборони Росії 
заявило в середу, що ук-
раїнські спецслужби пла-
нують арешти російських 
офіцерів Спільного центру 

з координації та контролю 
режиму припинення вог-
ню на Донбасі (СЦКК) за 
шпигунство. Мовляв, цю 
акцію СБУ реалізує в ході 
майбутньої ротації російсь-
кого контингенту СЦКК.
 «Щоб уникнути зриву 
подальшої роботи СЦКК, 
закликаємо українське 
керівництво з усією від-
повідальністю поставитися 
до цієї інформації і не до-
пустити провокацій щодо 
російських військовослуж-
бовців iз боку українських 

спецслужб», — йдеться у 
заяві Міноборони Росії.
 Водночас у прес-служ-
бі СБУ ці звинувачення 
назвали черговим фейком 
російської влади. Як відо-
мо, російські офіцери, які 
перебувають на території 
України за взаємною до-
мовленістю російського та 
українського керівництва, 
повинні надавати допомо-
гу представникам Спільної 
моніторингової місії ОБСЄ 
в контролі припинення 
бойових дій. ■

Бойовики обстрілюють Попасну несамовито.❙

НА ФРОНТІ

Попасна під прицілом 
Ворог збільшив обстріли позицій нашої армії на Луганщині у шість разів 

■

ТЕПЛО

Батареї, 
вогонь!
Опалювальний сезон 
в Україні готові почати 
раніше. В Києві він 
стартує вже 10 жовтня

■

А хвостатим байдуже, якi тарифи.
Фото з сайта kurs.if.ua.

❙
❙
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Людмила НІКІТЕНКО

  «Ура! Щойно привезли 
ферми! Тривають розванта-
жувальні роботи. Забудов-
ник пообіцяв у цю п’ятницю 
та суботу підняти ферми на 
дах театру і встановити їх», 
— радісно написав  на своїй 
сторінці у «ФБ» актор театру 
і голова правління благодій-
ного фонду «Черкаський те-
атр» Олександр Гуменний.
 Так емоції не випадкові. 

Адже після торішньої липне-
вої пожежі, коли вогонь зни-
щив дах театру, його актову 
залу та коридори, театр нага-
дував руїну. Приміщення так 
і зимувало під дощем і снігом. 
Хоча влада обіцяла накрити 
театр ще до холодів, та цього 
не сталося. 
 Цього року ситуація з від-
будовою театру теж рухала-
ся зі швидкістю черепахи. 
Влітку над театром зроби-
ли цегляну кладку для того, 

щоб ставити дах, але потім 
усе знову заглохло.
 «Як уже дістав популізм 
обласних чиновників, які 
тільки й роблять, що на всіх 
заходах прикриваються іме-
нами Шевченка, Хмельни-
цького, Гонти, братів Чучу-
паків та блаженно розпові-
дають, як вони поважають 
українську культуру та на-
ціональні традиції! То чому 
ж і досі єдиний драматичний 
театр в області майже півтора 

року не відбудовано?!» — та-
кий пост, наповнений гнівом, 
розчаруванням та болем пан 
Олександр написав у «Фейс-
буці» тиждень тому.  
 Не виключено, що таке оп-
рилюднення ситуації з галь-
муванням відбудови театру 
стало стимулом для актив-
них дій. 
 До речі, черкаські акто-
ри потерпають не лише від 
того, що не мають даху над 
головою. Поїхати на гастролі 
у них теж немає на чому. Бо 
два театральні автобуси ди-
хають на  ладан. І часто не за-
водяться та ламаються. Тому 
сидіти в полі і по кілька го-
дин чекати транспорт взамін 
того, що зламався, — це сьо-
годнішні будні черкаського 
театру. ■

Світлана МИЧКО

 У самому центрі Терно-
поля, на історичній вули-
ці Валова, з’явився незви-
чайний пам’ятник. У темну 
пору доби і здалеку необізна-
ним перехожим навіть може 
видатись, що то спинився на 
мить якийсь дуже високий 
чоловік міцної статури. Саме 
таким і був за життя відомий 
не лише в регіоні історик, ар-
хеолог, мистецтвознавець та 
громадський діяч Ігор Ге-
рета, якому вже посмертно 
було присвоєно звання по-
чесного громадянина Терно-
поля. А ще він був символом 
місцевої патріотичної інтелі-
генції в її найкращому вира-
женні. 
 Усе своє життя (1938—
2002) Ігор Петрович про-
працював у Тернопільсь-
кому обласному краєзнав-
чому музеї. Неоціненним є 
його вклад у створення та-
ких значимих об’єктів, як 
музей-садиба Соломії Кру-
шельницької у селі Біла під 

Тернополем, музей-садиба 
Леся Курбаса в Старому Ска-
латі Підволочиського райо-
ну, історико-меморіаль-
ного музею політв’язнів, 
картинної галереї обласно-
го краєзнавчого музею. Як 
археолог Герета відкрив 
близько сотні пам’яток ста-
ровини, найбільш знако-
вою серед яких є могильник 
Черняхівської культури (IV 
— III ст. н. е.) у Чернелеві-
Руському Тернопільського 
району.
 Особливої уваги заслуго-
вує громадська та політич-
на діяльність Ігоря Гере-
ти, що розпочалася з участі 
в українському дисидентсь-
кому русі 1960-х років. На-
прикінці 80-х він доклався 
до створення першої в Тер-
нополі опозиційної органі-
зації «Тернове поле», відтак 
— Товариства української 
мови та «Меморіалу» імені 
В. Стуса. А після здобуття 
Україною незалежності став 
співзасновником Народного 
руху України та членом його 

Великої Ради. Також у 1991-
му створив у Тернополі Інс-
титут національного відрод-
ження України, який нині 
названо його ім’ям. І все це 

— лише окремі віхи з вели-
чезної і багатогранної діяль-
ності людини, яка справді за-
служила такий пам’ятник у 
серці рідного міста. ■

Дар’я БАВЗАЛУК

 У Львові суттєво погіршилася пого-
да, почалися зливи. У спальному районі 
міста потоки води несли вулицями гори 
побутового сміття. Львів’яни виклада-
ли фотографії наслідків негоди в інтер-
неті. Користувачі соцмереж були обу-
рені станом міських комунікацій: 
«Який жах. Бруд, антисанітарія пов-
на», — пише Оленка Майстришин. Піз-
ніше голова Сихівської райадміністра-
ції Ірина Маруняк повідомила, що від-
ходи змило з майданчиків ОСББ: «Вони 
дійсно були перевантажені. Сьогодні 
перевізник забрав сміття. Те, що зали-
шилося, обіцяв вивезти до кінця дня. 
На місці працюють двірники».
 Через потужні зливи у Львові зато-
пило й дитячу поліклініку на Левандів-
ці. А в одному з супермаркетів міста у 
відра збирали воду, яка текла зі стелі. 

На багатьох вулицях били «фонтани» 
зі зливових труб i каналізаційних лю-
ків, які не справлялися з об’ємом води. 
Міський транспорт їздив нерегулярно. 
Через дощі в місті сталося багато ДПТ. 
За словами львів’ян, таксисти брали з 
пасажирів за послуги перевезення по-
двійний тариф.
 На відремонтованій вулиці Стуса 
фура Volvo провалилася під асфальт 
колесом. Керівник ЛКП «Львівавто-
дор» Олег Береза розповів, що причи-
ною обвалу дороги став старий колек-
тор. Він не впорався з потоками води, 
кришку каналізаційного люка вир-
вало, і вантажівка провалилася туди 
колесом. Уже до кінця дня компанія-
підрядник «Онур» та «Львівводока-
нал» взялися ліквідовувати наслідки 
за свій рахунок. У міській раді розпові-
ли, що в деяких районах справді ситу-
ація була складною, але її вдалося ста-

білізувати. 
 Зазначимо, що, згідно з прогнозом 
погоди, дощ у Львові поки що не припи-
ниться, супроводжуватиметься порив-
частим вітром. А завтра можливі навіть 
мокрий сніг та ожеледиця.
 Нагадаємо, що колапс системи 
утилізації сміття у Львівській області 
стався після пожежі на сміттєзвалищі 
у селі Великі Грибовичі Жовківського 
району. ■

ОПИТУВАННЯ

І там не 
рідні, 
і тут чужі
Переселенці мають 
проблеми з роботою 
та житлом 
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Європейський Союз фінансово під-
тримав проведення опитування в Ук-
раїні внутрішньопереміщенних осіб 
із метою підтримати впровадження 
національної системи моніторингу 
стану життя цих знедолених людей. 
Результати досліджень, проведених 
навеснi та влітку 2016 року Міжна-
родною організацією з міграції та Ук-
раїнським центром соціальних реформ 
— приголомшливi. 
 Як з’ясувалося, близько 40% пе-
реселенців мають гроші лише на хар-
чування, стільки ж людей змушені на 
ньому заощаджувати,  і лише близь-
ко 20% можуть більш-менш задоволь-
нити всі свої потреби.
   Але це й не дивно, адже 58 % пере-
селенців працездатного віку, котрі ба-
жають поліпшити фінансовий стан 
своїх сімей, не можуть знайти робо-
ту. А з тих, хто працював до пере-
селення, роботу мають лише 52% 
«щасливчиків». Щоправда, з тих, хто 
раніше «бив байдики», 10% нині таки 
почали працювати. 
 Та в наш економічно важкий час не 
дуже рятує й робота: середньомісяч-
ний дохід на одного члена домогоспо-
дарства становить 1420 грн. Ще гірше 
— у понад половини опитаних: дохід 
на кожного «домочадця» — приблиз-
но 1330 грн., що менше ніж прожит-
ковий мінімум.  Щоправда, держава 
допомагає соціальними виплатами, 
адже вони є основним джерелом дохо-
ду в 50% домогосподарств. 
 Дослідження також показали, що 
найгострішими є не лише фінансові 
питання; житло, а точніше його від-
сутність — проблема для переселенців 
не менша: 70% опитаних сімей винай-
мають житло й майже всі з респонден-
тів скаржаться, що  сплачувати за ньо-
го доводиться з власної кишені. Менш 
заможні біженці живуть у родичів, 
хтось у гуртожитках, інші у колектив-
них центрах.
 Варто зазначити, що найчасті-
ше переселенці переїжджають до ре-
гіонів, які розташовані найближче 
до непідконтрольних Україні тери-
торій — вони «облюбували» Донецьку, 
Луганську, Дніпропетровську, Хар-
ківську та Запорізьку області. Проте 
чимало їх у столиці. Пальму першості 
з переселенців тримає Донецька об-
ласть — її найбільше «окупували» зне-
долені люди. Мабуть, сподіваються по-
вернутися додому, тому й не їдуть да-
леко.
 Щодо соціальної вразливості, то 
до цієї групи, на жаль, належить біль-
шість переселенців — 70%, і, звичай-
но ж, у першу чергу — це інваліди, 
пенсіонери,  студенти та діти.
 Зауважимо, що опитування прово-
дилось в усіх регіонах України у фор-
мі анкетування та телефонних розмов. 
Окрім того, враховувалася думка міс-
цевого населення та висновки експер-
тів, які обізнані із ситуацією на конк-
ретній території.
 «Будемо сподіватися, що всі ці сум-
ні дані використають в уряді України 
чи принаймнi в зацікавлених органі-
заціях для розробки регіональних 
програм, а, можливо, якихось інших 
заходів для підтримки переміще-
них осіб», — висловила побажан-
ня аналітик Українського центру со-
ціальних реформ Анна Гвелесіані. ■

■

Є ПРОБЛЕМА

Гори театр, гори і відбудова
Над Черкаським драмтеатром нарешті почали монтувати дах

■

КАТАКЛІЗМИ

Негода «утилізує» відходи 
У Львові через дощі вулицями пливли тролейбуси, 
автівки та... сміття

■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Як живий!
У центрі Тернополя з’явився 
незвичайний «перехожий»

■

Пам’ятник почесному громадянину Тернополя Ігорю Гереті 
на вулиці Валовій.
Фото прес-служби Тернопільської міської ради.
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Машини-амфiбiї.
Фото з сайта fakty.ictv.ua.
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ВІДДІЛ КАДРІВ

Світлична 
ХОДА
Національне кадрове агентство 
рекомендуватиме на пост 
очільника Харківщини 
32-річну чиновницю
Лариса САЛІМОНОВИЧ 

 Майбутнього очільника Харківського регіо-
ну цього разу обирали в режимі онлайн. «Жива» 
картинка упродовж дня транслювалася просто 
з кабінету, де «екзаменаторам» Національно-
го агентства України з питань кадрової служ-
би складали «іспити» десять претендентів на 
обласне чиновницьке крісло. Першим не вит-
римав конкуренції співробітник АТ «Єврогаз-
банк» Медет Магомедов, бо у другому турі не 
зміг відповідати на запитання державною мо-
вою. 
 Конкуренти почергово вибували з конкурсу 
впродовж дня, поки до фіналу не вийшло троє 
— теперішня в.о. голови ХОДА Юлія Світлич-
на, начальник юридичного факультету Націо-
нального юридичного університету імені Ярос-
лава Мудрого Сергій Мельник і екс-заступник 
мера Геннадія Кернеса, а нині начальник Одесь-
кого міського управління юстиції Сергій Кадиг-
роб. В останньому турі, за загальною кількіс-
тю отриманих балів, усіх випередила пані Світ-
лична, яка тимчасово керувала регіоном після 
призначення Ігоря Райніна главою адмініст-
рації Президента. Саме її Національне кадро-
ве агентство рекомендуватиме на посаду голови 
ХОДА. Сергій Мельник, у свою чергу, обраний 
резервним кандидатом на той випадок, якщо 
переможниця не пройде спеціальну перевірку 
чи добровільно відмовиться від посади.
 Незважаючи на молодий вік, пані Юлія вже 
має чималий досвід управлінця: свою першу чи-
новницьку посаду — головний спеціаліст відді-
лу інвестиційної політики в економічному де-
партаменті ХОДА — вона зайняла у 23 роки. 
Далі у різний час працювала директором депар-
таменту з підвищення конкурентоздатності ре-
гіону, начальником відділу розвитку підпри-
ємництва та начальником відділу цінової полі-
тики. А після Революції гідності стався її ще 
більший чиновницький злет: пані Юлію при-
значили спочатку заступником, а згодом пер-
шим заступником голови облдержадміністра-
ції. «У Харкові Світличну називають фігурою, 
яку готували до ролі голови виконавчої вла-
ди, — каже політолог Юлія Біденко. — Вона 
з’являлася в інформаційному просторі навіть 
частіше, ніж її безпосередній начальник». 
 Критики проведеного конкурсу теж натя-
кають на певну тенденційність у підборі конку-
рентів. Мовляв, до списку кандидатів потрапи-
ли лише заздалегідь непрохідні претенденти, а 
«сильних» прибрали ще на старті. Так, у реєст-
рації було відмовлено адвокату Володимиру Го-
шовському та бізнесмену Тарасу Сітенку, який 
балотувався на посаду мера і очолює фракцію 
«Самопомочі» в міській раді. Обоє заявили про 
свій намір опротестувати результати конкурсу 
в суді через те, що їхні кандидатури не потрапи-
ли до списку. 
 «У мене не було особливих ілюзій стосов-
но шансів виграти цей конкурс, — прокомен-
тував ситуацію пан Сітенко. — Але я вважав за 
потрібне подати документи, аби переконатися у 
тому, що учасникам дають рівні умови та мож-
ливості. Але, як виявилося, незважаючи на змі-
ни в Україні, люди, які представляють владу в 
нашій країні, не змінилися, бо з усіх сил нама-
гаються зберегти бюрократичну вертикаль, де 
найважливішою якістю є вміння догоджати на-
чальству і писати звіти. Очевидно, що конкурс 
цей насправді був покликаний офіційно узако-
нити кандидатуру в.о. Юлії Світличної».
 Можливо, скандал, пов’язаний із Гошовсь-
ким та Сітенком, і не викликав би настільки 
гучного резонансу, якби решта кандидатів ви-
явилися бездоганними. Водночас у списку є два 
безробітних; кандидат, який переслідувався за-
коном через махінації; екс-депутат, що підоз-
рюється у банкрутстві заводу та був спійманий 
на плюндруванні Державного прапора просто у 
залі Верховної Ради, і навіть зовсім одіозний чо-
ловік, який їздив залагоджувати фінансові про-
блеми до банку на бронемашині. ■

■

Роман ВОЛОШИН

 Наприкінці вересня — початку жовтня в 
Любліні відбувся п’ятий Конгрес ініціатив Схід-
ної Європи (КІСЄ). Щороку він збирає більше 
тисячі учасників зі всіх куточків Старого Сві-
ту. Здебільшого гостями цього форуму є пред-
ставники країн Східного Партнерства, які пере-
дусім зацікавлені у відкритому діалозі та спів-
праці понад кордонами зі своїми західними ко-
легами.
 Найбільший культурний і промисловий 
центр східної Польщі Люблін — це, без сум-
ніву, місто, в якому вже протягом багатьох 
років проводиться дуже інтенсивна діяльність 
у сфері міжнародного співробітництва. Здебіль-
шого вона охоплює східну сторону кордону Єв-
ропейського Союзу. Тому Люблін, маючи бага-
тий досвід організації подібних заходів, вчерго-
ве з 2012 року організував подію, яка цьогоріч 
зібрала у стінах Люблінського конференційно-
го центру близько 1500 осіб з усієї Європи. 
 На церемонії відкриття конгресу президент 
міста Люблін Кшиштоф Жук і міський голова 
Луцька Микола Романюк підписали документ 
про поглиблення співпраці між двома містами-
побратимами.
 Із близько ста доповідачів конгресу учасни-
кам чи не найбільше запам’ятався виступ треть-
ого Президента України Віктора Ющенка. Він 
звернувся до міжнародної спільноти із закли-
ком не вважати конфлікт на Донбасі лише ук-
раїнським, адже він стосується всієї Європи. 
 Метою цьогорічного КІСЄ стало налагоджен-
ня ефективного і стійкого транснаціонального 
співробітництва, активізація діалогу між орга-
нами місцевої та регіональної влади країн ЄС і 
Східного Партнерства. А також взаємний обмін 
ідеями та досвідом між державами Європейсь-
кої унії та країнами, розташованими за її схід-
ним кордоном. 
 Дискусії заходу проходили в 12 програм-
них лініях, які порушували такі питання, як: 
українська децентралізація влади, безпека у 
Східній Європі, моделі примирення, наука і 
освіта, громадянське суспільство, децентралі-
зація культури, урівноважений транспорт, 
спадщина, гуманітарна допомога, бізнес і ту-
ризм. ■

Третій Президент України звернувся до міжнародної спільноти 
із закликом не вважати конфлікт на Донбасі лише українським. 
Фото Хелени РУДНІЦКОЇ.
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Учасники зібрання з картками, на яких різними мовами написано 
«25 років незалежності України».
Фото Яни ХУТОРЯНСЬКОЇ.
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СПІВПРАЦЯ

Поблизу кордону — без кордонів 
Близько 1500 політиків і громадських діячів з усієї Європи вели діалог у Любліні

■

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Схоже, судова реформа, затіяна пар-
ламентом, ще більше заплутала і так не-
просту ситуацію з українським право-
суддям. Про що свого часу попереджав 
суддя Конституційного Суду Микола 
Мельник, зазначаючи в «окремій дум-
ці», що «системі нового судоустрою Ук-
раїни бракує чіткості, однозначності, 
визначеності та завершеності. Її прак-
тичне запровадження призведе до фак-
тичного виключення з тексту Консти-
туції України чіткого визначення судо-
вої системи України; конституційної 
невизначеності системи судів; створен-
ня на конституційному рівні передумов 
для перетворень у сфері судоустрою, які 
можуть спричинити додаткові усклад-
нення у доступі до правосуддя, погір-
шити забезпечення судового захисту 
прав і свобод людини і громадянина». 
 І ось не встигли конституційні змі-
ни вступити в дію, а вже пішли протес-
ти. Причому від самих суддів. У понеді-
лок пленум Верховного Суду одного-
лосно прийняв рішення звернутися до 
Конституційного Суду з вимогою виз-
нати неконституційними ліквідацію 
вищих спеціалізованих судів та кон-
курсний відбір суддів. «Повноваження 
щодо ліквідації судів віднесені до пов-
новажень Президента України. Але рі-

шення про ліквідацію Верховного Суду 
і вищих спецсудів чомусь прийняв ін-
ший орган — Верховна Рада», — ци-
тує слова глави Верховного Суду Ярос-
лава Романюка «Українська правда». 
Нагадаємо, що 30 вересня набули чин-
ності конституційні зміни в частині 
правосуддя і новий Закон «Про судо-
устрій і статус суддів», згідно з яким 
вищі спецсуди ліквідують і створюють 
новий Верховний Суд як єдиний суд ка-
саційної інстанції.
 Експерти передбачають, що зараз 
може піти і серія позовів від звільнених 
парламентом минулого четверга суд-
дів за порушення присяги. Спікер пар-
ламенту Андрій Парубій скликав депу-
татів на позачергову сесію для голосу-
вання саме цього питання, оскільки з 
30 вересня повноваження щодо звіль-
нення чи призначення суддів переходи-
ли до Вищої ради правосуддя, а до її пов-
ноцінного запуску — до Президента Ук-
раїни. Але, за регламентом, самих суддів 
про засідання мали попередити не пізні-
ше, нiж за три дні. А постанови за деяки-
ми суддями-порушниками вносили в ос-
танній момент, до того ж, частина з них 
не була присутня в сесійній залі. Як на-
слідок — на сьогодні 15 із 29 звільнених 
Верховною Радою суддів уже оскаржи-
ли постанови про звільнення до Вищого 
адміністративного суду України.

