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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 25,88 грн 

1 € = 27,33 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

            Поспішіть передплатити «Україну молоду» на 2017 рік »СТОР. 15

Ой були, 
були на селі
В Україні пройшли вибори в 41 об’єднаній територіальній громаді
стор. 4 »

Ольга Айвазовська («Опора») підписала це фото на своїй ФБ-сторінці так: «Перші вибори в об’єднаних громадах інколи виглядають саме так. Не буду коментувати приміщення для голосування,  ❙
але відчуття далекості від народу не залишає саме в такі моменти». ❙
Фото з сайта nv.ua. ❙

Учні харківського 

училища принесли до 

військового госпіталю 

листівки з побажанням 

військовим АТО 

якнайшвидшої смерті
стор. 3 »

Українська ідея має стати тим 

універсальним інструментарієм, 

який запустить механізм 

консолідації та розбудови держави
стор. 6—7 »

Коли не національні ідеали, 
а Межигір’я  — мрія

Сепаратистські пустощі
У Києві 

виступить 

всесвітньо 

відомий 

музикант Девід 

Ґарретт
стор. 12 »

Скрипаль Диявола
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«Якщо рік тому список політв’язнів у Росії складався з 50 осіб, то сьогодні їх — 102 людини.
І цей список не повний».

(Дані російського правозахисного центру «Меморіал»)

УКРАЇНА МОЛОДА

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Морозами 
не зламати
Кінематографісти у Польщі 
підтримали Олега Сенцова 
Євдокія ФЕЩЕНКО

 У польському Вроцлаві 10 грудня під час уро-
чистої церемонії вручення нагород Європейської 
кіноакадемії кінематографісти нагадали про ук-
раїнського режисера Олега Сенцова, повідомляють 
на сайті НСКУ. Бранцю Кремля 40 років, за наду-
маними звинуваченнями його, кримчанина, засу-
дили до 20 років ув’язнення у Росії. 
 На міжнародному кінозібранні у Польщі про 
Олега Сенцова розповіла Марія Альохіна з гурту 
Pussy Riot. За пісню проти Володимира Путіна, 
хто не пам’ятає, громадська активістка провела в 
ув’язненні два роки. Розповідаючи про це, Марія 
додала: «Маю надію, що він (Путін. — Авт.) нам 
усім не подобається». Її слова зустріли оплеска-
ми.
 «Я тут, щоб говорити про українського режисе-
ра Олега Сенцова. Вашого колегу, який навіть не 
робив того, що я, — вела далі Марія Альохіна. — 
Олег Сенцов отримав вирок — 20 років ув’язнення. 
І нині він у Сибіру, у Якутії. Погода сьогодні в 
Якутії — мiнус 42 градуси за Цельсієм. Дуже хо-
лодно».
 Марія Альохіна зачитала фрагмент листа Оле-
га Сенцова, який було оприлюднено у серпні 2016-
го, в якому кінорежисер говорить про себе й ін-
ших політичних в’язнів: «Ми не ваше слабке міс-
це. Якщо нам доведеться стати цвяхами у кришку 
труни тирана, я хотів би бути таким цвяхом. Прос-
то знайте, що цей цвях не зігнеться». 
 «Спільнота сильніша за уряд. Бо спільнота не 
має меж. І я вірю, що спільно ми можемо змінити 
речі. Я хочу закликати вас стати за Олега і його сво-
боду. Зараз», — так завершила свій виступи Марія 
Альохіна. ■

«КРИМНАШ»