 Ще одна з перших ластівок цього 
процесу — позов до Вищого адміністра-
тивного суду України від скандально ві-
домої судді Печерського районного суду 
Києва Оксани Царевич, яка оскаржує 
указ Президента про її звільнення за 
порушення присяги. Цей процес може 
бути досить показовим, адже, як роз-
повів півроку тому відомий громадський 
діяч Карл Волох, суддя Царевич дуже 
розумна і кваліфікована, тож викорис-
товуватиме всі дірки в законодавстві на 
свою користь. «Попри те, вона абсолют-
но безпринципна людина. Тобто вона 
може прекрасно розуміти, що ця люди-
на ні в чому не винна, і вона може винес-
ти їй обвинувальний вирок, і, повірте, 
ніщо в ній не здриг неться», — зазна-
чив тоді Волох. Варто додати, що ще 4 
березня 2015 року Верховна Рада абсо-
лютною більшістю голосів зняла суд-
дівський імунітет із Сергія Вовка, Ок-
сани Царевич та Віктора Кицюка, од-
нак питання звільнення цих суддів до 
останнього лишалося відкритим.
 Водночас найближчі два роки, 
доки не запрацює Вища рада право-
суддя, усі питання призначення суд-
дів, утворення та ліквідації судів тощо 
перебуватимуть практично в одноосіб-
ній компетенції Петра Порошенка, 
який, слідом за Людовиком XIV може 
найближчі два роки сказати: «Право-
суддя — це я». Що з цього вийде — бу-
демо стежити. ■

КОЛІЗІЇ

«Правосуддя — це я»
■

Звільнені судді оскаржують свою відставку в судах
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Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ

На початку теперішнього від-
новлення української незалеж-
ності лідери-державники (які 
тоді здебільшого зібралися в 
Народному Русі України) мали 
напрацювання майже для всіх 
сфер незалежного розвитку 
нашого суспільства. До речі, ні 
тодішні напрацювання, ні про-
екти, ні українські достойники, 
ані громадська організація НРУ, 
на відміну від багатьох теперіш-
ніх партій, не фінансувалися 
олігархами чи іншими сторон-
німи джерелами. А їх успіхи 
насамперед були обумовлені 
об’єднанням зусиль однаково 
мислячих людей. 
На жаль, українські держав-
ники не були повністю почуті 
ні у 80—90-х роках минуло-
го століття, ані пізніше. Ті, хто 
опинявся у владі, або в якомусь 
її секторі, завжди демонструва-
ли приблизно такий підхід: «не 
пхайтеся, бо ви не маєте досві-
ду, а ми знаємо, як керувати де-
ржавою».

Адміністративну реформу 
пропонував ще Чорновіл
 Зокрема, у 80-х—90-х роках 
минулого століття, в період те-
перішнього відновлення ук-
раїнської державності, пропо-
нувалися такі напрацювання.
 Насамперед була пропози-
ція консолідувати наше сус-
пільство і відновити правди-
ву українську історію в тому 
числі: окупації імперіями на-
ших земель; знущання над ук-
раїнськими мовою, культурою, 
народом, включаючи Голодо-
мор, тощо. Вважалося, що на 
це має піти щонайменше 10—
15 років щоденної праці всього 
суспільства, включаючи владу. 
Цей процес був започаткований 
аж у 2005 році. У 2010-му пере-
рвався і є незавершеним — на 
26-му році незалежності.
 Також пропонували виз-
нати, що основним ворогом 
української спільноти був і є 
 імперський Кремль. Відверто  
кажучи, дотепер з цим не по-
годжувалася значна части-
на українського суспільства. 
Тільки після російської агресії 
в 2014 році на Крим і Донбас 
ця частина українського наро-
ду почала переконуватися в та-
кому підході.
 Одним з основних перетво-
рень (республіки на незалежну 
державу) пропонувалося зроби-
ти реформу адміністративно-те-
риторіального устрою нашої де-
ржави. Адже, ділячи УРСР на 
25 областей і 490 районів, ім-
перський СРСР успадкував ос-
новну функцію імперій — зака-
балення і обмеження будь-яких 
прав українського етносу. В не-
залежній Україні пропонува-
лося суттєво скоротити кіль-
кість областей та районів і ос-
танні зробити основою влади, 
а не як було в УРСР — області. 
Ініціатором цієї реформи був 
В’ячеслав Чорновіл.
 Оскільки всі перетворення 
вимагають скорочення значної 
кількості робочих місць, основ-
ною вимогою до будь-яких пере-
творень було головне: спочатку 
створення і пропозиція нових, 
привабливих робочих місць, 
а потім скорочення існуючих. 

Ініціаторами цієї вимоги були 
практично всі лідери НРУ.
 У контексті запровадження 
української системи влади про-
понувалося «змістити згори до 
низу» точку прийняття рішен-
ня в існуючій системі держав-
ного управління і таким чином 
забезпечити належну ефектив-
ність влади незалежної держа-
ви. Вважалося також, що в та-
кий спосіб вдасться найбільш 
ефективно нейтралізувати ан-
тиукраїнські елементи (п’яту 
колону), які запроваджені у 
владу за часів імперій і, ма-
буть, будуть запроваджувати-
ся у майбутньому (як тепер ка-
жуть: агенти впливу, «смотря-
щие» тощо). Ініціаторами цієї 
реформи також були практич-
но всі активісти НРУ. 

«Інвентаризація» потреб 
і можливостей
 Після офіційного проголо-
шення незалежної України про-
понувалося насамперед зроби-
ти «інвентаризацію» всіх пот-
реб і можливостей загалом у де-
ржаві і в кожному регіоні. Така 
«інвентаризація» мала б трива-
ти 1—2 роки. А робити її мають 
комісії, яким довіряла б біль-
шість населення регіону, а від-
так — держави. На основі ре-
зультатів згаданої «інвентари-
зації» пропонувалося плану-
вати і оцінювати реалії в усіх 
напрямах розвитку Українсь-
кої держави. Тобто створюва-
ти нові галузі, модернізувати 
існуючі, скорочувати непотріб-
ні або шкідливі напрями держа-
вотворення, оцінювати зробле-
не тощо. Наприклад, в Україні 
треба створити стільки-то но-
вих галузей; це потребує інвес-
тицій на таку-то суму; зараз ви-
конано на стільки-то відсотків і 
т.д. Ініціатором цього був відо-
мий український вчений-фізик 
Ігор Юхновський. До речі, вже 
тоді, у 1989—1992 рр., він вва-
жав перспективним розвиток 
інформаційних технологій при 
скороченні металургії, хімії 
тощо. Крім цього, незаперечни-
ми були його аргументи щодо 

розвитку української науки і 
освіти, зокрема, він ініціював 
Закон України про наукову і на-
уко-технічну діяльність від 13 
грудня 1991 року, який в час-
тині фінансування дотепер не 
виконувався, однак жоден Каб-
мін України не вбачав у цьому 
злочину.
 У сфері економіки, нап-
риклад, станом на листопад 
1991 року в УРСР були галузі, 
які виробляли набагато біль-
ше продукції, ніж республіка 
споживала (надлишки виво-
зили в інші республіки або на 
експорт iз СРСР); а ту продук-
цію, яку ми не випускали, але 
потребували і споживали, заво-
зили, як правило, з інших рес-
публік або по радянському ім-
порту. На жаль, дотепер така 

структура української еконо-
міки принципово не змінила-
ся (хіба що відбулася прихва-
тизація державних об’єктів, а 
всі надлишки експортуються, 
часто — через офшори). А те, 
що колись завозили з інших ра-
дянських республік, завозять 
тепер iз Китаю, В’єтнаму, Ту-
реччини та інших країн. Часто 
— контрабандою. Усе це вка-
зує на те, що на початку від-
новлення української держав-
ності мала бути створена нова 
(на той час) модель економіки, 
яка суттєво відрізнялася б від 
тодішньої республіканської і 
максимально задовольняла б 
економічні інтереси українсь-
кої держави. Тобто українська 
економіка мала б бути готовою 
стати замкнутою в будь-який 
час — без імпорту. Розробни-
ками цієї моделі були Володи-
мир Лановий, Володимир Чер-

няк та багато інших фахівців-
державників. На початку 90-х 
для запровадження нової еко-
номіки в Україні вистачило б 
4—5 років при належному ін-
вестуванні.
 У правоохоронній сфері: на 
початку відновлення українсь-
кої державності пропонували, 
щоб 2—3 роки існували дві па-
ралельні структури (міліція, 
КДБ (тоді ще не було СБУ), про-
куратура, суди) з поступовим 
«перетоком» кадрів і набором 
нових кадрів при збереженні 
(або зменшенні до середньоєв-
ропейського рівня) їх загаль-
ної чисельності. Тут актуаль-
но згадати, що в контексті ре-
формування колишнього МВС 
завдяки зусиллям активістів 
І.Гавришкевича, Я.Стельмаха, 

В.Литвинова та ін. було ство-
рено муніципальну варту у 
Львові, на базі якої напрацьо-
вувався національний досвід 
для запровадження в інших ре-
гіонах.
 На сьогодні згадані розробки 
щодо правоохоронних органів і 
досвід створення та функціо-
нування муніципальної варти 
може бути вельми актуальним, 
оскільки деякі з особливостей 
запровадження, зокрема НАБУ 
і Національної поліції, по суті 
частково збiгаються із згадани-
ми минулими пропозиціями. 
Різниця хіба лише в тому, що 
українські напрацювання пе-
редбачали залучення винятко-
во своїх сил і фінансового забез-
печення Української держави. 
А тепер залучають іноземний 
досвід.
 Не менш актуальною була 
боротьба з контрабандою, яка, 

як правило, пов’язана з тіньо-
вою економікою. У цьому кон-
тексті ще в 1990—1991 роках 
українські активісти органі-
зували активну нейтралізацію 
контрабанди на західних кор-
донах УРСР і вже через 2—3 
місяці фактично цього явища 
не було. А тепер цей досвід вия-
вився нікому не потрібен. Хоча 
відомий факт, що в нас тіньова 
економіка становить 50% або й 
більше. 
 Таких конкретних при-
кладів можна навести сотні. 
Їх, як пропозиції з розбудови 
України, багато разів вноси-
ли тодішні керівники держа-
ви, уряду і галузей. Однак, за 
їхніми словами, на початку 90-
х, українське суспільство було 
не готове до повноцінного вра-
хування напрацювань, успіхів 
і помилок українських ак-
тивістів. Словом, їх проігнору-
вали. 
 Сьогодні ми, по суті, живемо 
в умовах УРСР із суттєвим ос-
лабленням усіх силових струк-
тур і влади в цілому. При цьому 
мовчки плануємо, моделюємо, 
розбудовуємо стратегії тощо, 
але не задумуємося над тим, від 
чого ж відштовхуємося.

Вивчити, врахувати, 
запровадити
 Якось так сталося, що всі 
згадані напрацювання, викла-
дені на папері у 80-х — почат-
ку 90-х, пізніше десь зникли 
або стали недоступними. Але 
цим ніхто ніколи не переймав-
ся. Більше того, за весь час не-
залежності не тільки не вра-
ховано розробок і досвіду ук-
раїнського державотворення, 
а навіть нікого зі згаданих і ба-
гатьох інших причетних нічого 
не спитали. У результаті маємо 
багато проблем і олігархічну де-
ржавну систему та олігархічну 
економіку, які мало чим по суті 
відрізняються від радянських.
 Помічено таку закономір-
ність: ті теперішні проекти, які 
хоч частково збiгаються з на-
працюваннями попередніх по-
колінь, є успішними. А там, 
де попередні напрацювання не 
враховані, успіхів нема. 
 Тепер є три варіанти щодо 
згаданих напрацювань:
 1. Далі ігнорувати поперед-
ній досвід, залучати іноземців 
та іноземні кошти для розбудо-
ви власних проектів, не робити 
ніякої інвентаризації і продов-
жувати невідомо як оцінювати 
успіхи чи неуспіхи влади тощо. 
У результаті залишатися слаб-
кою державою з проблемами. 
 2. Визначити і покарати 
винних у тому, що попередній 
корисний досвід не вивчений і 
не врахований. Правда, народу 
і державі від цього не буде ко-
ристі. Треба пропонувати, що 
робити зараз.
 3. Вивчити, врахувати на-
працювання та досвід багатьох 
поколінь українських держав-
ників і запровадити його для 
подальшої розбудови нашої де-
ржави. Можливо, з цією метою 
було б доцільно створити спе-
ціальний дорадчий орган.
 Найрозумнішим є третій 
варіант — вивчити, врахува-
ти і запровадити напрацюван-
ня та досвід багатьох поколінь 
українських державників. Та-
кий підхід не може змінити іс-
торії України, навіть від 1991 
року дотепер. Може, більшість 
напрацювань вже не актуаль-
ні і можуть бути використані 
лише частково — на 10, 5 чи на-
віть 0%. Однак, їх вивчення та 
імплементація з урахуванням 
сучасних реалій (в разі доціль-
ності) може сприяти успішному 
розвитку нашої держави. ■

РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ

Запитайте в державників 
Багаторічні українські напрацювання щодо розбудови країни проігнорували й забули

■

У 1990—1991 роках українські активісти 
організували активну нейтралізацію контрабанди 
на західних кордонах і вже через 2—3 місяці цього 
явища фактично не було. А тепер цей досвід нікому 
не потрібен.

Україна вийшла зі складу СРСР, але продовжує жити, як УРСР.❙
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«Людям нашим пороблено»
 ■ Богдане Михайловичу, пе-
редусім хочу запитати у вас, 
— чи там ми опинилося, куди 
мріяли потрапити в дні Рево-
люції гідності? 
 — Ну й питання ви постави-
ли...

Якби я був Полтавським 
соцьким,
Багато б дечого зробив:
Береги були б із сала,
А в річці б галушки варив 
(декламує).

 Якщо серйозно — ми все ще 
проходимо якесь випробуван-
ня. А коли пройдемо — наша 
національна ідея викристалі-
зується, а люди  вилікуються. 
 ■ А ми хворі?
 — Хворі. Вся наша нація 
хвора. Вже багато століть. І за-
раз, ось у цей момент, відбу-
вається її, нації, внутрішнє 
очищення. Це дуже складний, 
болючий процес. Але, не прой-
шовши його, ми не зможемо ру-
хатись далі.
 ■ А чи не занадто довго ми 
«лікуємося?»
 — А нема готового рецепту. 
І ніхто не може сказати: це має 
тривати три роки чи три міся-
ці. Це процес самоусвідомлення 
нації. Думаю, він буде довгим. 
Хотілося б, звичайно, це наше 
національне самоусвідомлен-
ня увімкнути, як лампочку, — 
ррраз, і все. Але так не буває. 
 ■ Чому ж так повільно про-
ходять ці суспільні процеси са-
моусвідомлення?
 — Тому що ми хвора нація, 
кажу ж. Всі біди двадцятого 
століття просто так нам не ми-
нулися. Вони порушили наш 
код. Тому серед нас є ті, котрі 
пруть плуга і йдуть вперед. Є 
ті, які опираються. Третім   уза-
галі все байдуже. І, на жаль, 
увесь цей народ називається ук-
раїнським.
 А когось відрізати, операцію 
зробити — неможливо. Усіх ра-
зом треба тягнути туди, у ту точ-
ку, де ми почнемо усвідомлюва-
ти себе в масштабах цілого сві-
ту. 
 ■ А чому ж не можна відрі-
зати ці хворі тканини? Чому б 
не відрізати, приміром, Донбас, 
Крим? Як це, до речі, пропону-
вав ще в 2010-му Андрухович? 
 — Ні-ні-ні. Я маю зовсім 
іншу точку зору. Не можна цьо-
го робити. Уявіть собі людський 
організм. Коли людину почина-
ють «чикрижити», вона пере-
творюється на інваліда. Навпа-
ки, прийде час — і нам ще тре-
ба буде збирати все своє докупи. 
Ті, хто трішки знають історію, 
розуміють, що українці жили 
набагато ширше, ніж сьогод-
нішні межі України.
 ■ Так, Україна від Сяну до 
Дону... Але сьогодні подібні ідеї 
дехто подає як маячню хворо-
го...
 — Маячня хворого уявляєть-
ся тільки хворим людям. Але є 
ті, хто розуміє, що ці зміни все 
одно стануться. Причому ско-
ро. 
 Хоча українці — це люди, 
які швидко запалюються яко-
юсь ідеєю і так само швидко 

втомлюються від неї. А нам пот-
рібні стаєри — тобто ті, котрі 
вміють долати довгі дистанції. 
 Це — як вистава в театрі. 
Якщо вистава важка, і якщо ти 
на самому початку віддаси заба-
гато емоцій — до кінця можеш 
не дійти. А коли ти вмієш її, цю 
енергію, розподілити — ти від-
чуваєш смак, кайф від роботи, 
від боротьби... Стаєри, звісно, 
у нас є. Але, на жаль, їх поки 
мало. 
 ■ Тобто, ви вважаєте, в на-
шому суспільстві сьогодні від-
буваються закономірні проце-
си?
 — Так. Бо подібні процеси 
проходив практично кожен на-
род. Декому пощастило більше 
— тим, хто має менш агресив-
них сусідів. 
 І ще одна важлива річ. Я 
вже помандрував по світу. І зро-
зумів, що ми поки що не навчи-
лися жити на нашій неймовірно 
гарній і плодючій землі. Не нав-
чилися її берегти. Бо більшість 
світу на планеті — це колючки, 
безплідна, червона чи сіра зем-
ля, по якій тварючки якісь хо-
дять, бідосі... Але люди на тих 
безплідних землях живуть ти-
сячоліттями і навчилися з цією 
природою співіснувати. А в нас 
із цим — велика проблема. 
 Людям нашим пороблено, 
народу пороблено. Розумієте? 
Як в Біблії сказано — відпові-
дальність мусимо нести до сьо-
мого коліна. І пройти має тися-
чу років... Ось люди довкола нас 
сидять (ми сидимо з Бенюком у 
сквері біля театру, — «Мир») — 
вони думають, що сьогодні ми 
живемо, а завтра — гори пропа-
дом усе, що є довкола. 
 А ми повинні вимолити своє 
майбутнє. Бо якась біда, порча 
над нами нависла й ніяк не роз-
сіється.
 ■ Але які ж гріхи ми повинні 
замолювати?
 — А на оце питання ми й по-
винні знайти відповідь. Зна-
чить, якісь гріхи є.
 ■ Світ змінюється дуже 
стрімко, особливо останнім ча-
сом. А ми наче застигли у своє-
му розвитку. Чи не відстане без-
надійно наше суспільство від 
найпрогресивнішої частини 
людства, від тих змін, які від-
буваються з нею ледь не щод-
ня? 
 — Ми, українці, можемо 
злетіт, як комета. За умови, що 
заряд, який ми вже, до речі, 
двічі спостерігали ось тут, не-
далечко, на Майдані,  буде за-
кумульований у потрібному 
напрямку. І не будуть постійно 
знаходитися люди, які гальму-
ють цей процес.
 До того ж, молоде поколін-
ня українців — набагато ро-
зумніше, потужніше, ніж ми. 
Вони легко долають усі ті пе-
репони й комплекси, які, при-
міром, з’явилися в мене за все 
моє шістдесятирічне життя. Я 
вже через ці комплекси не можу 
переступити. А вони  легко руй-
нують їх. І правильно роблять! 
Тому що ми, українці середньо-
го покоління, геть зашкарублі. 
І ця зашкарублість сидить усю-

ди, починаючи з президентсь-
кої адміністрації і закінчуючи 
парламентом. Ми їх — на своє 
горе — самі вибираємо, а потім 
самі ж із ними мучимося.

«Зібравши картоплю, українці 
виходять на Майдан»
 ■ Давайте поговоримо про 
те, якою ви бачите нашу корот-
котермінову політичну перс-
пективу. Що ви думаєте про 
можливість, ймовірність і до-
речність парламентських ви-
борів. Хтось каже, що це буде 
реваншем, хтось — що оновлен-
ням. На ваш погляд, вони вза-
галі доцільні — ці позачергові 
вибори?
 — Я — ретроград за нату-
рою і дотримуюся таких, знає-
те, старих-старих речей.
 А про те, чи будуть вибори 
і хто стане майбутнім Прези-
дентом, мені здається, ще за-
рано думати. Бо кожного дня, 
як ви самі кажете, і у світі, і в 
нас самих все дуже швидко змі-
нюється. І майбутні лідери мо-
жуть з’явитися буквально «з 
пів оберта», це може статися в 
будь-який момент. 
 Я зараз дивлюся, як ті, хто 
має гроші, хто має доступ до за-
собів масової інформації, вже 
стараються тихенько «май-
струвати» нові партії і заводи-
ти туди «колишніх» людей, ста-
раються тихенько перелицьо-
вувати, наприклад, Партію ре-
гіонів в якусь іншу штучку. Але 
ця трата коштів — вона відбу-
вається впусту...
 ■ Чому впусту?
 — Бо українці — якась див-
на нація. Вони слухають тебе, 
вони підтримують тебе, а потім 
розвертаються і роблять все по-
своєму. І тому  сказати, що буде 
ось такий чи ось такий резуль-
тат позачергових виборів — я не 
беруся.
 Енну кількість років пере-
буваючи в партії «Свобода», 
я розумію, що ми тримаємося 
на електораті, який — за будь-
яких змін у державі — однак за-

лишається свідомими україн-
цями. І ось у цей ґрунт, ґрунт 
самоідентичності й самоусві-
домлення — ми і починаємо 
кидати зерна. Бо це поле має 
розростися. 
 Це як початкова школа, лік-
без. Ми повинні повернути лю-
дям самоповагу і сказати, хто 
вони є. Можливо, ми не вміємо 
це робити досконало. Швидше 
за все, так і є. Але потихеньку 
ми рухаємося вперед. 
 Ми вже були у Верховній 
Раді, ми мали свою фракцію, 
але потім нас «пішли». Повто-
рю: нас «пішли» і «підуть» ще 
не один раз. Але ми все одно от-
римуємо тих прихильників, які 
будуть триматися за «Свободу». 
Прийдуть інші лідери в «Свобо-
ду», але сам дух такої партії — 
він повинен бути. І він є.
 ■ Ну дух-то є, а партії вашої 
в парламенті немає. Ви кажете, 
що вас «пішли» і що «підуть» 
знов... Ну, тобто, ви констатує-
те, що національного начала в 
парламенті найближчим часом 
може не з’явитися.
 — Ми говоримо, що у нас ні-
бито національний парламент, 
що він наш, український. Ніби-
то. Але якщо уважно придиви-
тися: українського бізнесу в Ук-
раїні немає. Це по-перше. 
 А якщо немає українсько-
го бізнесу, то ми розуміємо, що 
ті люди, які заробляють в Ук-
раїні свої гроші, — вони вит-
рачають ті гроші не в Україні. 
І ми розуміємо, що з України 
йде «висмоктування» ресурсів, 
у тому числі й фінансових. Це 
по-друге.
 Поки що цей процес продов-
жується. Навіть із сьогодніш-
нім, начебто таким прогресив-
ним і національним керівниц-
твом держави. 
 ■ Чому ж так відбувається?
 — Бо ті, хто зараз керує 
нами, не є з нами чесними. Вони 
ведуть подвійну гру, вони гра-
ються в «котика й мишку» з на-
родом.
 А ми зараз, очевидно, не в 

змозі здійснити вибух, у першу 
чергу — вибух свідомості, коли 
люди зможуть піднятися і вчер-
гове   сказати своїй владі «ні». 
 Хоча у скорому часі, мабуть, 
це станеться. Осінь у нас в Ук-
раїні завжди войовнича. 
 Зібравши картоплю, україн-
ці виходять на Майдан. Так, ма-
буть, воно і станеться.
 ■ Тобто, ви прибічник на-
ступної хвилі людського обу-
рення?
 — А воно буде. Воно повин-
но бути.
 ■ Ну, але багато хто каже, що 
це на руку Путіну. 
 — На руку Путіну було й те, 
що ми з Мiрошниченком пішли 
на Перший канал, вигнали його 
керівника. Потім казали, що 
війна в Україні почалася саме 
після того...  
 Нам не треба думати, що на 
руку Путіну, нам треба думати, 
що на руку нам самим. 
 Не дивитися, не озиратися. 
Не прислухатися, що думають, 
наприклад, поляки про нас. Ми 
повинні знати свою історію і ро-
зуміти, що поляки під Пілсуд-
ськими зробили в Українi дуже 
багато речей, які класифіку-
ються як геноцид українців. 
Так само і румуни, так само і 
угорці, так само і росіяни...
 І тому-то нам треба заявля-
ти про свою позицію, а не дума-
ти про те, що про нас скажуть. 
Я, принаймні, такої точки зору 
завжди дотримувався і дотри-
муюсь. 
 Бо ситуація, в якій тебе при-
мушують весь час озиратися, 
аби ти на когось не «наступив» 
і комусь поганого слова не ска-
зав,  нездорова. 
 У національно свідомих де-
ржавах немає цього «озиран-
ня». Свої національні інтереси 
в цьому світі жорстко треба від-
стоювати.
 ■ Але ж ви погоджуєтесь, 
що точка зору, яку ви озвучує-
те, зараз непопулярна і немод-
на, скажімо так. А оце постійне 
«озирання» — воно вкидаєть-

ДІЙОВІ ОСОБИ■

Богдан Бенюк: Ті, 
граються з народом

Ми можновладцiв, на своє горе, самi вибираємо, 
а потiм самi ж iз ними мучимось

Галина ПЛАЧИНДА
(Сайт «Мир»)

Наш сьогоднішній співрозмовник — народний артист України, 
лауреат державної премії імені Тараса Шевченка, народний депу-
тат 7-го скликання за  списками ВО «Свобода», нинішній депутат 
Київради від тієї ж «Свободи» (яка, до речі, перемогла на робіт-
ничому Лісовому масиві столиці). Він актор, який може примуси-
ти глядачів плакати і сміятися. І він, без сумніву, великий патріот 
України. Отже, ми говоримо із  Богданом Бенюком. Який, за його 
ж зізнанням, намагається просто «прибирати» довкола себе. Бо 
в суцільній темряві навіть одну-єдину увімкнуту лампочку видно 
далеко-далеко.

Богдан Бенюк.
Фото Марії ШЕВЧЕНКО.

❙
❙
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ся в суспільство людьми начеб-
то патріотичними...
 — У цьому якраз і прояв-
ляється їхня непатріотичність, 
їхня половинчатість. Тому що 
патріоти повинні сісти з тими, 
хто стоїть по той бік, і домови-
тись. Сказати їм: так, у вас з 
нами було те і те, і ви маєте пов-
не право трактувати свою по-
зицію, а ми маємо повне право 
трактувати позицію свою. І на 
цьому зійтися. І порозумітися. 
Історія вимагає від кожного з 
нас відвертості, чесності. Так, 
як у чоловіка і жінки на пер-
шому місці має бути чесність у 
поведінці, чесність в думках. А 
коли починається якась напів-
правда у стосунках, то рано чи 
пізно такі стосунки «прогнива-
ють». І тоді розвалюється все. 
 ■ Повернімося до осені... 
Отже, ви прогнозуєте, що якісь 
порухи в суспільстві будуть від-
буватися?
 — Обов’язково будуть відбу-
ватися.

 ■ І вони принесуть більше 
користі, ніж шкоди?
 — А будь-який рух прино-
сить користь. Будь-які події, 
які відбувалися в рамках навіть 
одного дня із мого життя,  при-
носили користь. Навіть ті, які 
мені спершу видавалися нега-
тивними. Вони мене примушу-
вали змінюватися, починати ду-
мати по-іншому. А потім ці змі-
ни все одно «в плюс» ішли.
 ■ Ну добре. Ви скептично 
поставилися до політичних 
прогнозів. Але все-таки, по ва-
шому, дострокові вибори — пот-
рібні чи непотрібні?
 — Мені здається, потрібні. 
Вибори — це своєрідне сито. І 
ті люди, які надовго затримали-
ся в тому домі на Грушевського 
і яких ми, так би мовити, вва-
жаємо зубрами-політиками, — 
вони потихеньку будуть відсію-
ватись. А це, в свою чергу, дасть 
можливість зайти іншим, моло-
дим людям, які не будуть бояти-
ся керувати нашою державою, 
брати на себе відповідальність. 
 ■ Ну а ті, хто говорить про 
можливий реванш, — вони 
праві чи ні?
 — Чий реванш? Наш?
 ■ Ні, реванш януковичів.
 — Ну я не думаю, що «ко-
лишні» знову прийдуть. А якщо 
й прийдуть — будемо воювати з 
ними. На жаль, іншого варіан-
ту нема.
 ■ А чому ви кажете про ре-
ванш національно-патріотич-
них сил? Ви вважаєте, такі 
сили зараз не присутні в нашо-
му політикумі?
 — Кажуть, що вони існують, 
а насправді їх там немає. От на-
приклад, я беру свій театр, — 
ми ж біля театру Франка зараз  
перебуваємо, — це, здавалося б, 
Національний український те-
атр, перший театр в Україні. І 
ми всі нібито державні служ-
бовці, тобто працюємо на де-
ржавну місію. Але насправді в 
театрі працює величезна кіль-
кість різних людей і дух патріо-
тизму — він дуже низький.
 Або — візьміть будь-яку 
школу в Києві, де граються в 
демократію. Бо вчителі в пере-
важній більшості такого віку, 
як я, їм уже на пенсію треба 

давно йти, а молоді, котрі при-
ходять після інституту, вони 
не можуть потрапити в Київ на 
роботу, тому що їм кажуть, що 
нема робочих місць. А пенсіоне-
ри  тримаються. Яка свідомість 
у цих пенсіонерів? Що вони тим 
дітям говорять? Я вже не кажу, 
якою мовою вони говорять і що 
тих дітей вони примушують 
вчити, і яку вони їм енергетику 
передають... Якщо народжуєть-
ся дитина, а її потім виховують 
бабусі-дідусі, то та дитина й ви-
ростає маленьким дідусем. Чи 
маленькою бабусею. Ось такі і 
наші діти в наших школах...
 Найжахливіше, що всі бо-
яться про ці речі говорити. Кра-
ще не говорити, аби когось не 
образити чи про когось погано-
го не сказати...

«Як будувався шведський 
соціалізм, про який ми 
мріємо»
 ■ Ми з вами говоримо про 
теоретичні речі, про те, що от 

колись Україна постане. А що 
робити сьогодні, просто зараз, 
щоб хоч трішечки змінити ситу-
ацію?
 — От зараз відбуваються пе-
ревибори керівників творчих 
закладів, у тому числі й теат-
рів у Києві. І таке саме запи-
тання  ставили тим, хто пре-
тендував на посаду керівника 
того чи іншого творчого закла-
ду. Його питали: якою ви ба-
чите перспективу своєї роботи 
на рік і якою — довгострокову 
перспективу, наприклад на 5 
років?
 Але про що вони питають? 
Про яку перспективу може 
йтися, коли в того потенційно-
го керівника — ні приміщен-
ня, ні фонду заробітної плати. 
Реально він нічого не має! І він 
розповідає вам знаєте що? Каз-
ки народів Радянського Сою-
зу. Він починає мріяти і фан-
тазувати, що би він такого зро-
бив...
 Тому нам усім треба чітко 
усвідомлювати, що ми на сьо-
годнішній день можемо, а що 
— ні. От що я можу змінити? 
Я можу, наприклад, поліпши-
ти ситуацію у школі, в якій мої 
внуки вчаться. 
 Можу довести, що в театрі 
повинен бути мовний режим. 
Дома нехай говорять як завгод-
но, але коли вони на робочому 
місці — мусять державною мо-
вою говорити. 
 Так само й Президент може 
змінити своє оточення. Свої-
ми найближчими радниками 
по ставити українців, свідомих 
українців, які українську мову 
поважають і пропагують.
 ■ І багато ви таких прези-
дентських радників знаєте? 
 — Це поки мрія. Але ми до 
цього прагнемо і, може, все-
таки, колись її втілимо.
 ■ Знову — «прагнемо». Але 
суспільству треба жити зараз і 
тут... І, як ви казали, почати ус-
відомлювати себе, нарешті, на-
цією. 
 — Так ми і боремося за це. 
Я борюсь, наприклад. І ви бо-
ретесь по-своєму.  
 ■ Але чому не бореться лю-
дина, яка мала би боротися 
найбільше? Я кажу про Пре-

зидента нашої країни. Ми його 
на те вибрали, щоб він боровся, 
хіба ні?
 — Найлегше  було б зараз 
«завалити» Президента, всі 
біди на нього спихнути.
 А я хочу розібратися, чому ті 
обіцянки, які він давав 26 трав-
ня 2014 року, два з половиною 
роки тому,  не виконані.
 Знаєте, чому я пам’ятаю цю 
дату? Тому що це день мого на-
родження. Саме в цей день на-
род України делегував ниніш-
ньому Президенту цю посаду. І 
так само народ України може її 
забрати.
 Але я все ж стараюся 
розібратись, чому наш Прези-
дент спершу говорив одне, а 
потім раптом риторику змінив, 
та й сам іншим став. Розумію, 
що він вскочив в ту каструлю, 
де реальність стає інакшою.
 Але знову ж таки, якби Пре-
зидент України чесно говорив з 
народом і казав, приміром: на-
роде, я їду на Мінські зустрічі, 

є проблеми такі, такі й такі. 
Мені західні партнери радять, 
як мені чинити. Але у вас, ук-
раїнців, я хочу запитати — мені 
погоджуватись із цими порада-
ми чи не погоджуватись? 
 Але ж нам ніхто нічого не 
розказує. І тому-то ми знову 
граємося в піжмурки.
 І тому наш Президент стає 
неукраїнським Президентом. 
Бо він не говорить зі своїм на-
родом, не говорить всієї прав-
ди. 
 Народ може гори зрушити, 
якщо буде знати, що з ним го-
ворять чесно. Пам’ятаєте, ще 
той Президент, який дав драпа-
ка, втік на своєму вертольоті, 
теж говорив про те, що народу 
треба багато працювати, треба 
змінюватися.
 Але дивна така традиція у 
наших президентів: заклика-
ли весь народ України зміню-
ватися, а самі у тих змінах не 
брали ніякої участі. 
 І ти сидиш і думаєш, чому ж 
вони закликають нас щось ро-
бити, а самі не роблять нічого? 
 Коли перший раз я був 
у Швеції, дізнався про їх-
нього прем’єра Улофа Паль-
ме (прем’єр-міністр Швеції в 
1969—1976 та 1982—1986 ро-
ках. — «Мир»),який відбудо-
вував країну разом зі своїм на-
родом. Він жив так само, як 
і його народ у той час — отри-
мував таку ж зарплату, відмо-
вився від усіх пільг. Він сказав: 
це велика честь, що мені народ 
дозволив керувати країною, і я 
є такий самий, як вони. Він їв 
у їдальні разом з робітниками, 
вільно спілкувався з ними. Ось 
так будувався той шведський 
соціалізм, про який ми мріємо.
 ■ Ви вірите, що в нас колись 
буде така влада?
 — Я по духу — романтик. 
І розумію, що весь час говори-
ти про те, що темно довкола, не 
варто. Треба принаймні вкру-
тити самому одну лампочку, 
щоб стало світліше. 
 Один психолог якось мені 
сказав: закрий очі й уяви собі 
темінь, а потім уяви, як у цій 
темряві засвітилася лише 
одна лампочка. І як багато 
людей побачить ту одну-єди-

ну лампочку!
 І отакі душі, які світло сус-
пільству несуть,  потрібні, як 
повітря. Усе тоді буде склада-
тися до пуття, як вони в тем-
ряві нам гірляндою засвітять-
ся.

«Багато людей поводять себе,  
як ватники, а ходять 
у вишиванках»
 ■ Трішки хочу поговорити 
про культуру. Ви — оптиміст 
чи песиміст, оцінюючи ті про-
цеси, які відбуваються сьогод-
ні в нашій культурній сфері?
 — Я — оптиміст. Бо інак-
ше би зараз на роботу не йшов. 
Я розумію, що це складно. Ми 
ж не визначились, що таке ук-
раїнська культура. Ми всти-
даємося свого коріння. І каже-
мо, що це «шароварщина». 
 А чому? Тому що не знаємо 
свого коріння. Бо якби знали, 
то будували б свій храм не на 
піску, а на камені. 
 ■ Дуже модна і розкруче-
на особа Ірена Карпа — автор-
ка слова «вишиватник» (який 
вона вигадала на замовлен-
ня свого тодішнього прияте-
ля, російського технолога Шу-
валова, якого сьогодні ніяк не 
можуть видворити з України). 
За цей «новояз» народ їй і досі 
аплодує і плюється цим словом 
на всі боки. А мені здається, що 
це — шкідництво.
 — Я зараз бачу багато лю-
дей, які дуже далекі від ук-
раїнства, але вони натягують 
на себе сорочки вишивані і 
щось там декларують. Принай-
мні я бага тьох людей знаю, які 
себе  поводять, як ватники, але 
ходять у вишиваній сорочці. 
Абсолютно. 
 ■ Мені, все-таки, здається, 
що це — дискредитація.
 — Дискредитація чого? Ви-
шиваної сорочки чи душі, яка 
носить цю вишивану сорочку? 
Бо в переважній більшості це 
— душі, яким вишивана сороч-
ка до с..., а вони її носять.
 ■ Ну, але таких більшість, 
погодьтесь. Як той дід із філь-
му «Весілля в Малинівці», 
який картузи міняв кожного 
разу, як влада в селі змінюва-
лась. 
 — Погоджуюсь. Більшість.
 ■ Що ж із цим робити?
 — Знову ж кажу: кожен 
довкола себе має «прибирати». 
От ви свою територію очищаєте 
від цього, а я — свою. 
 ■ Я просто до того, що, якби 
цей процес «прибирання» роз-
почався згори, він би пройшов 
швидше і ефективніше.
 — Згоден iз вами. Є багато 
країн, де до влади приходили 
національні президенти, яких 
спочатку всі вважають тирана-
ми. А потім — через роки напо-
легливої роботи таких прези-
дентів країна робила якісний 
скачок. 
 А поки ми будемо чекати, 
чи прийде у нас до влади націо-
нально свідомий Президент, чи 
не прийде — ми можемо мати 
біду.  Бо поки що, за 25 років, 
ми ще не мали національно сві-
домого Президента.
 ■ А ми його будемо мати, на 
ваш погляд?
 — Нація, яка хоче розвива-
тися, повинна мати такого Пре-
зидента.
 ■ На ваш погляд, українсь-
ка нація розвивається? 
 — Ну ми вже розвиваємось. 
Навіть у таких муках. 
 ■ Просто, часу у нас небага-
то, ви погоджуєтесь?
 — Бенюка не буде, а Украї-
на буде. Чому я маю пережива-
ти за це? Я все одно розумію, що 
цей час я не зможу пришвид-
шити. Але я повинен зробити 

певну низку речей, аби, при-
наймні, з’явились ті люди, які 
далі продовжать нашу спільну 
справу. От і все.
 ■ Просто, на мій погляд, 
відбувається тотальна контр-
революція, яка шириться й у 
сфері культури, в гуманітар-
ній сфері. Ось чому, напри-
клад, усе більше реклами у 
Києві з’являється російською 
мовою? Невже так важко хоча 
б на місцевому рівні дати цьо-
му лад? 
 — А хто наш мер зараз?
 ■ Хто?
 — Кличко... Ну і? Ми гово-
римо про українство? ..
 ■ Ну так ви розумієте, що із 
такою позицією тих, хто прий-
має стратегічні рішення, ми  не 
будемо йти вперед, будемо хо-
дити по колу, як віслючок на 
мотузці...
 — Без сумніву. Але колись 
та мотузка обірветься. І чим 
швидше ми будемо йти, тим 
більша ймовірність того, що 
вона обірветься.
 ■ ...Або візьмімо ваших ко-
лег із театру Лесі Українки, 
там уже скільки скандалів 
було з акторами трупи, які від-
верто підтримують сепара-
тистів «ДНР»/«ЛНР». І вони 
продовжують працювати в те-
атрі, чому? 
 — А чому вони не будуть 
працювати в трупі, от скажіть, 
будь-ласка? Ви говорите про те-
атр, а в той час на вищих щаб-
лях влади торгівля іде з Росією, 
за два роки війни та війна так і 
не оголошена, — то що ви хо-
чете від театру? Або від вчите-
ля школи? 
 Коли на найвищому рівні на 
цій нашій біді сьогоднішній ро-
биться бізнес? Що ви хочете від 
звичайного громадянина?
 ■ Просто якби не ці гальма, 
ми би пішли вперед набагато 
швидше і ефективніше.
 — Якби не ти, я б боса не хо-
дила (співає). Якби... От сло-
во це чарівне  — «якби»... Ми 
маємо поки що те, що ми має-
мо. Шлейф негативу в нашого 
суспільства ще дуже довгий. 
Тому-то я кажу, що ми — хво-
ра нація, і ми мусимо цю хворо-
бу перебороти.
 ■ Але ж ми можемо й не оду-
жати. Можемо зовсім навпаки 
— померти, зникнути?
 — Можемо. Але, думаю, все-
таки видужаємо. Мені здаєть-
ся, що призначення нашої на-
ції — більш значуще, ніж по-
мерти, розчинитися, зникну-
ти.
 ■ А яке, на ваш погляд, наше 
призначення?
 — Принести світло. Ось це 
тепло, це світло, це сонце... І 
тому-то мені здається, що за 
нами стоїть сонячний день. 
 ■ Резюмуємо. Отже, ви про-
гнозуєте якісь народні збурен-
ня.
 — Я нічого не прогнозую. Я 
ж не мольфар.  
 ■ Ну припускаєте.
 — Ні-ні, що значить, при-
пускаю? Ви хочете, щоб я якісь 
висновки робив? Я їх ніколи не 
роблю. Я вам можу сказати, що 
сьогодні вночі буде землетрус. 
Землетрусу не станеться, а 
всі скажуть, що Бенюк — ду-
рень... І тому-то я цих речей ні-
коли не роблю. Ми зараз живе-
мо, як на гойдалці, нас носить 
туди-сюди... І тому прогнозува-
ти хоч щось — дуже складно. 
 А найважливіше, все-таки, 
бути людиною, яка би довкола 
себе створювала гідне середо-
вище для тих, хто йде слідом. 
 Я не кажу —  змінювати ці-
лий світ, я кажу — змінювати 
хоч щось довкола себе. 
 Ну все, пішли на виставу. ■

хто нами керує,
у «котика й мишку»
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«Держава стає розумнішою (у боротьбі з нами), але і ми не відстаємо». 