Бранці гинуть
У в’язницях російських окупантів  
— тисячі українців
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Кримська правозахисна група (КПГ) днями нагадала, що в ціло-
му за період окупації з Криму у виправні установи РФ було вивезено 
не менше 2200 громадян України, які перебували в ув’язненні, з них 
240 — жінки. Більше того, КПГ на своєму сайті повідомила: в уста-
новах пенітенціарної системи окупованого Криму та Росії зафіксова-
но два випадки смерті громадян України. 
 Встановлено, що один з них — уродженець Генічеська Валерій 
Керімов був вивезений з виправної установи в Криму у виправну ко-
лонію №1 Республіки Адигея у Росії, де помер 8 вересня 2016 року. 
«Керімов був хворий на гепатит і туберкульоз, йому не була своєчас-
но надана медична допомога, — повідомили правозахисники. — Ін-
ший громадянин України Сергій Глиняник із Севастополя помер 30 
серпня 2016 року в СІЗО №1 Сімферополя також iз причини ненадан-
ня медичної допомоги». Цю інформацію також підтвердила голова 
моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Фіона Фрейзер.
 Нагадаємо, що у листопаді український проект резолюції «Ситу-
ація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севас-
тополь (Україна)» в ООН підтримали 73 країни, 23 проти (серед них 
Росія та Білорусь). У документі засуджують «обмеження прав люди-
ни, дискримінаційні заходи й практику щодо жителів тимчасово оку-
пованого Криму, у тому числі кримських татар, а також українців і 
осіб, які належать до інших етнічних і релігійних груп, із боку росій-
ської окупаційної влади».
 Резолюція підтверджує територіальну цілісність України, невиз-
нання анексії Криму, закликає Росію надати безперешкодний доступ 
для моніторингу та містить звернення до Управління Верховного ко-
місара ООН з прав людини підготувати окремий тематичний звіт щодо 
ситуації в Криму. Документ ГА ООН також засуджує примусове залу-
чення жителів окупованого Криму до служби в російських ЗС, усу-
переч Женевській конвенції.
 Уперше в документах ООН Росія називається державою-оку-
пантом, а АР Крим i місто Севастополь тимчасово окупованою тери-
торією. ■

■

■

Катерина МАРТИЧ
Вінниця

 У Вінниці відкрили 
сьо мий в Україні сервіс-
ний центр МВС, який за-
мінить колишній МРЕВ. 
Тут уже почали надавати 
послуги з реєстрації, пе-
ререєстрації та зняття з 
обліку транспортних за-
собів. Крім цього, можна 
замінити або вперше от-
римати посвідчення водія 
та скористатися іншими 
послугами, необхідними 
водіям для користування 
транспортними засобами. 
 «Для нас важливо, аби 
громадяни отримували 
швидкий та якісний сер-
віс. У центрі працюють ка-
мери відеоспостереження, 
що дозволяє переглянути 
завантаженість центру в 
реальному часі через ін-
тернет. Центр оснащений 
електронною чергою, ди-
тячою кімнатою та місця-
ми очікування. Подбали і 
про те, щоб людям з обме-
женими можливостями 
теж було комфортно от-
римати послуги», — ска-
зав заступник директора 
Головного сервісного цен-
тру МВС Сергій Гончаров 
на його відкритті.
 Замінити посвідчення 
водія в оновленому сервіс-
ному центрі можна за пів-
години, переконує Сер-
гій Гончаров, а зареєстру-
вати автомобіль — за дві 
години. В середньому, у 
сервісному центрі плану-
ють надавати щонаймен-
ше 120 адмінпослуг упро-
довж дня. А з нового року 
спектр обслуговування 
розшириться, зокрема, ще 
видаватимуть довідки про 
несудимість.
 «Штат оновився на 
90%. Громадян одночасно 
обслуговуватимуть 10 ад-
міністраторів, серед яких 

вісім — це нові працівни-
ки. Вони закінчили про-
граму стажування та ус-
пішно пройшли конкур-
сний відбір. Нагадаю, що 
там було 49 осіб на місце. 
Адміністратори будуть от-
римувати від 7 тис. грн., а 
в 2017 році плануємо, що 
зарплата буде на рівні 10 
тис. грн.», — сказав керів-
ник регіонального сервіс-
ного центру МВС у Вінни-
цькій області Олександр 
Князюк.
 До речі, отримати пос-
луги тут можуть не тільки 

жителі Вінниці чи області, 
а й з інших регіонів.
 «Мені потрібно пере-
реєстрацію автомобіля зро-
бити. Приїхав iз Вінниць-
кого району. Трохи розгу-
бився, коли зайшов у сер-
вісний центр. Не знав, куди 
йти і що робити. Але допо-
могли, підказали, як той 
талон узяти в електронну 
чергу. Показали, куди йти 
до адміністраторів. Дуже 
гарно, яскраво в оновлено-
му приміщенні. Ще навіть 
запах фарби вiдчувається. 
Оце чекаю вже хвилин 15, 