Джуліан Ассанж
засновник «Вікілікс»

УКРАЇНА МОЛОДА

АЛЬТЕРНАТИВА

Путін у ролі 
навіженого
Світ Гоббса чи Канта — вибір 
за міжнародною спільнотою
Олег ЛЯШКО, лідер Радикальної партії,
Віктор ВОВК, народний депутат, 
фракція Радикальної партії 

 Останній демарш Путіна із внесенням у Держду-
му Росії законопроекту про зупинку угоди зі США про 
утилізацію збройного плутонію — це чергове нефор-
мальне оголошення Кремлем нової «холодної війни 2.0» 
Заходу.
 Зрозумівши, що з адміністрацією «кульгавої качки» 
Барака Обами домовитися про великий геополітичний 
розмін йому вже не вдасться, Путін перетнув чергову 
«червону лінію» у стосунках із США, цього разу в сфері 
ядерної безпеки. Путін системно перетинає межі одну 
за одною та максимально підвищує ставки перед почат-
ком, як він сподівається, великого торгу з новим прези-
дентом США, що вступить на посаду в січні 2017 року.
 Водночас перспективу відновлення ядерної співпра-
ці зі США Путін у знущальній манері обумовив абсолют-
но нездійсненними вимогами, зокрема відміною низки 
американських законів, скороченням військової інфра-
структури та чисельності військ США у нових країнах-
членах НАТО, скасуванням усіх санкцій та виплатою 
компенсацій Росії за збитки від усіх західних санкцій і 
її власних «контр-санкцій», а також відмовою від «не-
дружньої політики» щодо Росії.
 Проявивши своє специфічне почуття гумору, що 
межує з безмежним цинізмом, Путін продовжує грати 
роль навіженого, що діє за принципом «або все, або ні-
чого».
 Метод шантажу цивілізованого світу, який обрав 
Путін, — створювати та поглиблювати міжнародні 
проблеми, продукувати та поширювати страх. Це ме-
тод міжнародного рекетира, який готовий надати пос-
лугу «безпеки» міжнародній спільноті та дати їй спокій 
за певну плату.
 Плата, яку вимагає Путін за ліквідацію штучно ство-
рених і роздмуханих ним проблем та загроз, — це виз-
нання його імперських геополітичних амбіцій. Це вели-
ка оборудка між сильними світу цього у стилі «Ялти-2» 
— новий поділ світу та Європи. Це визнання російської 
монополії на пострадянському просторі, зони впливу в 
значній частині Європи, участі як ключового гравця на 
Близькому Сході та інших забаганок Кремля.
 У зв’язку з цим Захід має нарешті усвідомити голо-
вне.
 Якщо описувати у складних філософських кате-
горіях, то сценарій Путіна — це «гоббсівський світ» з 
його міжнародною анархією, страхом та «війною всіх 
проти всіх», де можна паразитувати на послузі безпе-
ки. А зовсім не «кантівський світ» з його ідеалом «віч-
ного миру» та моральним імперативом.
 Якщо ж говорити по-простому, то в «пацанському 
світі» Путіна сильний б’є і гнобить слабкого, і така при-
рода речей, а послуга «кришування» є цілком затребу-
ваною і прибутковою. 
 Тож Путін, як будь-який рекетир, розуміє тільки 
силу, а слабкість глибоко зневажає та використовує на 
свою користь. Політика ж умиротворення міжнародно-
го хулігана і агресора лише переконує його, що навко-
ло лише одні слабаки і їх слід дотискати до досягнення 
потрібного результату. 
 А на підході ще одна ревізіоністська держава — Ки-
тай, що уважно спостерігає за потенційними успіхами 
в підриві міжнародного права і порядку з боку застріль-
ника — Росії — зі сподіванням самій згодом вийти на 
передній план та поживитися плодами новітнього між-
народного хаосу. 
 Тож успіх наступної адміністрації США у стосунках 
із Росією та у сприянні миру і стабільності у світі буде 
кардинально залежати від готовності й здатності ново-
го президента США проявити лідерство та говорити од-
ночасно з позицій права і сили.
 І немає, схоже, іншого вибору, як знову вигравати 
у другій «холодній війні», з подальшою остаточною па-
цифікацією Росії на взірець Німеччини та Японії після 
їх розгрому в Другій світовій війні.
 І який світ нас очікує у ХХІ столітті — за моделлю 
Гоббса чи Канта — вирішується в тому числі й в Україні, 
яка волею долі та силою духу українців стала одним з 
епіцентрів світових подій. 
 Як ми вже неодноразово наголошували, у цей час 
слабкості світових лідерів, сподіваємося тимчасової, 
маємо бути сильними самі. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Четвертого жовтня з 
нагоди 10-ї річниці почат-
ку роботи інтернет-пор-
талу «Вікілікс» у Берліні 
відбулася прес-конфе-
ренція, на якій за допо-
могою відеозв’язку виго-
лосив своє слово заснов-
ник сайта Джуліан Ас-
санж, який iз 2012 року 
перебуває у посольстві 
Еквадору в Лондоні. Ас-
санж, громадянин Авс-
тралії, змушений пере-
ховуватися на терені по-
сольства у намаганні про-
тидіяти екстрадиції його 
до Швеції за звинувачен-
нями у сексуальних дома-
ганнях. Ймовірно, що об-
винувачення сфабрико-
вані, бо після екстради-
ції до Швеції має настати 
екстрадиція до США, де 
американське правосуд-
дя сповна помститься Ас-
санжу за оприлюднення в 
інтернеті десятків тисяч 
таємних документів Де-
рждепу та інших амери-
канських державних ор-
ганів. 
 Джуліан Ассанж у 

своєму відеозверненні 
повідомив, що «Вікілікс» 
планує до кінця цього 
року опублікувати при-
близно один мільйон до-
кументів, які стосуються 
урядів трьох країн світу, 
а також президентських 
виборів у США. Перші 
з цих таємних докумен-
тів мають «вибухнути» 
вже цього тижня. Існує 
ймовірність, що поява до-
кументів особливо боляче 
вдарить по кандидату в 
президенти США від Де-
мократичної партії Хіл-
ларі Клінтон. Наступні 
порції таємних докумен-
тів портал планує «пуб-

лікувати щотижня впро-
довж 10 тижнів». Ассанж 
зазначив, що «значна час-
тина матеріалів буде сто-
суватися війни, зброї, на-
фти, фірми «Гугл» та ви-
борів у США» і їх повне 
оприлюднення має бути 
закінчене до дня виборів 
у США 8 листопада. 
 Джуліан Ассанж та-
кож додав: «Я сподіва-
юсь, що ми таки розши-
римо штат нашого сай-
ту до сотні журналістів, 
нам потрібно буде мати 
своє «військо». Я не маю 
на увазі військо у сенсі фі-
зичної загрози, але ми ма-
тимемо армію, яка захи-

щала б нас від тиску». 
 Ассанж відкинув при-
пущення, що оприлюднен-
ня документів щодо виб-
орів у США має на меті за-
шкодити шансам Хілларі 
Клінтон. Але при цьому 
зазначив, що «Вікілікс» 
став «об’єктом полюван-
ня на відьом» зокрема і 
з ініціативи пані Клін-
тон, коли вона очолювала 
Держ департамент США. Її 
методи нагадують репресії 
проти американських ко-
муністів у 50-х роках ми-
нулого століття, які за-
стосовував сенатор Джо-
зеф Маккарті. Наприкін-
ці липня, безпосередньо 
перед висуненням Хілларі 
Клінтон на з’їзді Демокра-
тичної партії кандидатом 
у президенти, «Вікілікс» 
оприлюднив близько 20 
тисяч електронних листів 
політиків цієї партії. Тоді 
ФБР розпочало слідство 
у справі проникнення ха-
керів до серверів Націо-
нального комітету Демок-
ратичної партії. 
 Ассанж також повідо-
мив, що невдовзі запро-
вадить структуру членс-
тва у «Вікілікс», яка до-
помогла б розширенню 
та збереженню незалеж-
ності цієї організації. Та-
кож буде розширена мере-
жа друкованих ЗМІ та ін-
тернет-порталів, з якими 
співпрацює «Вікілікс». 
На цей час таких видань 
нараховується близько 
сотні. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Нобелівський комітет 
оголосив учора в Стокголь-
мі лауреатів Нобелівської 
премії з хімії за 2016 рік. 
Це троє вчених: 72-річний 
професор Страсбурзького 
університету (Франція) 
Жан-П’єр Соваж, 74-річ-
ний шотландець сер Дж. 
Фрейзер Стоддарт, який 
тепер є професором хімії 
Північно-Західного уні-
верситету в американсько-
му місті Івенсон (штат Іл-
лінойс), та 65-річний гол-
ландець Бернард Ферінга, 
тепер професор органічної 
хімії університету Кронін-
гена (Голландія). У прес-
релізі комітету зазначе-
но, що їх відзначили «за 
розробку і синтез молеку-
лярних машин». 
 Ці троє хіміків розро-
били молекули, які здій-
снюють механічні дії при 
подачі енергії. «З точки 
зору розвитку науки, мо-
лекулярні двигуни тепер 
перебувають на тому ж 
етапі, що і електричний 
двигун у 1830 році. Тоді 
вчені продемонстрували 
роботу кривошипних ме-
ханізмів, ще не усвідом-
люючи, що це призведе 
до появи поїздів, праль-
них машин, вентиляторів 
та кухонних комбайнів», 
— заявили у Шведській 
королівській академії 
наук. Створення вченими 
найменшої у світі молеку-
лярної машини може пок-
ласти початок новій тех-
нічній революції, форми 
і результати якої наразі 
важко передбачити на-

віть фантастам. 
 1983 року Соваж упер-
ше об’єднав дві кільце-
подібні молекули в один 
ланцюг — такі з’єднання 
вчені називають катена-
нами. Потім, вісім років 
опісля, Стоддарт відкрив 
ротаксани — з’єднання, 
в яких на гантелеподіб-
ну молекулу надіта кіль-
цева. І, нарешті, Ферінга 
1999 року продемонстру-
вав роботу молекуляр-

них двигунів. Очолюва-
на Ферінгою група зумі-
ла зібрати «наномобіль» 
— примітивну конструк-
цію, яка складається з 
бази, двох вісей та чо-
тирьох коліс. Передба-
чається, що молекулярні 
машини будуть викорис-
товуватися при створенні 
нових матеріалів, датчи-
ків та систем запасу енер-
гії. 
 Грошовий додаток 

до премії у розмірі вісім 
мільйонів шведських 
крон буде поділений у рів-
них частинах між трьо ма 
лауреатами. Цього року 
премію з хімії вручали 
у 108-ме. Починаючи з 
1901 року Нобелівською 
премією з хімії відзна-
чено 171 науковця, се-
ред яких чотири жінки. 
Один вчений — Фредерік 
Сенгер — був нагородже-
ний двічі. ■

ПРЕМІАЛЬНІ

Машина маленька, 
та нагорода велика
Нобеля з хімії отримали вчені, розробки яких 
започаткують нову технічну еру

■

Грошову премію порівну розділять між трьома лауреатами.❙

НЕЗАЛЕЖНИЙ ГОЛОС

Як на «Вікілікс» іменини...
Засновник викривального сайта з нагоди 10-річчя 
обіцяє черговий пакет «вибухових» матеріалів

■

Джуліан Ассанж під час відеоконференції.❙
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ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Передплатіть «Україну молоду» 
на наступний рік

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на квартал — 151 грн. 47 коп.,
на півріччя — 302 грн. 94 коп.,
на рік — 605 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на квартал — 211 грн. 47 коп.,
на півріччя — 422 грн. 94 коп.,
на рік — 845 грн. 88 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на квартал — 55 грн. 23 коп.,
на півріччя — 110 грн. 46 коп.,
на рік — 220 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 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.
 В умовах постійного зростання цін на все і 
вся ми не тільки не підвищуємо, а навіть трохи 
зменшуємо передплатну вартість «України мо-
лодої» у  2017 році. Плануємо чотириразові ви-
ходи на тиждень чергувати з триразовими, ви-
ходячи з економічних можливостей. 
 Оформити передплату  на «Україну молоду» 
можна:
  — у відділеннях поштового зв’язку;
 — в операційних залах поштамтів;
 — у пунктах приймання передплати;
 — на сайті ДП «Преса» www.presa.ua
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «Україну молоду» — порадьте передплату i 
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

Земля і влада
 Коментуючи мітинг 4 жовтня  під Верховною 
Радою України, міністр агрополітики Тарас 
Кутовий закликав розрізняти політично 
заангажовані аграрні рухи від аграрних 
страйків. «Нинішні події були оголошені 
безпосередньо на політичному заході 
політичної партії (Аграрної партії України. — 
Ред.), тому для мене особисто це політична 
акція», — зазначив Кутовий і запевнив, 
що мінімум раз на два тижні має зустрічі 
з фермерами, асоціаціями, громадською 
радою, де обговорюються і питання підтримки 
сектору, оподаткування та земельна реформа. 
Почуті зауваження, за словами міністра, 
відображені в поданих міністерством 
пропозиціях до бюджету наступного року: 
«У цьому бюджеті передбачено збільшення 
підтримки малого та середнього бізнесу 
майже у двадцять разів порівняно з 
попереднім роком. Будемо допомагати тим, 
хто займається тваринництвом, нішевими 
культурами або інвестує в українське 
машиновиробництво». Щодо ринку землі 
очільник аграрного відомства знову акцентує 
на механізмі для обговорення продажу не 
самої землі, а прав оренди на неї, яким, на 
думку експертів, лобіює інтереси певних 
посередницьких структур. Тим часом Голова 
Верховноії Ради Андрій Парубій виступив за 
тимчасове продовженя мораторію на продаж 
землі сільськогосподарського призначення. 
У вівторок він зустрівся з представниками 

протестуючих аграріїв, обговорив із ними 
конфліктні точки й акцентував на важливості 
врегулювання законодавчого поля в цій 
сфері. Глава парламенту повідомив також про 
введення «єдиного аграрного дня в парламенті 
для системного розгляду необхідних питань 
аграрної сфери».

Сурогат убиває
 У період 21-29 вересня в Україні 
зареєстровано 72 випадки отруєнь сурогатами 
алкоголю, з них 58 випадків – у Харківській 
області. Державна служба України з 
питань безпечності харчових продуктів 
та захисту споживачів просить посилити 
боротьбу з незаконним виробництвом та 
обігом алкогольних напоїв. Відповідні 
звернення направлено до Державної 
фіскальної служби, Міністерства внутрішніх 
справ України, обласних державних 
адміністрацій та Київської міської державної 
адміністрації. Територіальним органам 
Держпродспоживслужби доручено у межах 
компетенції контролювати усунення причин 
і умов виникнення та поширення отруєнь. 
Проведуть роз’яснювальну роботу серед 
населення, аби не допускати реалізації 
небезпечної та фальсифікованої алкогольної 
продукції. Держпродспоживслужба закликає 
громадян за жодних обставин не купувати і 
не вживати алкоголь невідомого походження, 
оскільки це може стати причиною важких, 
часто непоправних порушень здоров’я. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

ПРОГНОЗИ

Бюджет-2017: 
шукаємо 
баланс
Міністр представив 
у парламенті проект аграрного 
кошторису на наступний рік
Оксана СИДОРЕНКО

 На профільному комітеті Верховної Ради по-
передньо розглянули прогнози щодо агробюд-
жету наступного року. Міністр аграрної політи-
ки та продовольства Тарас Кутовий представив 
проект, розрахований у відомстві, обговорив 
із депутатами і представниками асоціацій де-
ржавну підтримку галузі АПК та попросив ко-
мітет про підтримку в доопрацюванні бюджету. 
«Мене цей бюджет влаштовує, ми відстоювали 
його на засіданні Кабміну. Те, чого не вистачає, 
розраховуємо опрацювати і прийняти рішення 
разом із вами», — зазначив міністр.
 Проектом Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2017 рік» Мінагрополітики 
передбачено видатки в обсязі 8274,5 мільйона 
гривень. З них на програми підтримки розвит-
ку підприємств АПК передбачено спрямувати 
3721,8 мільйона гривень.
 «Є два підходи розподілення держпідтрим-
ки, які на сьогодні ми розглядаємо. Перший 
— це підтримка «на гектар» і другий — дота-
ція на одиницю виробленої продукції», — за-
значив Кутовий. У першому варіанті, за сло-
вами міністра, першочергову держпідтримку 
повинні отримувати фермери, які займають-
ся тваринництвом, нішевими культурами, ін-
вестують в українську сільськогосподарську 
техніку. У другому — акцентується питання 
якості продукції, за яку фермер може отрима-
ти дотацію. «Ми повинні стимулювати галузь 
виробляти продукцію вищої якості. Якщо го-
воримо про молоко, то фермери повинні пере-
ходити до безконтактного доїння. Якщо про 
м’ясо, то дотації повинні отримувати тільки ті 
виробники, худоба яких потрапляє на забій», 
— каже Кутовий. Серед іншого, згідно із зап-
ропонованим Кабміном проектом закону про 
Державний бюджет на 2017 рік, для аграрної 
галузі передбачені видатки за програмами зі 
здешевлення кредитів, підтримки закладен-
ня молодих садів, виноградників та ягідників, 
будівництва інфраструктури, відшкодування 
вартості худоби та супутніх видатків, дотації 
«на гектар» нішевої продукції, здешевлення 
техніки. ■

■Інф. «УМ»