поки готують документи 
для огляду транспортно-
го засобу працівником ек-
спертної служби», — роз-
повів про перші враження 
від оновленого сервісного 
центру МВС у Вінниці Ва-
силь Москаленко.
 Планується, що до 
кінця року сервісні цен-
три МВС нового зразка 
з’являться також у Хар-
ківській, Запорізькій, До-
нецькій та Чернігівській 
областях. Усі вони будуть 
працювати за єдиним при-
нципом — прозорості. ■

СЕРВІС

Талон у чергу
Замість МРЕВ відкрили уже сьомий сучасний 
сервісний центр МВС

■

Мотивовані гарними умовами праці і достойною зарплатою, працівники обслуговують 
клiєнтiв швидко.
Фото Катерина МАРТИЧ.

❙
❙
❙

Іван БОЙКО

 Переговорники в Мінську кон-
статують збільшення кількості об-
стрілів на Донбасі, які за останній 
час мали місце з боку бойовиків так 
званих «ДНР» і «ЛНР». Спостері-
гачі ОБСЄ підтверджують, що най-
більше бойовики останніми днями 
стріляли по Широкіному, Авдіївці, 
Красногорівці, Станиці Лугансь-
кій. 
 Тристороння контактна група у 
Мінську констатує, що нещодавні 
обстріли селища Станиця Лугансь-
ка свідчать про небажання бойови-
ків «ЛНР» виконувати зобов’язання 
щодо розведення сил і засобів у цьо-
му районі.
  «Це є зухвалим порушенням до-
мовленостей щодо розведення сил і 
засобів у цьому районі. Через постій-
ні ворожі провокації українська ар-
мія продовжує стояти на своїх рубе-
жах для безпеки мирних мешканців 
міст», — додає речник Міноборони з 

питань АТО Олександр Мотузяник. 
 За даними штабу АТО, минулої  
неділі окупанти гатили по позиціях 
ЗСУ 51 раз. Обстріли вели не лише з 
мінометів чи кулеметів, а й iз важ-
кої артилерії і танків. Унаслідок мі-
нометних обстрілів селища Кримсь-
ке поранено трьох бійців ЗСУ.
 Минулої суботи в районі Красно-
горівки під час мінометного обстрі-
лу загинули троє захисників Украї-
ни, ще двох було поранено. Пан Мо-
тузяник зазначає, що після трьох діб 
відносного зменшення збройних про-
вокацій, саме в суботу «зафіксовано 
різке збільшення обстрілів iз боку 
бойовиків, зокрема на луганському 
та маріупольському напрямках».
 «Ворог активно застосовує важке 
озброєння як удень, так і вночі», — 
каже речник Міноборони з питань 
АТО.
 Водночас місія ОБСЄ зафіксу-
вала присутність озброєних росій-
ських вояків на окупованій тери-
торії в районі Маріуполя минулої 

п’ятниці. 
 «У підконтрольному «ДНР» селі 
Саханка (24 км на північний схід 
від Маріуполя) до патруля місії на 
цивільному автомобілі з номер-
ними знаками Російської Федера-
ції під’їхали четверо озброєних чо-
ловіків з автоматами (АК-47) і поча-
ли розмовляти зі спостерігачами», 
— йдеться у звіті місії.
 За даними ОБСЄ, всі вояки «були 
одягнені у форму військового типу». 
При цьому двоє з них відрекоменду-
валися спостерігачам як громадяни 
Російської Федерації.
 У свою чергу, волонтери зі спіль-
ноти InformNapalm виявили в оку-
пованому райцентрі Новоазовськ 
на маріупольському напрямку базу 
російських військ i велике скупчен-
ня озброєнь.
 За їхніми даними, в одному з 
районів Новоазовська базується 
близько 10 одиниць 122-мм САУ 
2С1 «Гвоздика» (згідно з Мінськи-
ми домовленостями, артилерійсь-
кі гармати калібру понад 100 мм по-
винні бути відведенi не менш ніж на 
25 км від лінії розмежування), а та-
кож близько 15 одиниць тентованої 
автомобільної техніки.
  «Саме ця база озброєнь і техні-
ки активно використовується росій-
ськими окупантами для здійснен-
ня провокаційних обстрілів мир-
них жителів і позицій українських 
силовиків на маріупольському на-
прямку», — йдеться у розслідуван-
ні спільноти InformNapalm. ■

НА ФРОНТІ

Ворог додав вогню 
Окупанти різко збільшили кількість обстрілів 
на Донбасі й не бажають відходити від Станиці 
Луганської 

■
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КОМПЕНСАЦІЯ

«Базар» відповів
Львів’янка відсудила компенсацію 
за травму через неприбрану 
територію 
Дар’я БАВЗАЛУК

 Львів’янка відсудила у комунального підпри-
ємства «Навколо базару» компенсацію за перелом 
руки, отриманий через неприбрану прибудинкову 
територію. Жінка зламала руку в лютому 2016 року, 
коли, повертаючись додому, зачепилася за бетонну 
брилу, яка закривала каналізаційний люк. Компен-
сацію за травму їй вдалося відсудити лише у грудні.
 «Єдиною змогою потрапити до входу в будинок є 
вузька доріжка під будинком. На цій доріжці була 
бетонна споруда, з якої стирчала арматура. Йдучи 
додому, жінка зачепилась за арматуру, впала й от-
римала травму. Через декілька днів після її звернень 
щодо неприбирання прибудинкової території спору-
ду перенесли на дитячий майданчик», — перепові-
дають у рішенні суду покази жінки.
 Потерпіла розповіла, що витратила на лікування 
близько 4 тисяч гривень. Крім цього, заплатила ще 
2 тис. грн. сусідці за допомогу. Жінка хотіла відсу-
дити у комунальників 15 тис. грн. компенсації.
 Франківський районний суд Львова частково 
задовольнив позовні вимоги жінки, зобов’язавши 
ЛКП «Навколо базару» виплатити жінці 7495 грн.: 
4495 грн. за витрати на ліки та послуги сусідки, а та-
кож 3000 моральної компенсації. 
 Із настанням ожеледиці кількість травм знач-
но побільшала. «УМ» нагадує, якщо ви травмува-
лися біля будинку (прибудинкова територія), то від-
повідальність за це несе ЖЕК або ОСББ. У випад-
ку, якщо інцидент трапився на проїжджій частині, 
— комунальна служба, комунальне господарство. 
Якщо винен ЖЕК чи комунальне господарство, пот-
рібно скаржитись у міську раду, що вони не приби-
рають чи роблять це погано. У випадку травм також 
можна подавати до суду. ■

■

МЕДІА ДЛЯ МАС

Пакетні 
пропозиції
За доступ до телеканалів 
доведеться платити більше 
Олена КАПНІК

 Із 1 січня всі українські телеканали стануть платними. Саме з по-
чатку нового року набуває чинності законопроект, який вносить змі-
ни в закон України «Про телебачення і радіомовлення». Таким чином 
медіа-групи отримують право вимагати з операторів платного телеба-
чення плату за мовлення каналів у їхнiх мережах. Медіа-групи вже оз-
вучили мінімальну вартість контенту для мереж платного телебачення. 
Канали продаватимуть тільки пакетами, їх вартість буде дійсною тіль-
ки для абонентів, які укладуть договір у грудні 2016 року. Наразі ціни 
коливаються від 45 копійок до 3 гривень за абонента.
 Група каналів «1+1» media (6 каналів: «1+1», «2+2», «ТЕТ», 
«Плюсплюс», «Уніан» «ТБ» і «Бігуді») та StarLightMedia (6 каналів: 
«СТБ», «ICTV», «Новий канал», «QTV», «М1» і «М2») за одного або-
нента за місяць просять трохи менше однієї гривні — 75 копійок. Па-
кет каналів «Медіа Група Україна» (3 канали: «Україна», «НЛО TV» і 
«Індиго TV») коштує 45 копійок за абонента на місяць. У компанії Inter 
Media Group (9 каналів: «Інтер», «НТН», «Мега», «Enter-фільм», «Пік-
сель», «K1», «K2», Zoom і EuroNews) ціна одного абонента — 3 гривні. 
Вартість дистрибуції у кабельних мережах також озвучив «5-й канал» 
— 10 копійок за одного абонента на місяць.
 До слова, усі канали продаються тільки пакетами. Саме тому за-
ощадити, виключивши найменш цікаві канали з пакета медіа-групи, не 
вийде. Цікаво, що всі ціни вказані із застереженням. Медіа-групи бу-
дуть погоджувати остаточну вартість пакета з кожним конкретним опе-
ратором. При цьому на фінальну вартість пропозиції впливатиме в пер-
шу чергу розмір абонентської бази оператора.
 За словами представників медіа-груп, наведений прайс дійсний 
при укладенні договору до 21 грудня 2016 року, а з 1 січня 2017 року 
ціни можуть пiдвищити в кілька разів. Як приклад можна привести про-
позицію StarLightMedia, яка в новорічну ніч збільшиться рівно вдвiчi — 
з 0,75 грн. до 1,5 грн. за абонента.
 Нагадаємо, законопроек про зміни в Закон України «Про телеба-
чення і радіомовлення» був розроблений у жовтні 2015-го і у листопаді 
потрапив на розгляд до Верховної Ради. Утім закон кілька разів дооп-
рацьовували і остаточно його прийняли лише у жовтні 2016-го. Прези-
дент України Петро Порошенко підписав законопроект на початку груд-
ня цього року. ■