 Генеральний директор компанії 
«Нібулон» Олексій Вадатурський 
особисто відкрив будівництво нового 
порту та перевантажувального тер-
мінала у Голій Пристані. Як повідо-
мила новиннєва агенція «Таврія 24», 
тут забили першу палю та анонсували 
будівництво ще трьох подібних пор-
тів компанії «Нібулон». 
 Фахівці компанії «Нібулон» під-
готували інвестиційний проект роз-
витку перевезень по Дніпру і Півден-
ному Бугу. Він передбачає проведен-
ня днопоглиблювальних робіт, що 
збільшить ефективність роботи річ-
кового транспорту і суміжних галу-
зей, будівництво річкового флоту, 
активізацію річкових пасажирських 
та вантажних перевезень. «Але треба 
визнати, проект свідомо гальмується, 
— із жалем констатував гендиректор 
«Нібулону». — Портова галузь не за-
цікавлена в розвитку Дніпра, тому 
що боїться, що він відніматиме ван-
тажі у морських портів. Вони й досі 
користуються тим, що залишилося 
від Радянського Союзу, не вкладаю-
чи нічого в розвиток портів і блокую-
чи розвиток річкової галузі. І тільки 
конкуренція може розставити все на 
свої місця». Тим часом Міністерство 
інфраструктури України та деякі де-
путати ініціювали законопроект про 
внутрішні водні шляхи, яким перед-
бачається введення додаткового річ-
кового збору. За словами чи не єди-
ного на даний час великого приват-
ного інвестора у розвиток річкової 
інфраструктури України, сьогодні 
за користування річковим транспор-
том його підприємство сплачує вже 
28 податків, але жодна гривня з них 
не йде на розвиток Дніпра: «Усі збо-
ри відраховуються в адміністрацію 
морських портів, яка розташована в 
Одесі, а там також нічого не робиться, 
щоб ці кошти йшли на розвиток саме 
річкової інфраструктури. Абсолют-
но свідомо обмежується конкурентос-
проможність і розвиток Херсона і Ми-
колаєва. У Міністерстві інфраструк-
тури надто багато вихідців і ставлени-
ків бізнес-структур, які зацікавлені 
обмежувати можливість наших пор-
тів на користь портів Великої Одеси. 
Херсонські порти, бізнес, аграрії до-
тують розвиток одеських портів за ра-
хунок завищених ставок канального 
збору, відсутності інвестицій у розви-
ток Бузько-Дніпровсько-лимансько-
го каналу».
 Тим часом, зауважує Вада-
турський, у Європі є тільки один збір 
— акцизний збір на дизельне пали-

во для буксирів. Він іде на плату за 
утримання й використання водних 
шляхів. «Я ж сьогодні купую палив-
но-мастильні матеріали, в тому числі 
і дизельне паливо на буксири, і пла-
чу акцизний збір. Також плачу за те, 
що ходжу по Дніпру і воджу ванта-
жі. Є досвід Білорусі, де Лукашенко 
заборонив возити сухопутним транс-
портом щебінь, камінь, пісок на від-
стані більше 400 кілометрів — їх пе-
ревозять тільки водою. А в Україні по 
обох берегах Дніпра величезна кіль-
кість заводів ЗБВ, кар’єрів, рудних 
і перевалочних комплексів, а ми все 
думаємо — возити річкою чи ні. У 
всьому світі перевізники не платять 
за розведення мостів, за прохід су-
ден річкою, немає лоцманських про-
водок. А у нас заплати за шлюзи, за-
плати за розведення мостів. Потріб-
но створити умови, щоб річкою було 
вигідніше возити вантажі. А економі-
ка і бізнес перебудуються самі й вози-
тимуть річковим транспортом тому, 
що це дешевше. Річкова інфраструк-
тура — це ще й поштовх для розвитку 
населених пунктів уздовж Дніпра та 
інших річок. Це десятки тисяч робо-

чих місць. Це реконструкція шлюзів 
і величезні кошти у вигляді інвести-
цій. Ми маємо в Україні 1500 кіло-
метрів ідеальної гладі, яку не потріб-
но ремонтувати, це ідеальний шлях 
для перевезення вантажів вверх і 
вниз по Дніпру. Щоб підтримувати в 
робочій формі автодороги такої про-
тяжності, потрібно виділити 20 мі-
льярдів гривень. Мінінфраструкту-
ри вже порахувало: якщо зняти один 
мільйон тонн вантажів з автошляхів, 
то на ремонті доріг отримають еконо-
мію 790 мільйонів гривень на рік!»
 Проте керівник «Нібулону» впев-
нений, що рано чи пізно ситуація змі-
ниться і Дніпро стане головною транс-
портною артерією України. Надії до-
дає співпраця, яку ініціювало нове 
керівництво Херсонської облдержад-
міністрації. «Тим, хто бажає інвесту-
вати в Україну, варто звернути увагу 
на діяльність Андрія Гордєєва на по-
саді голови Херсонської ОДА, — роз-
мірковує Олексій Вадатурський. — 
Ця людина робить усе заради сприят-
ливого інвестиційного клімату в ре-
гіоні, щоб підтримка інвесторів була 
на найвищому рівні». ■

ІНВЕСТИЦІЇ

Возіть річкою!
Новий порт на Дніпрі — від агробізнесу

■

Генеральний директор компанії «Нібулон», Герой України Олексій Вадатурський 
вважає, що Дніпро має бути головною транспортною артерією країни, й інвестує 
у розвиток річкової галузі.

❙
❙
❙



ПОЛІТПАРНАС

«Закрите» 
питання
Микола ЦИВІРКО
Київ

Кажуть, російський ведмідь
питання Криму «закрив»...
Факт чи надмірна хіть?
Як «закрити» нарив?

Кажуть: «Крим — це вже «наш» сакрал!»
Але з чого він ваш?
Є вірменський «Дев’ятий вал»*.
Чебурек є й лаваш...

Кажуть, швидше ляжуть кістьми,
ніж повернуть нам Крим...
Бог розбереться — не ми! —
хто з нас who. Крок на Ним!

* Картина І. К. Айвазовського (Айвазяна) 
(1817—1900), великого художника-
мариніста, етнічного кримського 
вірменина (Авт.)

■

Ще одним пам’ятником стало більше на нашій землі. 
Це — пам’ятний знак усім воїнам, які захищають нашу 
землю, встановлений у столичному мікрорайоні Троє-
щина. Підпис на монументі засвідчує, що ми не зазі-
хаємо на чуже: «Ми на своїй, Богом даній землі!»

Фото Ірини КОСОНОЦЬКОЇ.❙

Володимир КАЇРА
Темрюк, Володарський район, 

Донецька область

 Часто у своїх висту-
пах по телевізору нарде-
пи нарікають на те, що на 
Донбасі, по той бік розме-
жування, люди нічого не 
знають про життя в Ук-
раїні. Дійсно, вплив росій-
ських ЗМІ там величез-
ний, але і по той бік люди 
мають змогу уважно слід-
кувати за подіями в Києві 
(інтернет, супутникове те-
лебачення, телефонний 
зв’язок, особисті контак-
ти).
 Так сталося, що багато 
моїх товаришів, з якими 
ще навчався у виші, жи-
вуть по той бік лінії розме-
жування. Майже щодня я 
спілкуюся з ними телефо-
ном і хотів би донести до 
читачів їхні думки «про 
наші порядки».

 Вони все ще вірять у те, 
що Україна — парламент-
сько-президентська держа-
ва, тому найбільше претен-
зій до Верховної Ради. Ось 
перелік законів, які нарде-
пи обіцяли, та так і не при-
йняли:
1. Закон про референдум 
прямої дії без послідуючо-
го затвердження його ре-
зультатів Радою чи Пре-
зидентом;
2. Зняття недоторканності 
з депутатів, суддів.
3. Закон про імпічмент 
Президента;
4. Закон про вибори від-
критими списками без 
«мажоритарщини»;
5. Закон про виборність 
районних суддів та відміну 
їх пожиттєвого статусу;
6. Прийняття нормально-
го закону про вибори місь-
ких органів влади без пар-
тійних квот;
7. Закон про механізм від-

кликання депутатів усіх 
рівнів.
 Щодо Президента, то 
найчастіше запитують, з 
якого дива він нагородив 
орденом Ярослава Мудро-
го головного фальсифіка-
тора виборів, який до цьо-
го часу все ще керує ЦВК 
попри те, що, за законом, 
він не має права цього ро-
бити? І друге запитання: 
чи розуміє Президент, що 
вибори, проведені нелегі-
тимними членами ЦВК, є 
також нелегітимними, так 
само як і депутати, обрані 
на цих виборах?
 Насамкінець хочу до-
вести до відома читачів 
думки родини тих, кого ми 
називаємо «сєпарами». От 
що вони відповіли на моє 
запитання, чому вони не 
хочуть жити в Україні.
 Мати (вчителька): «Я 
не хочу жити в державі, 
де Верховна Рада виділяє 

майже 400 млн. грн. пар-
тіям, які не мають жодної 
підтримки в народі, і вод-
ночас не знаходить коштів 
для стипендій студентам і 
сніданків школярам».*
 Батько (військовий 
пенсіонер): «Я не хочу 
жити в країні, де 60% на-
селення не має коштів, 
щоб оплатити комунальні 
послуги». **
 Син (шахтар): «Я не маю 
бажання жити в країні, де 
державні менеджери ма-
ють мільйонні статки, а 
шахтарі місяцями не от-
римують зарплати». *** ■

*Стипендії студентам 
як виплачувала держава, 
так і далі буде виплачува-
ти. Те саме стосується і 
сніданків. 
**На відміну від окупова-
них територій, в Україні 
держава виплачує субсидії 
малозабезпеченим верс-
твам населення на кому-
нальні платежі.
***Мабуть, шахтар з 
окупованого Донбасу от-
римує зарплату регуляр-
но і в значно вищих обся-
гах, ніж на решті України. 
Проте новини з окупова-
них територій свідчать 
про інше (Ред.).

Антон КАДЕНЮК, ветеран Збройних сил, 
ветеран праці, шахтар
Житомир

 Після повідомлення про кількість 
загиблих наших патріотів на війні я не 
в змозі був заспокоїтись. Саме вклю-
чив радіо, коли був період телефон-
них дзвінків слухачів. Цікавий мо-
мент, мов на замовлення: дзвонив Вітя 
із Донецька, принаймні він так пред-
ставився, хоча міг бути і Петя, і Коля, 
але саме «голос із Донецька» у своїй 
розмові звинуватив українську владу 
в затягуванні війни на сході України, 
у відсутності рішучих дій iз боку ар-
мії України. Як резюме: потрібно роз-
вернути повномасштабний наступ, хай 
Українська армія, як він висловився, 
покладе 10-30 тисяч солдат і офіцерів, 
але це дасть змогу звільнити ту части-
ну Донбасу, яка окупована.
 З цього питання між ведучим і «го-
лосом із Донецька» велася довга дис-
кусія і наприкінці прозвучало слуш-
не запитання ведучого: «А що ви там, 
в Донецьку, зробили для звільнення 
Донбасу?»...Скільки можна рятувати 
і звільняти Донбас? Усе життя, скіль-
ки мого віку, ми постійно рятуємо, го-
дуємо, відбудовуємо Донбас.
 Путін, використавши відсутність 
патріотизму, любові до України з 
боку азарових, єфремових, іванющен-
ків, зробив свою справу — як інфекцію 
прищепив ненависть у місцевого насе-
лення до всього українського. Досить 
пригадати, як готувалися і проводили-
ся на сході України вибори президен-
тів, депутатів, як велася агітація про-
ти кандидата в президенти В. Ющенка. 
За 25-річну історію Незалежності до 
Верховної Ради України Донеччина не 
спромоглася вибрати в депутати хоча 
б одного патріота-парламентарія. Хай 
мені редакція «України молодої» ви-
бачить, але надія тільки на вашу газе-
ту, яка, можливо, доходить до донець-
кої резервації, і, можливо, з’явиться 
одна-дві людини, які читатимуть «Ук-

раїну молоду», а не путінську «окоп-
ну правду». Я хочу достукатись до тих 
людей, які проживають на окупова-
них територіях, нехай вони моляться 
за мир у Донецьку, в Луганську, а не в 
Києві — у Києві мир.
 Дивує обмеженість людей (не всіх) 
тих областей: невже до цього часу вони 
не зрозуміли, хто винен у біді, яка 
спіткала нашу Батьківщину? Час уже 
зрозуміти, що всякі референдуми, рес-
публіки не на користь тих, хто сьогод-
ні проживає на окупованій частині Ук-
раїни. Пастух із Чернівецької області, 
вигодуваний «регіоналами», став ца-
рем «ЛНР». Невже луганчани, якщо 
вони порядні люди, не знають, хто та-
кий Ігор Плотницький — завдяки вій-
ні в Україні він став мільйонером, так 
само, як і вся його обслуга, грабуючи 
багатства Донбасу.
 Люди добрі, якщо вони є на оку-
пованих територіях Донецької та Лу-
ганської областей, невже не зрозуміло, 
що цю війну проти України спланував 
Путін — «ваш спаситель», а викону-
ють його плани доморощені маріонет-
ки захарченки, плотницькі та інша 
братія? За чиї гроші шле вам «гумані-
тарку» Рінат Ахметов, за що ви йому 
дуже вдячні? Спочатку вас обікрали 
Янукович, Азаров, Пшонка, а зараз 
спасають або створюють вигляд ряту-
вальників. Хочу вам підказати, що ні 
буряти, ні чеченці, ні всякі там «мото-
роли» не звільнять від окупації Росією 
Донбас. Українська нація має славну 
героїчну історію боротьби з окупан-
тами за звільнення своєї території. 
Прикладом для Донбасу має бути ге-
роїчна визвольна боротьба, яку вели 
українські націоналісти як проти ні-
мецької, так і проти московської оку-
пації в ХХ столітті.
 Час уже мешканцям Донбасу зга-
дати партизанський рух у роки Другої 
світової війни, коли люди гуртувались, 
об’єднувались і завдавали окупантам 
нищівних ударів, ліквідовували скла-
ди з боєприпасами, бойову техніку. Де 

ваша гордість? Я пропоную, щоб «го-
лос із Донецька» звернувся до мешкан-
ців Донецька і мобілізував їх на від-
повідний рух. Щодня чуємо зі ЗМІ, що 
Росія ешелонами засилає танки, БМП, 
снаряди, а донецький гордий люд тіль-
ки спостерігає, як сусіди поповнюють 
банду зброєю. Давно пора розгорнути 
на Донбасі партизанський рух, виз-
вольний рух.
 Слухаючи новини, щоразу виникає 
запитання: ну скільки можна «восста-
навлівать» Донбас, годувати його меш-
канців. Доля моєї родини є класичним 
прикладом «восстановлєнія» Донбасу: 
мого батька, якого призвали в Радянсь-
ку армію в 1944 р., з фронту прямісінь-
ко, як і тисячі таких, як він, ешелона-
ми з-під Берліна направили на Донбас, 
де він до 1946 року відновлював зруй-
новане під час війни народне госпо-
дарство. То була війна з фашистами, 
але під час Другої світової Донбас був 
не настільки зруйнований, як зараз. 
Після війни потрібно було шахтарів 
ще й годувати, тому на селян (колго-
спників, скажімо, в Західній Україні 
ще не було) наклали не тільки гро-
шові, а й майнові податі. Тому й голод 
47-го було створено штучно. Незважа-
ючи на засуху, у приватних господарів 
були продукти, щоб вижити, але влада 
мала інший план — усе для Донбасу. У 
людей забирали все, що тільки можна, 
до останньої картоплини.
 Якщо раніше, в післявоєнний пе-
ріод, відновлення Донбасу відбувалося 
за рахунок робочої сили і матеріальної 
допомоги, то тепер «голос із Донецька» 
пропонує покласти 10-30 тисяч життів 
для того, щоб віті, колі, маші знову на-
живалися на українському народові, 
ненавидячи цей народ, плюючи йому 
в лице на так званих «парадах полоне-
них», а жінки ще й били наших бран-
ців.
 Як себе веде електорат Донбасу з 
полоненими, знаю не з чуток: із пер-
ших уст мені про це розповідав наш 
вояк, якого захопили в полон під До-
нецьким аеропортом. Як із ним по-
водилися — такого навіть фашисти 
собі не дозволяли. Прибувши у Жи-
томир, він постійно був на лікуван-
ні, тому що від побоїв утратив зір на 
одне око.
 Досить! Звертаюсь до населення 
Донбасу: або любіть Україну і захи-
щайте свою рідну землю, а якщо вам 
така дорога Росія — Сибір великий! ■

ГОЛОС ДОНБАСУ: ПО ЦЕЙ БІК...

Любіть Україну,
або Ваша земля — вам її і захищати

■

... І ПО ТОЙ БІК

«Почуйте нас у Раді»
«Звідти» — про вибори, стипендії і субсидії

■
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ЧЕТВЕР, 6 ЖОВТНЯ 2016ГАРЯЧА ТЕМА

Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Із головою Координаційної 
ради громадських організацій 
учасників АТО — 33-річним 
Дмитром Пономаренком — до-
мовилися, що поговоримо про 
те, як склалося його життя піс-
ля демобілізації. І все ж нам не 
вдалося уникнути розмови про 
війну. Дмитро, за його словами, 
був обстріляним іще на київсь-
кому Майдані, потім став доб-
ровольцем батальйону «Азов», 
брав участь у бойових діях. 

«На війні немає невіруючих, 
але й Бога там теж немає»
 — Чому пішов воювати добро-
вольцем? — перепитує мій спів-
розмовник. — До війни мав ціл-
ком мирну професію — працю-
вав зубним техніком у Бердянсь-
ку, на той час мав за плечима 30 
років. Знаєте, то було виважене 
рішення дорослого чоловіка — 
іти захищати свою країну, ціліс-
ність її території, зупинити оку-
панта. Думаю, кожен справжній 
чоловік навряд чи зміг би спокій-
но лежати на дивані, тоді як на 
його землі відбуваються воєн-
ні дії. Хоч, вважаю, доброволь-
ці — це не лише ті, хто пішов у 
добровольчі батальйони, а й ті, 
хто збирав рюкзак і з’являвся 
до військкомату — не сховав-
ся від війни. Мені довелося бра-
ти участь у різних бойових опе-
раціях. Із відомих — звільнен-
ня Маріуполя, Мар’їнки влітку 
2014 року. Загалом провів у зоні 
АТО шість місяців. Вибухову 
травму отримав під час штурму 
Мар’їнки, який тривав приблиз-
но 12 годин. Фугас, що прилетів 
зі стану противника, розірвався 
зовсім поряд. Вибуховою хвилею 
нас, дев’ятьох вояків, розкида-
ло в різні боки. Восьмеро, слава 
Богу, лишилися живими, одно-
му бійцю — на позивний Балаган 
— життя, на жаль, не врятували. 
Він був росіянином (із Москви), 
мав перебільшене почуття спра-
ведливості — приїхав захищати 
Україну. Вибухом йому відірва-
ло ногу, а помер він по дорозі до 
госпіталю, що був у Волновасі, 
від втрати крові... Скажу чесно, 
на той час у нас працювала всьо-
го одна машина невідкладної до-
помоги. А найближчий шпиталь 
дислокувався у Волновасі — до-
биратися туди потрібно було 100 
кілометрів під обстрілами. При 
звільненні Мар’їнки 14 бійців 
батальйону «Азов» отримали 
поранення, один, як я вже ска-
зав, не вижив. А бойове завдан-
ня було виконано. Після нас до 
Мар’їнки зайшли військово-
службовці Зброй них сил Украї-
ни й закріпилися. І досі утриму-
ють цей населений пункт.
 ■ Що для вас було найстраш-
нішим на війні?
 — Коли працювала артилерія 
противника. При цьому ти нічо-
го не можеш вдіяти, від тебе мало 
що залежить. І питання тільки в 
тому, влучить у тебе снаряд чи ні. 
Тобто пощастить уціліти чи ні. 
Не раз було страшно. Мені спо-
добалася фраза: на війні немає 
невіруючих, але й Бога там теж 
немає. Страх у всіх побратимів 
виявлявся по-різному: хтось мо-
лився, хтось сміявся, хтось спі-
вав... А ще досі стоїть перед очи-
ма страшна картина, коли під час 
бою в Маріуполі під перехресним 

вогнем чомусь вирішили пройти 
місцеві жителі і пронести дівчин-
ку років чотирьох. Ті люди, ма-
буть, не зовсім собі уявляли, що 
коїться, а тому були аж надто 
безпечними. Дякувати Богу, все 
обійшлося — їх зупинили наші 
бійці... Війна для мене закінчи-
лася через контузію. Пам’ятаю 
спалах, вибух... «На автоматі» 
ще продовжував воювати, хоч 
нічого не тямив. Потім у мене 
відібрали автомат і відвезли на 
блокпост, де був польовий шпи-
таль. Увечері переправили до 
Волновахи, звідти — до Маріу-
поля. Загалом я довго валявся в 
госпіталях. Іще був госпіталь у 
Бердянську, потім — у Полтаві. 
Зараз медики не діагностують 
ступеню тяжкості контузії (хоч 
під час Другої світової війни це 
робили) — просто пишуть: «ви-
бухова травма». Чи я змінився? 
Мої близькі та знайомі стверджу-
ють, що змінився. Бачите, війна 
не минає безслідно. Вона живе в 
кожному з нас, хто побував там, 
у зоні воєнного конфлікту. 
 ■ Що відчували, вийшовши з 
госпіталю?
 — Побратими, котрі повер-
таються з війни, мабуть, знають 
оце відчуття — злість. Злість на 
співвітчизників, котрі живуть 
так, нібито за якихось 300 кіло-
метрів не йде війна. Вони звикли 
навіть до того, що гинуть хлопці, 
— уже й на похорони не прихо-
дять...
 ■ Дмитре, після демобілізації 
чи змогли знайти роботу?
 — Спочатку зайнявся волон-
терством, а згодом громадською 
діяльністю: захистом соціаль-
них прав, юридичним супрово-
дом хлопців, котрі повертають-
ся із зони бойових дій, — очолив 
обласну філію всеукраїнської 
організації «Товариство вете-
ранів АТО». Зараз очолюю Коор-
динаційну раду громадських ор-
ганізацій учасників АТО. Тож, 
чесно кажучи, до пошуків робо-
ти просто не доходять руки. Тут 
або-або: або працюєш і зароб-
ляєш гроші, або займаєшся гро-
мадською діяльністю й нічого не 
маєш у кишені. Наразі міркую 
над тим, як це поєднати. Тобто 
шукаю роботу з гнучким графі-
ком, аби не ставити хрест на гро-
мадській діяльності. Проте на-
вряд чи повернуся до своєї спе-
ціальності — не хочу працювати 
в бюджетній організації, де при-
стойні зарплати й соціальні га-
рантії тільки сняться, де люди 

не живуть, а виживають. Я та-
кож виживаю, але хоча б не хо-
джу на роботу. Покинути ж гро-
мадську діяльність просто не в 
змозі, адже до мене звертають-
ся по допомогу хлопці, які за-
раз стоять на «передку». Є такі, 
котрі пішли в зону АТО вдруге, 
втретє... От, скажімо, допомог-
ли «айдарівцям» відремонту-
вати автотранспорт, який пря-
мував у зону АТО. Підсобляли 
АТОвцям із пальним, відсила-
ли на фронт маскувальні сіт-
ки, балаклави... Держава сво-
го часу пообіцяла надати учас-
никам бойових дій соціальні 
гарантії, яких абсолютно не до-
тримується. Це гарантії щодо 
житла, пільгового проїзду в гро-
мадському транспорті, психо-
логічної реабілітації та оздоров-
лення. Тому доводиться переби-
рати на себе функції чиновни-
ків державних органів, разом з 
юристами доводити, що є от такі 
закони й потрібно їх дотримува-
тися. Звісно, співпрацюємо і з 
владою, контактуємо з департа-
ментом соціального захисту, об-
ласною радою, Центром допомо-
ги учасникам АТО.