■

Людмила НІКІТЕНКО

 Допомогти українському війсь-
ку з кадрами вирішили у Черкась-
кому національному університеті 
імені Богдана Хмельницького і від-
крили військову кафедру. Тут готу-
ватимуть командирів механізова-
них підрозділів Сухопутних військ 
та військових психологів. 
 «Серед 120 студентів є учасники 
АТО, а ще — 20 дівчат. Більшість 
представниць прекрасної статі, до 
слова, навчатимуться не на пси-
хологів, а на командирів», — роз-
повідає «Україні молодій» завіду-
вач кафедри військової підготовки 
Валерій Монастирський. Серед сту-
дентів не лише черкащани, а й при-
їжджі з Дніпропетровська та Києва. 
Викладацький склад — кандидати 
наук та доценти, котрі читатимуть 
лекції з інженерної підготовки, то-
пографії, зв’язку, а практичні за-
няття проходитимуть на базі Орша-
нецького навчального центру непо-
далік Черкас, де готують контракт-
ників для Державної прикордонної 
служби.

 «З Оршанцем у нас укладено 
угоду про співпрацю, тож їхні інс-
труктори проводитимуть польові за-
няття з вогневої та медичної підго-
товки. Після закінчення навчання 
студенти одержать дипломи молод-
шого лейтенанта», — говорить Ва-
лерій Монастирський.
 За словами ректора університету 
Олександра Черевка, ініціював ство-
рення на Черкащині кафедри війсь-
кової підготовки голова ОДА Юрій 
Ткаченко ще у 2014 році. Але зна-
добився час для отримання дозволу 
Міністерства оборони, ліцензуван-
ня спеціальностей, укомплектуван-
ня кафедри кадрами та створення на-
лежної матеріально-технічної бази.
 «Наша військова кафедра під-
порядкована Сухопутним військам 

Збройних сил України, її діяль-
ність координує Черкаський облас-
ний військовий комісаріат. І хоча 
фінансове становище нині непрос-
те, але студенти мають однострої, 
кафедра оснащена навчальною 
зброєю, навчально-методичними 
засобами, вирішуємо питання за-
безпечення мультимедійною техні-
кою», — підсумовує Олександр Че-
ревко. І додає, що реалізація цьо-
го проекту була б неможливою без 
підтримки меценатів, будівельни-
ків, членів Наглядової ради та пар-
тнерів університету.
 До речі, у Черкасах iз цього на-
чального року готують iще й війсь-
кових фельдшерів. У місцевому ме-
дичному коледжі  навчаються 30 
студентів. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Шокуючу інформацію розпов-
сюдив днями Харківський благо-
дійний фонд «Сестри милосердя 
АТО». Учні місцевого будівельно-
го ПТУ №25 приходили до госпіта-
лю, аби привітати поранених бійців 
із Днем Збройних сил. Але разом із 
теплими листівками вручили і кіль-
ка відверто провокаційних листі-
вок. Склалося враження, що їхній 
текст був скопійований з войовни-
чих сепаратиських сайтів, де війсь-
кових ЗСУ піддають анафемі і пара-
лельно славлять міфічні Новоросію 
та ХНР. 

 Співробітники СБУ одразу до-
ручили адміністрації навчального 
закладу знайти автора образливих 
текстів, підозрюючи, що ним може 
виявитися один з адептів «русского 
міра», які час від часу засвічують-
ся у Харкові. «Директор ПТУ була 
викликана до управління Служби 
безпеки, — повідомила президент 
фонду Ярина Чаговець. — Там по-
обіцяли, що звірять почерки учнів 
та викладачів із почерком на листів-
ках, які ми отримали, і вирахують 
тих, хто це написав». Адміністра-
ція училища також висловила го-
товність прийти до госпіталю й ви-
бачитися перед військовими. 

 Результат службової перевірки 
озвучили досить оперативно. «Ви-
конавцями виявилися хлопець і дів-
чина, відповідно 16-ти і 15-річного 
віку, учні однієї з навчальних груп 
ПТУ №25, — повідомив начальник 
прес-служби обласного управління 
СБУ Владислав Абдула. — Вони  є 
місцевими мешканцями з Харкова 
та області. Встановлено, що моти-
вом хлопця для написання вказа-
ного листа стало особисте неприяз-
не ставлення до одного з доброволь-
чих батальйонів: цього року у нього 
виник конфлікт із представниками 
вказаного добробату на ґрунті фут-
больних уболівань. Він запевнив, 
що цей лист адресувався суто пред-
ставникам вказаного добровольчо-
го батальйону, а не воїнам Збройних 
сил України».
 Поговорити зі співавторкою 
листівки педагогам училища поки 
що не вдалося, оскільки вона пере-
буває на лікарняному. Адміністра-
ції ж навчального закладу порадили 
більше розповідати підліткам про 
заслуги людей, які ціною власного 
життя і здоров’я бережуть в Україні 
мир. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкасах учора від-
бувся довгоочікуваний 
суд, на якому розгляда-
ли справу про побиття 
правоохоронцями під час 
Революції гідності фото-
кореспондента «Вечір-
ніх Черкас» Ігоря Єфімо-
ва. 20 лютого 2014 року, 
під час зачистки міліцією 
блокпоста активістів при 
в’їзді в Черкаси, з автобу-
са вискакували міліціоне-
ри і, пробігаючи повз жур-
наліста, який був у жилеті 
з написом «Преса», по чер-
зі жорстоко його били. 
 Продовжували й тоді, 
коли він упав. Після по-
биття, з розбитою голо-
вою, Ігор Єфімов потра-
пив до лікарні.
 На суді дива не ста-
лося. Феміда виправда-
ла підсудного Петра Па-
ливоду, який на той час 
був заступником коман-
дира батальйону. Проку-
рор просив для підсудно-

го три роки позбавлення 
волі, а захист наполягав, 
що повідомлення про пі-
дозру є хибним і складу 
злочину у діях колишньо-
го правоохоронця немає. 
 «Я обурений таким 
рішенням Соснівського 
районного суду Черкас. 20 
лютого буде три роки піс-

ля побиття. Весь цей час 
прокуратура розслідува-
ла цю справу, я там дуже 
багато часу провів. Було 
пізнання, відтворення, а 
по факту справа розвали-
лася», — розповідає «УМ» 
Ігор Єфімов. Він каже, що 
збирається подавати апе-
ляцію на рішення суду.

 «Це судове рішення є 
обурливим! Але дивува-
тися тут немає чому, бо 
прокуратура проводила 
неякісне розслідування, 
плутала свідків. Й у вла-
ди, й у керівництва ГПУ 
немає політичної волі бо-
ротися зі злочинами проти 
журналістів. Безкарність 
є надзвичайно гострою 
проблемою для українсь-
ких журналістів, про це 
у своїх звітах наголошує 
і Міжнародна федерація 
журналістів. А відсут-
ність покарання провокує 
випадки брутального по-
рушення прав журналістів 
у майбут ньому та самоцен-
зуру, коли медіа обмежу-
ватимуть себе у темах, бо-
ячись насильства», — до-
дає  секретар  Національ-
ної спілки журналістів 
України Сергій Томілен-
ко. НСЖУ планує залу-
чити медіа-юристів для 
правової допомоги Ігорю 
Єфімову для подачі апе-
ляції. ■

ОСВІТА

Командири у спідницях
У Черкасах навчають військових спеціальностей

■

ЗРАДА

Сепаратистські пустощі 
Учні харківського училища принесли до 
військового госпіталю листівки з побажанням 
військовим АТО якнайшвидшої смерті

■

Ігор Єфімов.
Архівне фото.