«Хлопці повертаються із зони 
АТО з покаліченими душами»
 ■ Як вас знаходять учораш-
ні вояки, в яких виникають про-
блеми?
 — Багато учасників цієї 
російсько-української війни зна-
ють одне одного, десь якось пере-
тиналися. Працює й «сарафанне 
радіо»: якщо наша координацій-
на рада комусь із хлопців допо-
могла, то він при потребі неод-
мінно поділиться інформацією з 
побратимами. Є й наші сторінки 
у «Фейсбуці». 
 ■ Як складаються долі бійців 
після повернення із зони АТО?
 — Не все гладко. Рідко хто 
знаходить роботу за тією спе-
ціальністю, за якою працював до 
мобілізації. Адже багато хлопців 
були працевлаштовані неофіцій-
но, тому їх ніхто й не чекав. Зва-
жаючи ж на те, що в країні без-
робіття, роботу вчорашнім АТО-
вцям знайти не так просто. До 
речі, Полтавщина — друга піс-
ля Вінниччини за кількістю без-
робітних учасників АТО: на об-
ліку в Центрі зайнятості стоять 
1,5 тисячі демобілізованих. Ніх-
то не займається працевлашту-
ванням учорашніх наших за-
хисників. Багато знайомих від 
безвиході намагаються поверну-

тися на службу за контрактом. 
Але нерідко чомусь виходить 
так, що коли ти просто мобілізо-
ваний, то медкомісію проходиш, 
а якщо волієш воювати за конт-
рактом, то ні. І це при тому, що 
хлопці мають бойовий досвід. У 
багатьох учасників АТО й сімей-
не життя дало тріщину. Адже 
хлопці повертаються іншими 
— якщо не покаліченими фізич-
но, то з покаліченими душами. 
Якщо ж говорити про діяльність 
наших громадських об’єднань, 
то обласна рада прийняла кіль-
ка програм, які ми свого часу 
проштовхували. Тепер учасни-
ки АТО з Полтавщини, демобілі-
зувавшись, мають право разом із 
сім’єю безкоштовно відпочити в 
санаторіях області. Інша програ-
ма, що була прийнята в облас-
ті з нашої ініціативи, стосується 
пільгового перевезення в громад-
ському транспорті. Як ви знаєте, 
Верховна Рада прийняла закон, 
згідно з яким учасники бойових 
дій мають право на безкоштов-
ний проїзд без обмежень. Тоб-
то навіть обмежувати кількість 
пільгових місць у транспортно-
му засобі перевізники не мають 
права. Тож в угоді з владою про 
перевезення це повинно врахову-
ватися. Проте, аби добитися до-
тримання букви Закону, нам до-
велося проводити протестні ак-
ції. Урешті-решт, ми добилися, 
щоб, як і в інших містах, учасни-
ки бойових дій їздили без інци-
дентів, без того, аби їм виказува-
ли: «Чого ти пішов на ту війну?» 
або «Я тебе туди не посилав». За-
раз звернень від учорашніх бій-
ців зі скаргами на перевізників 
немає, а раніше нарікань було 
багато.
 ■ А ви потрапляли в ситуа-
цію, коли вам відмовляли в без-
коштовному проїзді?
 — Одного разу «маршрут-
ник» після того, як я пред’явив 
посвідку учасника бойових дій, 
повідомив, що всі пільгові місця 
в салоні вже зайняті. Тоді я по-
вернувся до пасажирів і поціка-
вився, хто з них пільговик. Ніхто 
не відповів. Тож я спокійно поін-
формував водія, що, виявляєть-
ся, жодного пільговика немає, — 
так інцидент було вичерпано. 
 ■ Коли, на вашу думку, не 
обійтися без акцій громадянсь-
кої непокори?
 — Коли стикаємося з кричу-
щими порушеннями прав. Ска-
жімо, в лютому ми влаштували 
блокування центрального авто-

вокзалу, бо в Полтаві та області 
були проблеми з перевезенням 
пільговиків. Після того була 
прийнята обласна програма. Хоч 
із власного досвіду знаю: рішен-
ня, прийняті нагорі, часто ігно-
рують на нижчому рівні. Потім 
ми влаштували акцію протесту 
під міською радою — після того, 
як у «маршрутці» підняли руку 
на нашого побратима через те, 
що той хотів реалізувати своє 
право на безплатний проїзд. Ос-
тання акція, проведена за ініціа-
тиви нашої громадської спілки, 
а також активістів та членів сі-
мей загиблих у зоні АТО біля 
приміщення ГУ Нацполіції в 
Полтавській області після того, 
як у Полтаві невідомі розбили 
п’ять меморіальних дошок по-
леглим у зоні воєнного конф-
лікту, покликана була привер-
нути увагу до ганебних проявів 
сепаратизму в нашому місті, а 
також спонукати правоохорон-
ні органи до дієвіших заходів із 
розкриття згаданих злочинів. 
Адже це не перший випадок. На-
весні невідомі не лише розбили 
меморіальні дошки, а й зруйну-
вали могили АТОвців на місько-
му цвинтарі, знищили прапори 
військових частин, де служили 
загиблі. Відкрито кримінальні 
провадження за статтею «хулі-
ганство», але далі цього спра-
ва не просунулася. Я вже вис-
ловлював своє ставлення до цих 
ганебних фактів вандалізму на 
громадських акціях, ми розміс-
тили й відеозвернення до гро-
мади в інтернеті. Повторю, що 
люди, які чинять наругу над ме-
моріальними дошками, присвя-
ченими пам’яті полеглих учас-
ників АТО, як мінімум, боягузи. 
Вони ж знають, що мертві не мо-
жуть дати відповідь, постояти за 
себе. А потім, навіть зруйнував-
ши меморіальні дошки, пам’яті 
про загиблих усе одно не зруй-
нуєш. Тож чого добилися ван-
дали?
 ■ Дмитре, часто бачу вас у вій-
ськовій формі. Ви увесь час її но-
сите?
 — Часто зустрічаюся з вій-
ськовослужбовцями, тож маю 
бути у формі. Одягаю її на всіля-
кі свята, акції. Вона для мене рід-
на, я вже зрісся з нею. А загалом 
хтось з АТОвців більше приріс до 
неї, хтось — менше. А хтось уза-
галі може прийти з війни, зняти 
її й повісити в дальньому кутку 
шафи, щоб ніщо не нагадувало 
про пережите. ■

ІЗ ПЕРШИХ ВУСТ

Захисник захисників
Яке життя після повернення з війни

■

«Війна живе в кожному з нас, хто побував у зоні воєнного конфлікту».❙

Дмитро Пономаренко озвучує вимоги до місцевої влади під час акції 
протесту проти свавілля перевізників.
Фото автора та з архіву Дмитра Пономаренка.

❙
❙
❙
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Орган і шрифт 
Брайля
У Львові пізнають світ через 
музику і дотик
Олена ЛИТВИНОВА

 Шостий Міжнародний фестиваль органного 
мистецтва «Діапазон» проходить у Львові. Нові кон-
цертні програми презентують у Будинку органної 
та камерної музики — римо-католицькому костелі 
Марії Магдалини, архітектура якого поєднує тра-
диції ренесансу з рисами стилю бароко. Уже сама 
будівля налаштовує слухачів на зустріч із прекрас-
ним — із найкращими органістами з Хорватії, Фран-
ції, Польщі, Чехії та України.
 Зрозуміти стан сліпої людини та її відчуття світу 
— через музику побачити дерева і море, архітектуру 
і хмари, кохане обличчя і захід сонця — може лише 
зрячий. На цю обставину прагнули звернути увагу 
львівської фестивальної публіки організатори «Діа-
пазону». Тому в рамках проведення концертів у Бу-
динку органної та камерної музики вже 30 вересня — 
у День святих Віри, Надії, Любові й Софії — предста-
вили вернісаж видань шрифтом Брайля і квазіграфі-
ки незрячих «Пізнаймо світ через музику і дотик», а 
також авторський концерт львівського композитора 
Богдана Котюка «Віра... Надія... Любов... і Софія».
 Будинок органної та камерної музики до 23 жов-
тня тричі на тиждень прийматиме у своїх стінах ша-
нувальників органного мистецтва. ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 У прокат сьогодні, 6 жовтня, ви-
ходить фентезійний фільм «Дім див-
них дітей міс Сапсан» — екранізація 
однойменного твору американсько-
го письменника та сценариста Рен-
сома Ріггза. Книга, яка побачи-
ла світ 2012 року, є першою части-
ною історії, продовження якої автор 

описав ще у двох романах. Права на 
екранізацію були викуплені до ви-
ходу книги. До підготовки зйомок 
фільму приступили у 2014-му. 
 Глядач відразу натикається на 
загадку й чудовиськ, що винні у 
смерті дідуся головного героя — 
16-річного Джейкоба Портмана, 
якого зіграв Ейса Баттерфілд. Під-
літок із дитинства чув від свого ді-

дуся історії про дивних дітей: хтось 
невидимий, хтось — дотиком руки 
запалює будь-що, інша дівчинка 
— невагома, її утримують на землі 
лише свинцеві черевики або мотуз-
ка... Це вигадки — запевняла хлоп-
ця інша рідня. В останні хвилини 
життя дідусь встиг сказати внукові 
про загадковий острів і дату 1943 
року. Згодом Джейкоб опиниться 
у тому місці і часі.
 Режисуру «Дому дивних ді-
тей...» довірили Тіму Бертону, за 
плечима якого дві номінації на «Ос-
кар» — за звання на кращий ані-
маційний фільм змагалися «Фран-
кенвіні» і «Труп нареченої». Але 
хай це не надто лякає. За винят-
ком кількох сцен, де бунтують пот-
вори, образи чудовиськ більше смі-
шать. Хоча моторошно, коли монс-
три в людській подобі — щоб знову 
повернути собі повноцінний люд-
ський образ — смакують вийняти-
ми очима інших. Але така — лише 
одна сцена. А загалом «Дім дивних 
дітей міс Сапсан»  — про взаєморо-
зуміння між дітьми й батьками, 
взаємодопомогу, заздрощі і ревно-
щі, юнацьке кохання і вміння жер-
твувати собою заради інших.
 Зйомки стрічки відбувалися на 
території Великобританії та Бель-
гії. У фільмі дуже ефектні сцени, 
де застосували надзвичайні мож-
ливості комп’ютерної графіки: від 
авіаудару красивий будинок спо-
чатку руйнується, а потім посе-
кундно відновлюється; затонулий 
корабель із пустки перетворюється 
наприкінці трохи не на «Титанік»; 
у парку розваг герої влаштовують 
справжнє шоу для потвор; а міс 
Сапсан — опікунка дітей — грацій-
но перетворюється на птаха. ■

Анастасія СЕМЕНЧУК

 Про заснування Ук-
раїнського інституту кни-
ги всі зацікавлені завзято 
дискутували ще з минуло-
го року, коли відповідний 
законопроект був внесе-
ний на розгляд Верховної 
Ради. Тоді, у листопаді, 
депутати проголосува-
ли у першому читанні за 
відповідний законопро-
ект про створення інсти-
туції, що працюватиме 
для підтримки та промо-
ції української книги в 
Україні і за кордоном. А 
вже у середині цьогоріч-
ного вересня міністр 
культури Євген Нищук 
під час брифінгу повідо-
мив про початок функ-
ціонування новостворе-
ного Інституту книги та 
представив виконувача 
обов’язків директора за-
кладу. Ним став літера-
турознавець, доцент На-
ціонального університе-
ту «Києво-Могилянська 
академія», директор ви-
давництва «Смолоскип» 
Ростислав Семків.
 «Міністерство куль-
тури фактично створило 
робочу групу, яка готує 
запуск Інституту кни-
ги, — уточняє Ростислав 
Семків. — Бачите, інсти-
тут — це така собі раке-
та, що вже стоїть на кос-
модромі, але старт у неї 
ще попереду. Він запла-
нований на січень. Нині 
ж триває перехідний пе-
ріод, поки оголосять кон-
курс на посаду директо-
ра. До того моменту його 
обов’язки виконуватиму 
я. Наше завдання на ці 
чотири місяці — розбу-
дувати структуру, забез-
печити механізми, намі-
тити алгоритми роботи».
 Автором законопро-

екту «Про внесення змін 
до деяких законів Украї-
ни щодо вдосконалення 
системи державного уп-
равління у книговидав-
ничій сфері» виступила 
група депутатів на чолі з 
Миколою Княжицьким 
(«Народний фронт»). «Ми 
прийняли закон про Інс-
титут книги, далі Мініс-
терство культури прове-
де прозорий конкурс на 
постійного очільника ін-
ституту, щоб забезпечи-
ти діяльність цієї інсти-
туції. Відповідні кошти 
мають бути передбачені 
в державному бюджеті 
і подані Міністерством 
культури. Подальші дії 
на найближчий час, а 
також  питання стосов-
но фінансування і вико-
нання всіх завдань, які 
поставлені на поточний 

рік, будуть обговорені на 
пленарному засіданні. Я 
маю надію, що міністр 
культури Євген Нищук і 
інші представники вико-
навчої влади, безумовно, 
спроможні реалізувати 
наші плани та задуми», 
— коментує «УМ» Мико-
ла Княжицький.
 За словами Ростисла-
ва Семківа, одне з найпер-
ших завдань — розбудова 
інформаційних ресурсів 
інституту та налагоджен-
ня партнерства з іншими 
інформаційними кана-
лами, бо передовсім но-
востворена установа має 
пропагувати читання. 
Друге — намічення кон-
кретного плану співпра-
ці з бібліотеками. «У нас є 
певні напрацювання, про 
які в двох словах не пе-
реповісти. Це доволі чіт-

ка програма про те, нап-
риклад, які форми діяль-
ності бібліотеки можуть 
засвоїти. Одна з них, при-
міром, — організація зус-
трічей із письменниками. 
Отже, найближчим часом 
чекайте анонсування за-
пуску роботи Інституту з 
детальнішим описом його 
кроків», — розповів Рос-
тислав Семків. 
 До розробки стату-
ту Інституту книги буде 
залучено громадські ор-
ганізації у сфері культу-
ри, книговидання та кни-
горозповсюдження. На-
гадаємо, що власне ідею 
про створення інститу-
ції висловили експерти у 
сфері книговидавництва 
на конференції, яка про-
ходила в Києві у червні 
2014 року. 
 У Польщі вже 13 років 
існує аналогічна інститу-
туція, що займається сфе-
рою книговидавництва. 
Щороку там на Інститут 
книги виділяли від 18 до 
200 мільйонів злотих на 
різні програми. Одним із 
найважливіших напря-
мів була підтримка пере-
кладів польської літера-
тури. Щорічно збільшува-
ли фінансування. Також 
підтримували дискусій-
ні книжкові клуби. Про-
тягом п’яти років у Поль-
щі модернізували 245 біб-
ліотек. А одна з них була 
визнана найкращою біб-
ліотекою світу. ■

SOS! ■

Врятувати 
режисера
Художньому керівнику театру 
імені Леся Курбаса необхідні 
кошти на лікування 
Дар’я БАВЗАЛУК

 Колектив Львівського академічного театру імені 
Леся Курбаса звернувся по допомогу до своїх гля-
дачів і шанувальників із проханням долучитися до 
збору коштів на лікування художнього керівника 
театру Володимира Кучинського. Режисерові поста-
вили діагноз «гострий лейкоз». Він був госпіталізо-
ваний у гематологічне відділення 5-ї міської лікар-
ні Львова.
 «Друзі, захворів Володя Кучинський. Діагноз — 
гострий лейкоз. Давайте скупчимося і допоможемо од-
ному з кращих українських режисерів і душі львівсь-
кого Театру Леся Курбаса», — написала у «Фейсбуці» 
народний депутат України Ірина Подоляк.
 Допомогти Володимиру Кучинському закликав 
і мер Львова Андрій Садовий: «Театр Леся Курбаса 
— це явище в мистецькому житті міста, а Володи-
мир Кучинський — його душа. Біда приходить тоді, 
коли її ніколи не чекаєш. У Володимира діагностува-
ли гострий лейкоз. Він вже перебуває на лікуванні в 
Ізраїлі. Є сподівання, що перший місячний курс ін-
тенсивної терапії дасть можливість зупинити розви-
ток страшної хвороби. Вартість курсу — 61 648 дол. 
США  (повний курс — 175 000 дол.). Львівська міська 
рада візьме на себе частину фінансування, але потріб-
ною є допомога всіх небайдужих. Я закликаю долу-
читись до цієї справи усіх небайдужих львів’ян, під-
приємців і допомогти врятувати життя», — написав 
на своїй сторінці у соцмережі львівський очільник.

Реквізити для допомоги:
Картка Приватбанку 5168 7556 3101 5761

Кучинський Володимир Степанович.

ДОСЬЄ «УМ» ■

 Володимир Кучинський — лауреат Державної премії імені 
Тараса Шевченка, заслужений діяч культури України. Навчав-
ся режисури у Анатолія Васильєва. Із 1988 року — художній 
керівник створеного ним Львівського молодіжного театру імені 
Леся Курбаса. Специфіка театру: експеримент, спрямований на 
розкриття акторської індивідуальності. Театр брав участь, одер-
жував перемоги і, зокрема, гран-прі на престижних міжнарод-
них фестивалях не тільки в Україні, а й в інших країнах.

КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА ■

«Ракета» на космодромі
Із нового року повноцінно має запрацювати 
Український інститут книги

Фото з сайта bigkiev.com.ua. ❙

ПРОКАТНИЙ СТАН ■

Птахи і дивні діти надії
Тім Бертон блискуче екранізував 
роман Ренсома Ріггза

Міс Сапсан і 16-річний Джейкоб. ❙
Фото з сайта planetakino.ua. ❙
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова; Фонд сприяння розвитку мистецтв;

газета «Україна молода»; Центр рейтингових досліджень «Еліт-Профі»

УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Якось Микола Рябчук подарував щойно 
видану новинку зі словами: «Мабуть, 
моя найкраща книжка». Тоді це здалося 
звичайною авторською ейфорією — пе-
реді мною стояв «блискучий комента-
тор політичних подій» (як його напро-
див адекватно титулували видавці), чиї 
політологічні роботи були ніби сходин-
ками розуміння хаотичної української 
дійсності часів незалежності. А в руках 
— збірка його щотижневих колонок в 
«Газеті по-українськи» за шість років: 
«Попереднє життя» (К.: Нора-Друк, 
2013). Подумалося: чи здатні принагідні 
газетні шкіцики перевершити системну 
аналітику?