❙
❙

СУД ТА ДІЛО

Продовжуватимуть пресувати
Суд виправдав правоохоронця, винного у побитті журналіста

■
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«На жаль, національний рівень уваги до цих кампаній вкрай низький, хоча 
успіх децентралізації багато в чому можна буде оцінити за спроможністю 
та успішністю нових громад».

Ольга Айвазовська
керівник Громадянської мережі ОПОРА

УКРАЇНА МОЛОДА

Савченко дійсно зустрічалася 
з терористами — Плотницький 
підтвердив
 У партії «Батьківщина» вважають 
неприпустимими переговори з терорис-
тами та їхніми ватажками. Про це йдеть-
ся в офіційній заяві партії, оприлюдненій 
12 грудня. «І партія в цілому, і фракція 
«Батьківщина» у Верховній Раді від са-
мого початку російської агресії проти Ук-
раїни послідовно відстоюють позицію, 
що переговори з терористами проводи-
ти не можна. Ця позиція нашої політич-
ної сили зафіксована у численних заявах 
та виступах», — наголошують у «Батьків-
щині». «Надія ж Савченко нещодавно за-
явила про свою участь у новому політич-
ному проекті. Вона не координує свої дії 
з фракцією та партією «Батьківщина», — 
підкреслено в заяві. 
 Як повідомляли раніше ЗМІ з посилан-
ням на джерела, 7 грудня Надія Савченко 
таємно відвідала Мінськ, де за посередниц-
тва Федеральної служби безпеки Росії зус-
трілася з ватажками так званих «ДНР» та 
«ЛНР» Олександром Захарченком та Ігорем 
Плотницьким. Припускають, що поза спина-
ми офіційних переговорників тристоронньої 
контактної групи колишній політв’язень Росії 
Савченко та проросійські бойовики могли 
говорити про полонених — тоді як матерів 
заручників «накручують» проти української 
влади. Нардеп не попереджала Службу без-
пеки України про поїздку до Мінська. Рад-
ник голови СБУ Юрій Тандіт повідомив, що 
відомство збирає інформацію щодо поїзд-
ки Надії Савченко в Білорусь — як і щодо 
поїздок інших політиків в інші країни. Сама 
Савченко вже кілька разів відмовлялася 
відповідати на запитання журналістів щодо 
цієї зустрічі. Водночас вона пообіцяла неза-
баром виступити із заявою, яка мала б роз-
ставити крапки над «і». 
 Тим часом зустріч із Савченко підтвер-
див та прокоментував ватажок «ЛНР» Плот-
ницький. Про це він заявив учора, передає 
російське агентство «РИА Новости». За сло-
вами Плотницького, з Савченко вони обго-
ворювали тему обміну полонених. «Нещо-
давно я з Олександром Володимировичем 
Захарченком зустрічався разом iз народним 
депутатом України Надією Вікторівною Сав-
ченко. Це треба сприймати правильно, тре-
ба розуміти, що весь цей процес iде в рам-
ках Мінських переговорів», — заявив Плот-
ницький. «Основною темою наших розмов 
був обмін полоненими за формулою «всіх 
на всіх», і ті питання, які пов’язані з цією те-
мою», — сказав він. 

НАБУ взялося за 
е-декларантів. Десятеро вже 
під підозрою
 НАБУ розпочало розслідування ще 
семи проваджень на підставі аналізу ін-
формації з електронних декларацій, відо-
мості про це внесені до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань. Про це йдеться 
у повідомленні НАБУ, поширеному в по-
неділок. Два провадження зареєстровані 
за фактом внесення недостовірних даних 
народними депутатами (ст. 366-1 Кримі-
нального кодексу України). Одне провад-
ження — за фактом незаконного збага-
чення заступника голови облради (ч. 3 
ст. 368-2 КК України — «Незаконне зба-
гачення особи, яка займає особливо від-
повідальне становище»). 
 Відомості про ще чотири криміналь-
ні провадження до ЄРДР внесені за фак-
том незаконного збагачення та внесення 
недостовірних відомостей до е-деклара-
цій трьома суддями: стосовно двох служи-
телів Феміди детективи Бюро розслідують 
скоєння злочину, передбаченого ч. 2. ст. 
368-2 КК України, третій суддя фігурує у 
двох провадженнях, відкритих за факта-
ми незаконного збагачення (ч. 3 ст. 368-
2 КК України) та внесення недостовірних 
відомостей до е-декларацій (ст. 366-1 КК 
України). Таким чином, загальна кількість 
проваджень, зареєстрованих детективами 
Бюро за результатами аналізу е-деклара-
цій сягнула 10. Водночас у НАБУ не нази-
вають прізвища осіб, щодо яких ведеться 
розслідування. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■ Наталія ЛЕБІДЬ