 Та прочитавши нарешті всі тексти 
М.Рябчука, збагнув: кращою він вва-
жав не так конкретну книжку, як на-
решті винайдений для себе ексклюзив-
ний жанр — «поєднуючи під дахом есе 
коротку новелу, мемуаристику, анек-
дот, політичний памфлет, культуро-
логічну рецензію, філософський роздум, 
ліричну рефлексію».
 Таке самовизначення знаходимо в на-
ступній Рябчуковій книжці «Сто анек-
дотів» (Л.: Піраміда, 2014). Сама її назва 
є не так подальшим жанровим уточнен-
ням, як археологією власної письмен-
ницької генеалогії. Анекдот — пращур 
усіх літературних родів, за виключен-
ням хіба трагедійного; поняття це до-
кладалося літератури ще з античних 
часів. Доктор філології Юрій Ковалів у 
своїй «Літературознавчій енциклопе-
дії» (К.: Академія, 2007) називає «дітей 
і онуків» анекдоту: «Кентерберійські 
оповіді» Чосера, «Декамерон» Бокаччо, 
комедії Мольєра, «Москаль-чарівник» 
Котляревського, ранні оповідання 
Чехова. Що й казати, гарний концепту-
альний родовід у Рябчука. 
 Далі з літенциклопедії вичитуємо го-
ловні ознаки анекдоту: «Парадоксальна 
міні-новела гумористичного або сати-
ричного характеру з несподіваним фіна-
лом... Виконує комунікативну, психоте-
рапевтичну та катартичну функції». 
Згадані хрестоматійні твори звичайно 
улягають, ширше чи вужче, цим рам-
кам. Та ідеально накладаються на те-
оретичні параметри «Проби» Мішеля 
Монтеня. «Проба» — це буквальний 
переклад з французької слова «есе». А 
есеїстика — це й є Рябчук: «Таке собі 
пограниччя між художньою прозою і всім 
іншим, між жорсткою структурою і ні-
чим не обмеженою й не контрольованою 
аморфністю».
 «Аморфність» есеїстики — як меч 
самурая: в руках профі — ефективно-
ефектна зброя, а потрапить некритич-
ному впевнюху — зла іграшка, здатна 
поранити як автора, так і читача. Та літ-
процес живиться амбіційністю, тож не 
дивно, коли чи не кожний другий прого-
лошує себе «есеїстом». Девальвації «лі-
тератури мудрості», як назвав есеїс-
тику американський аналітик Гаролд 
Блум (Західний канон: книги на тлі 
епох. — К.: Факт, 2007), посприяла й 
теоретична мішанина, провокована ви-
давцями — коли все, що ніяк назвати ро-
маном-повістю-оповіданням, вони титу-
лують есе. Зокрема, суто поліграфічний 
жанр «авторська колонка» проголоше-
но літературним ноу-хау — й пішли гу-
ляти газетами-журналами-сайтами «не 
обмежені й не контрольовані» напівфаб-
рикати. Відомі літерати відверто торгу-
ють своїми іменами, чесно здобутими 
на зовсім інших полях. Як-от у випад-
ку з «колонками» Ю.Андруховича: якби 
під тими химерними текстами не стоя-

ло це поважне прізвище, читач би зни-
зав плечима й навряд чи добіг би кінця. 
Письменницькі чернетки, безумовно, 
цікаві літературознавцям — а так зва-
ному пересічному читачеві?
 Утім, Микола Рябчук дебютував у 
новому для себе жанрі саме в авторській 
колонці «Газети по-українськи» восе-
ни 2006-го, а невдовзі вийшла і книжка 
«Авторська колонка» (К.: Нора-Друк, 
2007). На той час М.Рябчук уже був мет-
ром вітчизняної есеїстики — але це жанр 
розлогий; аналітика вимагає довгої зліт-
но-посадкової смуги. Та йому таки вдало-
ся ущільнити непоспішну тріаду «теза-
антитеза-синтез» до зблиску однієї 
неповної книжкової сторінки. Схоже, 
Ролан Барт, розмірковуючи про таємни-
чий punctum, що перетворює глядача/
читача на мішень, мав на оці щось подіб-
не — «коротке замикання, раптовий пе-
рехід «інь» у «янь» (М.Рябчук).
 На відміну від багатьох сучасних не-
офітів «авторскої колонки», Микола 
Рябчук не «пробував себе» у новій фор-
мі — він робив на неї головну ставку; 
робив, хоч як це гучно, екзистенційний 
вибір. Оксана Забужко називає це «за-
ризикувати новий життєвий старт» 
(Сестро, сестро. — К.: Факт, 2003). 
М.Рябчук стартував так принаймні три-
чі. Наприкінці радянського застою він, 
автор трьох циклів оповідань, що здобу-
лися на самвидавне схвалення (а тепер 
видно, що декілька з них посіли місце 
у хрестоматійному каноні), «поквап-
ливо попрощався. Наближалась сесія, 
і всі мали багато роботи». Це фраза з 
однієї тієї ранньої притчі, а оскільки 
М.Рябчук завжди шукав слів символіч-
ного резонансу, можна припустити, що 
своєю майбутньою «сесією» вважав іс-
пит на спроможність сказати максимум 
за цензурного мінімуму.
 Його «сесія» з предмету «літературна 
критика» тривала упродовж всієї «пере-
будови» і початків незалежності. Проте 
літпроцес цікавив його не з формального 
боку, а як віддзеркалення змін у масовій 
свідомості, звільнення думки, а відтак — 
як поступ до вільного суспільства. Тому, 
рецензуючи новинки, ніколи не випус-
кав з ока тих «владних гомункулусів», 
що робили (і далі роблять — «ублюдки 
колишніми не бувають») все можливе, 
«щоб чорне не можна було відрізнити 
від білого, червоне від жовто-блакит-
ного, Грушевського від Петровського, а 
тризуб від серпа з молотом» (Каміння 
й Сізіф. — Х.: Акта, 2016).
 Наступний життєвий старт М.Ряб-

чука — повна формальна відмова від 
літературної критики, де він здобув-
ся на першорядне місце. На межі ново-
го століття починається політологічний 
етап Рябчукової історії. Те, що ззов-
ні виглядало на несподіванку, авторові 
увижалося сполучними судинами: «Я 
не бачу принципової розбіжності між 
політичним та літературно-критич-
ним аналізом. Ув обох випадках ми має-
мо справу з певним сюжетом, інтриґою, 
більш або менш захопливими; з персо-
нажами, психологію яких намагаємо-
ся зрозуміти й витлумачити; з певним 
підтекстом, із символічним сенсом, із 
повторюваними прийомами — ориґі-
нальними чи банальними; з дискурсом, 
який не лише виражає певні речі, а й до-
сить часто їх зумисне приховує, й тому 
потребує критичної деконструкції» 
(«Каміння й Сізіф»).
 Та, як пригледітися до наукових полі-
тичних праць М.Рябчука, наш літкритик 
нікуди не зник: аналізуючи-синтезуючи 
поточний політичний пазл, він повсяк-
час користає з літературних аналогій, 
роблячи літературознавчі (під політо-
логічним ракурсом) відкриття, як-от: 
«Лоялістська література донаціональ-
ної доби — від Котляревського до Гоголя 
та Квітки-Основ’яненка... Шевченко 
відтворив ту саму Україну, яку Гоголь 
необачно створив і ще необачніше (бо пе-
редчасно) поховав» (Постколоніальний 
синдром. Спостереження. — К.: К.І.С., 
2011). Або й геть несподівано препа-
рує творчість сучасників — Олександра 
Ірванця, наприклад: «Він, по суті, зала-
зить у підсвідоме, реконструюючи пус-
топорожню «патріотичну» риторику, 
демонструючи легкість, із якою соцре-
алістичні штампи можуть пристосо-
вуватись до націоналістичних потреб 
— і навпаки». І так — до загальнопись-
менницьких узагальнень: «Їхня взає-
модія з політикою може бути корисною 
саме для політики, але рідко коли для 
культури» (Від «хаосу» до «стабіль-
ності»: хроніка авторитарної консолі-
дації. — К.: К.І.С., 2012).
  Аж ось серединою 2000-х Микола 
Рябчук заризиковує черговий несподіва-
ний старт: починає писати «анекдоти». 
Як прозаїк, він колись починав саме з 
притч — до притч і повернувся. Але те-
пер відкинув усі наслідування й усі цере-
монії; його колонки — чисте видобуван-
ня знаків, а як пощастить — і символів. 
У суті справи — це ідеал масової політо-
логії, що являє собою «складне плаван-
ня між Сціллою вульґарної пропаґанди 

й Харібдою ще вульґарнішої розважаль-
ности». Рябчук проскочив, і його книж-
ки («Авторська колонка», «Попереднє 
життя», «Сто анекдотів») засвідчують 
це реєстром приємних читацьких здиву-
вань. Ось, до прикладу, чи не виключ-
ний виборчий епікриз у кількох рядках: 
«В Україні кожне місто має дві пара-
лельні реальності — котеджних міс-
течок і злиденних хрущоб, межигір’їв 
і троєщин, «мерседесів» і «кравчучок». 
Одні вдають, що не бачать інших. Другі 
вдають, що не розуміють, лають міфіч-
них бандер, дєрмократів та америкосів. 
І вибирають місцеву мерзоту своїми де-
путатами та президентами».
 Тут є все. Сміливі зіставлення («у 
Біблії аналогом Майдану є, либонь, 
Гетсиманський сад. У ньому Учитель 
просить учнів не спати, але вони таки 
засинають. І лихі хлопці перемагають»). 
Семіотичні, в дусі Умберто Еко, виснов-
ки («місто з назвою Санкт-Петербурґ 
має шанс коли-небудь стати справжнім 
Санкт-Петербурґом. Місто ж із назвою 
Лєнінґрад Санкт-Петербурґом ніколи не 
стане»). Веселе зіштовхування непоєд-
нуваних стилів («як кажуть аґностики, 
обоє рябоє»). Принагідні цифри («серед-
ньостатистичний поляк 1938 року ви-
пивав півтори літри чистого алкоголю, 
у повоєнні роки — 2,2 літри, а наприкінці 
1970-х — близько 9 літрів»). Вільна гра 
асоціацій, як у тексті «Дух часу» («чи то 
газу, чи нафти. Чи, як стверджував ста-
рий Ґьоте, — сірки»). Аналітичні перед-
бачення з осені 2011-го («друзі кивають. 
Вони знають, що в Бєларусі вже кіль-
касот урядовців стали невиїзними. Але 
не вірять, що так само буде й у нас. Я, 
видно, більший за них оптиміст, і тому 
— вірю»). Непіддатливість нинішній 
«мирно-єднальній» пропаґанді («вкрай 
неприємна публіка, яку в путінсько-
му дискурсі називають «соотечествен-
никами... Слышь, — каже коханому на-
речена в білій сукні, — а он мне на руку 
не насрёт?»). Є й мудрі реакції авторо-
вої дружини, що виникають майже так 
само регулярно, як у «Книзі забуття» 
Василя Слапчука («тобі це не нагадує 
того другого щипача, що вдає в тролей-
бусі п’яного?» — реакція на чергове вки-
дання в інфопростір окозамилювального 
«шкандалю»).
 Згадуваний американський критик 
Г.Блум написав про Монтеневі «Проби» 
так: «Навіть постійно перечитуючи цю 
книгу, я не можу до неї звикнути: вона 
демонструє чудеса мінливості». Щось 
подібне можна сказати про Рябчукові 
«анекдоти», розпорошені по трьох (поки 
що?) книжках.  ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Анекдоти від Миколи Рябчука:
психотерапія для зґвалтованих

■
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Наталія РОТАЙ

Наскільки розумна собачка, яку 
підбирають суто під колір шуби 
господині? Що відбувається 
в голові пса, який кидається 
на людей? Чи можна забира-
ти в хатнього улюбленця його 
«особисті» іграшки? Відповідь 
не така очевидна, як здаєть-
ся на перший погляд. Про це 
розповідає київський зоопси-
холог-дресирувальник Олена 
Сокольникова — людина, яка 
добре розуміє, що насправді ке-
рує діями вашого чотирилапого 
друга. 

Лише фізична сила не працює
 Рідкісний теплий день, 
парк на Деміївці. Дітлахи гра-
ються зі смішним французь-
ким бульдогом, який стрибає 
за м’ячиком, лащиться до ма-
люків, дає себе погладити. Важ-
ко повірити, що всього півтора 
тижні тому цей пес люто кидав-
ся на перехожих (дітей зокре-
ма) і навіть покусав людину на 
вулиці! Дивовижні метаморфо-
зи почалися після першого ж 
заняття з експертом міжнарод-
ного рівня Оленою Сокольнико-
вою. Вона геть не схожа на дре-
сирувальників, які вбивають у 
собачу голову послух будь-яки-
ми методами. Сонячно-руде во-
лосся, веселі іскри в очах, нез-
мінно яскравий одяг — з виг-
ляду нізащо не здогадаєшся, 
що ця тендітна жінка здатна 
приборкати найлютішого зві-
ра. Поза розслаблена, голос не 
гримить металом, і тільки нез-
вично уважний погляд прику-
тий до чергового «клієнта» — 
далматинця, який гарцює на 
повідку. Мить — і чималенький 
пес намагається застрибнути в 
найближчий кущ ще й потягну-
ти дівчину за собою. Але собаку 
зупиняє рух величезної сили. 
Тварина розгублена — чомусь 
номер, який завжди проходив з 
господинею, не спрацював. Ри-
вок повідка, і знову людина ви-
являється сильнішою.
 — Поруч, — Олена випромі-
нює спокій, ні краплі агресії. І 
собака погоджується, прийма-
ючи нові умови гри.
 — Тут не працює лише фі-
зична сила, у першу чергу важ-
ливий ваш внутрішній стан, — 
пояснює зоопсихолог власниці 
собаки. — Будете боятися, не-
рвувати, і пес це відчує. Пого-
дитеся з тим, що ви слабша, — 
так і станеться. Відчуйте себе 
сильною!
 Тендітна дівчинка, яка при-
вела далматинця на заняття, 
розгублена. Вона була впевне-
на, що пса «перевиховають» без 
її участі.
 — Але гуляти на вулиці вам! 
— м’яко переконує зоопсихо-
лог.
 Клієнтка видихає, бере пові-
док, і трапляється диво! Вперше 
за півтора року пес просто про-
гулюється поряд, а не волочить 
за собою по всіх кущах!

Стала «своєю» у зграї диких 
собак
 Методи фахівця здаються 
простими, але за ними — роки 
титанічної роботи, проб, поми-
лок і навіть дві серйозні рани 
від собачих зубів. Із дитинства 
Олена «прилипала» до будь-
якого собаки на вулиці. Влас-

ника тварини розпитувала про 
все: яка порода, що собака вміє, 
який має характер. Дівчинка 
годинами просиджувала в біб-
ліотеці, перечитуючи книжки 
про собак. Вдома не дозволяли 
завести пса, тому Олена спілку-
валася з чужими вихованцями, 
намагаючись знайти контакт і з 
добрими, і з агресивними, із іс-
теричними.
 У студентські роки дівчина, 
як і найвідоміший у світі зоо-
психолог Цезар Мілано, прово-
дила багато часу в зграї диких 
собак: виїжджала на цілий день 
за місто, підгодовувала тварин, 
пересувалася разом з ними, 
спостерігала за їхньою поведін-
кою, вчилася розуміти «соба-
чу мову» та зрештою стала для 
тварин «своєю». Олена освоїла 
професію інструктора-дресиру-
вальника (учитель — дресиру-
вальник міжнародного класу 
Дмитро Козоріз) і паралельно 
вивчила тонкощі людської пси-
хології. Отримавши диплом ма-
гістра соціальної роботи, Олена 
звела всі знання воєдино і ство-
рила свою, унікальну, систему 
роботи, аналогів якій немає в 
Україні.
 Завдяки своїм знанням вона 
може перевиховати будь-якого 
неслухняного або злого пса: не 
просто змушує виконувати ко-
манди, а позбавляє від хроніч-
ної тривожності, апатії чи, нав-
паки, проявів агресії. Крім того, 
зоопсихолог відкриває таємни-
ці собачої психіки господарям і 
застерігає людей від найпоши-
реніших помилок, які можуть 
перетворити нормальне живе 
створіння на злого монстра.
 Чого ж не можна допускати, 
якщо у вашому будинку оселося 
гарненьке щеня?

1. Робити собаку головним 
у будинку
 — Нав’язати тварині роль лі-
дера дуже просто. Потрібно ба-
лувати вихованця, не дисциплі-
нувати його, нічого не забороня-
ти, не наполягати на своєму, не 
зупиняти проявів агресії. А ще 
— думати, що тварина сильні-
ша за вас, поступатися зі стра-
ху і робити вигляд, що все нор-

мально, — пояснює зоопсихо-
лог.
 Здавалося б, чому погано, 
коли пес — головний? У собачій 
або вовчій зграї всі орієнтовані 
на ватажка. Якщо ватажок по-
чинає гру, то всі граються, якщо 
він дає сигнал «це ворог», то 
всі кидаються у бій. Головний 
приймає рішення, несе відпові-
дальність за зграю, захищає її. 
У природі ватажком стає дуже 
врівноважена, спокійна соба-
ка, яка адекватно розуміє зна-
ки навколишнього світу. Коли 
ж цуценя потрапляє до людей, 
«зграєю» стають господар і чле-
ни його родини. Найчастіше 
люди не поводяться, як лідери, 
і бідолашне цуценя мусить бра-
ти цю роль на себе. Тварина не-
рвує, смикається, в усьому ба-
чить загрозу, хоче захистити 
«своїх», але не знає як. Страх 
породжує агресію або крайній 
ступінь боягузтва, але це сторо-
ни однієї медалі — тягаря ліде-
ра. І часто для того, щоб зміни-
ти поведінку собаки, потрібно 
навчити господаря бути ватаж-
ком для пса.
 Олена пояснює, що в кожній 
ситуації вона бачить повну кар-
тину взаємодії «людина—соба-
ка», тому й рекомендації будуть 
індивідуальні. Але є один непо-

рушний закон: якщо людина не 
управляє собакою, то собака уп-
равляє людиною. 

2. Вважати, що собака 
мислить, як людина
 Господарі нерідко припису-
ють собаці людські емоції, по-
чуття, хід думок. Приміром, 
ситуація: власник намагається 
взяти речі, які пес вважає свої-
ми (наприклад, іграшки, мис-
ка, кісточка). Пес гарчить. Лю-
дина розчулюється: ах, мій Рек-
сик так прив’язаний до своєї гу-
мової курки, зовсім як дитина 
до плюшевого ведмедика, нехай 
грається. Людина не розуміє 
мотивацію тварини, яка таким 
чином виявляє не сентименти, 
а неприховану агресію. 
 — Якщо ви у відповідь на 
гарчання просто відходите, пос-
тупаєтесь, собака цим починає 
користуватися. Вона вас прив-
чає, дресирує, що за гарчанням 
буде кусатися, і ви боїтеся. Спо-
чатку тварина не дасть м’ячик, 
потім не дозволить себе розчеса-
ти, а в підсумку може вкусити 
вас за ногу без жодної причини. 
Пес буде вважати себе ватаж-
ком, оскільки ви йому регуляр-
но поступаєтеся, а значить, слу-
хати господаря тварина не ста-
не, — застерігає Олена.

3. Карати собаку 
не за правилами
 Активна пам’ять у собаки 
— три секунди, тому безглуз-
до кричати на цуценя за туфлі, 
погризені півгодини назад. Ма-
люк просто не зрозуміє, що саме 
він зробив не так. Адже за мить 
до вашого «фу! не можна!» со-
бака їла, грала з м’ячиком або 
взагалі спала на своєму місці! 
Що тоді «не можна»? Їсти з цієї 
миски? Брати м’ячик? Якщо 
ситуація повторюється із за-
видною регулярністю, собака 
смикається в очікуванні пока-
рання за будь-який рух. Бо ви-
ходить, що все «не можна», а за 
таких обставин бути щасливим 
вкрай важко. Як уникнути не-
порозуміння? Карати правиль-
но. Спіймати вихованця «на га-
рячому» і встигнути за ці три 
секунди легенько ляснути по 
філейній частині. Тоді собака 
стовідсотково зрозуміє, за що 
отримала.

4. Не враховувати особливості 
порід собак
 У кожної породи свої потре-
би в навантаженнях, харчуван-
ні, способах навчання. Напри-
клад, вівчарка прекрасно підпо-
рядковується тиску, стає слух-
няною, безвідмовною. Це дуже 
послужлива собака. А тер’єра 
не можна жорстко примушу-
вати щось робити, бо він просто 
ляже і з місця не зрушить. Під-
хід до тер’єра — тільки через ін-
терес, гру, співпрацю.
 Якщо завести таксу як деко-
ративну собачку, вона буде рити 
нори в дивані і знаходити собі 
аналогічні розваги в квартирі. З 
таксою потрібно багато гуляти, 
грати, виробляти величезний 
запас її енергії, тоді із собакою 
не буде проблем. Немає часу на 
прогулянки? Заведіть мопса — 
він буде з радістю сидіти вдома! 
Але не прекрасну хаскі з бла-
китними очима, яка переверне 
вашу квартиру догори дригом, 
залишившись на цілий день під 
замком.
 Потрібен ідеальний компа-
ньйон, сімейна собака? Візь-
міть лабрадора або золотисто-
го ретривера. Ці тварини дуже 
доброзичливі, ласкаві, люблять 
людей, максимально орієнто-
вані на людину, абсолютно без-
печні для дітей. Дог вразить вас 
своїм, м’яко кажучи, слабким 
інтелектом на тлі неймовірної 
руйнівної сили. Такого собаку 
ворогові не побажаєш...

5. Недооцінювати модних 
маленьких собачок
 Багато людей вважають, що 
крихітна собачка обов’язково 
тупа, не піддається навчанню, 
що такий песик хоче цілими 
днями сидіти на ручках і гав-
кати на оточуючих. Це помил-
ка. Господарі той-тер’єра або 
чіахуахуа самі перетворюють 
нормальних тварин на монс-
трів! Люди ставляться до соба-
ки, як до модної іграшки або до-
рогого аксесуару, а жива істота 
дає зрозуміти, що існують її від-
чуття, потреби і бажання. Дово-
диться гарчати, а як інакше?
 — У мене була клієнтка, 
яка купила собаку... під колір 
шуби. Пухнастий білий шпіц 
дійсно виглядав мило, але бути 
придатком до одягу не хотів. 
Собака гарчав, відчайдушно ку-
сався, відвойовуючи свої права, 
і господиня стала по-справжньо-
му боятися крихітку. Це було 
непросто — достукатися до жін-
ки, пояснити їй, що собаку пот-
рібно поважати, розуміти. Але 
як тільки людина змінила своє 
ставлення, шпіц заспокоївся і 
перестав кусатися, — розпові-
дає Олена. ■

ВИШКІЛ

Експерт із «собачої мови»
Навіть найлютішого пса можна навчити хорошим манерам, знаючи закони зграї зсередини

■

Хто сказав, що собаки не люблять гойдалки?❙

Тренування: ердельтер’єр Роберта і пітбуль Флеша слухняно виконують команди Олени.
Фото з особистого архіву Олени Сокольникової.

❙
❙
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«Дуже шкода, що британська антидопінгова асоціація не відкрила нам 

інформацію про позитивні допінг-проби Ф’юрі перед першим боєм — тоді б 
ми наполягли на тестуванні Всесвітньою антидопінговою асоціацією».

Бернд Бенте
менеджер українського боксера 
Володимира Кличка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Професійна хокейна ліга в Україні 
проіснувала недовго. Проте, на дум-
ку багатьох експертів, то був золо-
тий час вітчизняного хокею. Сьогод-
ні ж його ключові гравці намагаються 
відродити лігу професіоналів, щоправ-
да, виходить це в них не зовсім ефект-
но. Минулого літа в Україні запусти-
ли проект під назвою екстра-ліга. Але 
вже через рік їй на зміну прийшла Ук-
раїнська хокейна ліга. Серед її заснов-
ників фігурувало вісім клубів, утім 
взяти участь у чемпіонаті країни сезо-
ну 2016/2017 років зголосилися лише 
шість колективів. Банальна причина 
— брак фінансування — змусила сто-
личний «Компаньйон-Крижинку» та 
харківську «Юність» відмовитися від 
попередніх планів.
 Водночас на старт УХЛ вийшов аб-
солютний дебютант. Раніше криворізь-
кий «Кривбас» асоціювався з націо-
нальною футбольною першістю, нині 
ж це хокейний клуб, який, з огляду на 
його перші кроки, має вельми серйоз-
ні амбіції. Після серії вдалих матчів та 
осічок конкурентів команда, яку очо-
лює досвідчений спеціаліст, екс-на-
ставник національної збірної Украї-
ни та «Донбасу» Олександр Куликов, 
вийшла в проміжні лідери національ-
ної першості. І хоча за кількістю втра-
чених очок фаворитом турніру зали-
шається чинний чемпіон — «Донбас», 
висока позиція дебютанта виглядає 
справжньою несподіванкою. Однак, 
враховуючи медальні настрої криворі-

жан, про які на початку сезону заявив 
Куликов, усе  закономірно. Особливо 
має тішити «Кривбас» його нещодавня 
перемога над, як свідчить прес-служба 
клубу, прямим конкурентом у медаль-
ній боротьбі — «Кременчуком» — 4:1. 
Примітно, що знаковий успіх підопічні 
Куликова відсвяткували на майданчи-
ку опонента, до слова, бронзового при-
зера минулорічного чемпіонату.
 Пригадуючи попередній сезон, вар-

то відзначити, що як такої медальної 
гонки в ЧУ-2015/2016 не було, адже 
ще задовго до його завершення були чіт-
ко окреслені контури призової трійки. 
Водночас у поточному розіграші на ме-
далі претендують чотири команди, тож 
«плей-оф» обіцяє бути гарячим. Без 
сумніву, «Донбасу» вже не вдасться на 
одній нозі, як це було минулого разу, 
заїхати до фіналу. Відтак і запасних ре-
зервів у головній битві турніру коман-

да Анатолія Степанищева не матиме, 
хоча статус головного претендента на 
чемпіонство від неї нікуди не дінеться. 
Готуючись до виступу в Континенталь-
ному кубку, «червоно-чорні» повністю 
зберегли награний у минулому сезоні 
склад, який має значно більший потен-
ціал, ніж інші учасники ЧУ. Вочевидь 
досвідчені українці Шафаренко, Побє-
доносцев та Буценко, росіяни Царєгор-
дцев та Кочетков покликані для досяг-
нення клубом найвищих цілей.
 Проте без осічок команді Степани-
щева турнірний шлях усе ж не прой-
ти. Донецький клуб по разу вже про-
грав минулорічним призерам ЧУ. Хоча 
подібного роду успіхи кривдникам 
«червоно-чорних», зокрема столичним 
«генералам», даються дуже складно. 
Після звитяги над чинним чемпіоном 
володарі срібних нагород попередньої 
першості поступилися «Кременчуку» 
(2:3), з яким, нагадаємо, в минулому 
році вони вели запеклу боротьбу в пів-
фіналі «плей-оф». Примітно, що один 
із минулорічних лідерів «Дженералз» 
та молода надія збірної України — во-
ротар Едуард Захарченко — новий 
чемпіонат проводить у «Кременчуці» 
— команді, з якої, власне, й почало-
ся його становлення. Щодо гри «гене-
ралів», то помічник головного трене-
ра Вадима Шахрайчука — Костянтин 
Симчук — відзначив, що на результа-
ти столичної команди неабияк впливає 
відсутність можливості грати домаш-
ні поєдинки в Києві. Так, своїх гостей 
«Дженералз» приймають у Білій Цер-
кві, а грати в рідних стінах, за слова-
ми Симчука, будуть готові, «щойно 
з’явиться така можливість». ■

Григорій ХАТА

 Про проблеми з допінгом 
у чемпіона світу за версіями 
WBO, WBA та IBO, британ-
ця Тайсона Ф’юрі заговорили 
влітку — інформація про вияв-
лені в організмі британця «слі-
ди якихось заборонених препа-
ратів» з’явилася після того, як 
кривдник нашого Володимира 
Кличка відмовився від обіця-
ного українському екс-чемпіо-
ну матчу-реваншу, що мав від-
бутися 9 липня в Манчестері. 
Утім тоді жодних офіційних 
підтверджень тих «пліток» не 
було, а основною версією пе-
ренесення бою стала травма 
Ф’юрі.
 Після повторного «трю-
ку» з відміною своєї зустрічі з 
Кличком інформація про при-
четність Ф’юрі до допінгу зно-
ву спливла на поверхню, хоча 
команда британця причиною 
його чергового демаршу назва-
ла «медичні показання». Про-
те цього разу втримати сек-
рет на замку Тайсону Ф’юрі 
та його компанії не вдалося. 
Днями представники Всес-

вітньої антидопінгової аген-
ції заявили, що під час лабо-
раторного тестування аналізів 
Тайсона Ф’юрі, взятих 22 ве-
ресня, в його організмі вияв-
лено кокаїн. «Шкода, що ми 
довго не знали правди. Тепер 
ми переорієнтуємо свою ува-
гу з Ф’юрі на інших суперни-
ків», — заявили представники 
Володимира Кличка, котрому 
за нових обставин буде знач-
но складніше повернути назад 
свої чемпіонські пояси.
 Наразі достеменно ніхто 
не знає, яким буде майбутнє 
британського чемпіона. Одра-
зу після появи викривальної 
інформації Ф’юрі «цвіркнув» 
у «Твіттері» про завершен-
ня своєї боксерської кар’єри, 
прикрасивши прощальний 
«твіт» нецензурною лайкою. 
Проте дуже швидко він від-
кликав свою заяву, наголосив-
ши згодом, що «пожартував». 
«Як тільки мені стане краще, 
я буду захищати трон, який 
належить мені у суперважкій 
вазі», — наголосив Ф’юрі.
 У Великій Британії неа-
бияк занепокоїлися фізич-

ним та психічним здоров’ям 
свого чемпіона. «Ми мусимо 
відповідати за свої вчинки, й 
те, що Ф’юрі сидить у «Твіт-
тері» й розміщує там ці дур-
ні повідомлення — це прос-
то безглуздя якесь, — заявив 
промоутер боксера Френк 
Уоррен. — Такими діями він 
лише шкодить собі. Знищує 
свій талант. Але ж ми не мо-
жемо виправдовуватися й ви-
бачатися від його імені. Таке 
враження, що він сів на кноп-
ку самознищення. Його дії 

мене просто шокують».
 Добре знайомі з життєвою 
історією Тайсона Ф’юрі люди 
кажуть, що він, перервавши 
десятирічне панування Воло-
димира Кличка на боксерсько-
му олімпі, очікував націо-
нального визнання та слави, 
а в підсумку отримав «кокаї-
нове забуття». «Я — циган, і 
тут, в Англії, нікому не потрі-
бен», — не так давно говорив 
28-річний Ф’юрі, плануючи 
перебратися до «центру світо-
вої слави» — Лос-Анджелеса. 

Проте тепер, коли чемпіонсь-
ке реноме британського «су-
пертяжа» неабияк зіпсоване, 
його майбутнє — взагалі ту-
манне. Дехто хвилюється, що 
Тайсон може недожити до сво-
го 30-річчя, тоді як інших ці-
кавить доля чемпіонських по-
ясів.
 Поки ж WBA та WBO об-
думують свої подальші кроки 
щодо майбутнього Ф’юрі, Во-
лодимир Кличко розробляє 
стратегію повернення іншого, 
втраченого в бою з Тайсоном, 
трофею — пояса IBF, який, 
нагадаємо, британець не за-
бажав захищати й відпустив 
у «вільне плавання». Команда 
Кличка вже розпочала форсо-
вані перемовини з чемпіоном 
світу за версією Міжнарод-
ної боксерської федерації Ен-
тоні Джошуа, проте швидко 
вдарити по руках сторони на-
вряд чи зможуть. Скоріше за 
все, на шляху до чемпіонсько-
го протистояння, доки юристи 
обсмоктуватимуть деталі кон-
тракту, обом боксерам дове-
деться провести «проміжний» 
поєдинок. 
 Серед можливих візаві Во-
лодимира Кличка називають 
маловідомого австралійця Лу-
каса Брауна, котрий дуже ак-
тивно виказує своє бажання 
зустрітися в ринзі з українсь-
ким боксером. Здається, що 
після тривалого простою, яко-
го, за словами самого україн-
ця, раніше в його кар’єрі ні-
коли не було, подібний «бій-
розігрів» виглядає цілком ло-
гічним кроком. ■

ХОКЕЙ

Амбіції не для новачків
У новоствореній Українській хокейній лізі зібралася міцна четвірка для заповзятої 
медальної боротьби

■ ТАБЛО

 Чемпіонат України. Матчі 7-го туру. 
«Дженералз» — «Кременчук» — 2:3, «Білий 
барс» — «Кривбас» — 4:6.
 Турнірне становище: «Кривбас», «Джене-
ралз» — 14, «Кременчук» — 13, «Донбас» — 13 
(6 матчів), «Витязь» — 3 (6), «Білий барс» — 3.

■

Приймаючи «Кременчук» у Білій Церкві, столичні «генерали» зазнали другої поразки 
в сезоні.
Фото прес-служби ХК «Дженералз».

❙
❙
❙

БОКС

Допінгове забуття
Кривдника Володимира Кличка — 
Тайсона Ф’юрі — спіймали на вживанні 
психостимуляторів

■

Перервавши 10-річну чемпіонську гегемонію Володимира Кличка, 
Тайсон Ф’юрі занурився в «кокаїнову ейфорію».
Фото з сайта newsweek.com.

❙
❙
❙
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 — Ребе, а що таке витік мізків?
 — У твоєму випадку, Сьомо, це 
нежить.

* * *
 Давиде Марковичу, щоб ви знали 
— жінки ніколи не старіють! Це в чо-
ловіків зір псується.

* * *
 Моня був одружений двiчi й оби-
два рази невдало. Перша дружина від 
нього пішла, а друга — ні.

* * *
 — Фімо, мої співчуття! Кажуть, 

у тебе теща померла? Боже, яка була 
жінка! Напевно, з серцем що-небудь?
 — Ні. Вдавилася бутербродом iз 
чорною ікрою, коли французький ко-
ньяк закушувала.
 — Що ви кажете. Яка красива 
смерть!

* * *
 — Семене Марковичу, що ж усе-
таки штовхнуло вас на пограбування 
ювелірного магазину?
 — Так на вітрині було написано: 
«Панове, не пропустiть свiй шанс».

По горизонталі:
 2. Сотник Майдану, пізніше — 
народний депутат, який прославив-
ся своїми «бійцівськими» якостя-
ми. 7. Посаг нареченої. 8. Ім’я ук-
раїнського політика, яку імідж-
мейкери першою порівнювали з 
Жанною д’Арк. 9. «Світлоносний 
янгол», який став Князем темряви. 
10. Зменшений варіант грузинсь-
кого імені Вахтанг. 12. Вулкан на 
острові Сицилія. 15. Знаменитий 
циганський театр. 17. Давньорим-
ський бог ковальства і вогню. 18. 
Розташування людей у військово-
му строю в шеренгу за зростом. 
19. Творче псевдо відомого казка-
ря Олександра Власюка. 21. Ста-
родавня держава у Середній Азії. 
22. Велика рибальська сітка. 23. 
Давньогрецька богиня перемо-
ги. 26. «А ... цвіте синьо-синьо, а 
мати жде додому сина» (пісня). 
28. День народження. 29. Острів-
на держава поблизу Греції, відо-
ма своїми офшорами. 30. Школа 
бойового гопака. 31. Ім’я відомо-
го тренера з художньої гімнастики, 
мами Ірини Дерюгіної.
По вертикалі:
 1. Позначка в паспорті, що 
дозволяє перебувати на території 
певної держави, яку Верховна 
Рада хоче запровадити з Росією. 
2. Італійський купець і мандрів-
ник, який побував в Індії та Ки-
таї. 3. Норма харчових продуктів 
для людини чи тварини. 4. Пра-
цівник театру, який підказує акто-
рам репліки. 5. Католицький па-

рафіяльний священик у Франції, 
Бельгії та деяких інших країнах. 6. 
Весняна квітка. 10. Біблійне міс-
то, де вперше люди розділилися 
за мовними ознаками. 11. Люди-
на з вибуховим темпераментом. 
13. Сім днів. 14. Попередня згода 
держави на прийняття певної осо-
би як глави дипломатичного пред-
ставництва іншої держави. 15. Іу-
дейський священик. 16. «Я єсть 
..., якого правди сила ніким зво-
йована ще не була» (Павло Тичи-
на). 20. Муніципалітет у Франції. 
21. «... кури, Мотрині яйця» (на-
родна приказка про якусь дурни-
цю). 24. Місце, де, за віруванням 
наших предків, оселяються душі 
померлих. 25. Енергетичне поле 
навколо фізичного тіла людини. 
26. «А я вже забув, де та ... гора, 
і не знаю, чи ... гора впізнала б 
мене» (Василь Стус). 27. Сплюс-
нуте коло. ■
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Аліса КВАЧ

 Як казали старі добрі люди, 
«співати і я співаю, особливо, коли 
вип’ю, а що ти робити вмієш?». Оче-
видно, таку фразу почула й відома 
американська співачка Кеті Перрі (а 
може, просто вирішила довести, що 
талановита людина — талановита в 
усьому?), бо захотіла опанувати ще 
одну професію. І не абияку, а акуше-
ра-гінеколога. І почала не з теорії, а 
одразу з практики — прийнявши по-
логи у рідної сестри. Про що одразу 
ж поділилася з усім світом у мережі 
Twitter. «Приймала пологи у сест-
ри з другої дня до другої ночі, а о 8-
й уже була на студії. Що ж, до мого 
резюме можна сміливо додавати — 
«акушер». Називайте мене Тітонь-
ка Кеті», — написала співачка.
 Варто зазначити, що це вже не 
перший подібний досвід у «Тітонь-
ки Кеті». У 2001 році вона також 
асистувала акушерові під час пер-
ших пологів сестри. Можливо, час 
замислитися і про власних дітей. 
Тим більше, що роман співачки з 

голлівудським красе-
нем Орландо Блумом 
якраз у самому розпалі. 
Кеті переїхала до коханого у 
його дім у Малібу, вони часто гу-
ляють разом, відпочивають і не 
приховують своїх почуттів.
 У єдиному лише вони не 
зійшлися у поглядах. Орлан-
до — затятий «собачник», і в 
його домі живе кілька псів. 
А от Кеті більше до душі ки-
цьки. Однак і чоловік, і со-
баки виступили категорич-
но проти того, щоб співач-
ка переселялася разом зі 
своїми улюбленцями, тож 
кицьок довелося лишити 
вдома, найнявши їм нянь-
ку. Втім, усе ще може змі-
нитися. Недарма кажуть, 
що жінка може бути надзви-
чайно поступливою і чекати 
безконечно довго, якщо вона 
впевнена, що зрештою все буде 
так, як вона цього хоче. ■

Кеті Перрі. ❙

НОВА РОЛЬ ■

Кеті Перрі пішла 
в акушери
Подруга Орландо Блума прийняла 
пологи у рідної сестри

Ната НЕТУДИХАТА

 Хто-хто, а люди, які страждають від алко-
гольної залежності, в Росії — поважні грома-
дяни, основа бізнесу. По-перше, їх досить ба-
гато, а по-друге, вони — надійні клієнти, які не 
зрадять і не підведуть. Саме на таких, очевид-
но, і розраховане «ноу-хау», яке з’явилося в 
Калузі (але є перспективи поширення і на інші 
міста) — автомат із продажу дешевої спирто-
вої настоянки глоду.
 З одного боку, нічого забороненого тут не-
має. Настоянка глоду — відомий препарат, який 
вживається при захворюваннях серця. Але «бо-
ярку» (саме так називається настоянка в Росії 
через російську назву глоду — бояришнік) дав-
но використовують і любителі оковитої як за-
мінник підакцизного, а тому набагато дорожчо-
го алкоголю. Тож можливість мати в місті ціло-

добову автоматичну «розливайку» вони сприй-
няли з неабияким ентузіазмом і вже протоптали 
стежку до першого автомата.
 Самі ж розробники таких автоматів роз-
горнули цілу кампанію з реклами своїх ви-
робів, обіцяючи середній прибуток з однієї 
«автопоїлки для алкоголіків» у середньо-
му 35 980 російських рублів за місяць після 

сплати всіх податків. І це при тому, що ціна од-
нієї пляшечки — 20 рублів. Також розробники 
пропонують «Боярку-24» як викуповувати, так 
і брати на прокат, а також обіцяють допомогти 
з оформленням статусу приватного підприєм-
ця  та налагодити безперебійне постачання то-
вару. Як любили казати колись: «Усе для бла-
га народу». ■

БУВАЄ! ■

На автоматі
В Росії запровадили цілодобовий продаж 
спиртової настоянки глоду

7 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, без iстотних опадiв. Вi-
тер захiдний, 5-10 м/с. Температура вночi +4...+6; удень 
i +12...+14.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, дощ iз мок-
рим снiгом. Славське: вночi +1...+3; удень +8...+10. 
Яремче: вночi 0...+3; удень +6...+8. Мiжгiр’я: вночi 0...-
2; удень +8...+10. Рахiв: уночi +1...+3; удень +10...+12.

Декомунізація  на  

картах  чи у  головах?

На Волині ще й досі шанують «героїв», 
«подвиги» яких викликають дуже багато запитань
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