11 грудня в країні відбулися перші місцеві 
вибори в 41 об’єднаній територіальній 
громаді (ОТГ) в 13 областях: Вінницькій, 
Волинській, Дніпропетровській, Запорізь-
кій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, 
Рівненській, Тернопільській, Харківській, 
Херсонській, Чернівецькій та Чернігівсь-
кій. З цих громад три є міськими, 13 — се-
лищними, а решта 25 — сільськими. Як 
повідомили в Міністерстві регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України, найбіль-
ша кількість об’єднаних громад — сім — 
обирали своїх голів у Вінницькій області. 
Вже за тиждень, 18 грудня, перші місцеві 
вибори пройдуть іще в 143 об’єднаних те-
риторіальних громадах. Виборці обирати-
муть органи місцевого самоврядування в 
21 місті, 46 селищах, 76 селах. За даними 
мережі ОПОРА, на виборах міських, сіль-
ських, селищних голів 11 і 18 грудня за-
реєструвалися 887 кандидатів, які будуть 
боротися за 184 посади. 

І сміх, і гріх
 Найцікавіше спостерігати за перебі-
гом виборів було, слідкуючи за ФБ-сторін-
кою керівника ОПОРИ Ольги Айвазовсь-
кої. «Голова виборчої комісії 050346 пос-
тановляє разом з виборчою комісією, що, 
оскільки всі живуть в одному селі і знають 
одне одного, то можна бюлетені видавати 
без паспорта. Постанову закріпила печат-
кою, підписом та номером мобільного те-
лефону», — описувала Айвазовська хід 
виборів. Ще трохи вражень: «На дільни-
ці періодично пропадає світло, PEM від-
мовився виїжджати. Сільський голова в 
нетверезому стані». «Яка громада — такі 
й вибори, така й децентралізація», — ко-
ментує хтось із читачів Айвазовської. І від 
цього вже стає зовсім сумно. 
 У цілому ж, зазначає Айвазовська, по-
рушення під час виборів не були такими, 
аби суттєво вплинути на їхній результат. 
«Є типові проблеми. Наприклад, це ви-
дача бюлетенів особам, яка не мають пас-
портів. Наші спостерігачі склали понад 
20 актів порушень такого порядку. В ок-
ремих регіонах фіксували випадки неза-
конної агітації в день голосування. Утім 
наші спостерігачі зазначають, що після 
складання акта чи зауваження до членів 
виборчих комісій переважно була належ-
на реакція з їхнього боку, і такі порушен-
ня припинялися», — говорить вона.
 Також в ОПОРІ розповіли, що на од-
ній із дільниць Дніпропетровщини напе-
редодні обвалилася частина стелі. Вибори 
там проводять, але через відсутнє опален-
ня члени комісії змушені працювати у вер-
хньому одязі та з електрообігрівачами.
 Ще один курйозний випадок трапився 
в Полтавській області на виборчій дільни-
ці №530060. Там нетверезий виборець за-
снув у кабінці для голосування. Чоловік, 
який прийшов голосувати разом із сест-
рою, був напідпитку, проте отримав бю-
летень і зайшов до кабінки, з якої довго 
не виходив. Інший чоловік, який стояв у 
черзі до кабінки, через шпарину побачив, 
що попередній виборець спить, і повідо-
мив про це комісії, після чого на дільницю 
викликали поліцію. Тим часом голова ко-
місії все ж дозволив п’яному виборцю від-
дати свій голос за кандидата. «Його сестрі 
дали змогу йому допомогти, адже фізич-
но він не міг самостійно зробити це, й під 
контролем поліції він укинув бюлетень у 
скриньку», — розповідають свідки.

Шлях до громади
 Слід зауважити, що недільні вибори 
депутатів міських об’єднаних громад від-
булися за пропорційною системою — кан-
дидатів висували винятково партії. На ви-
бори міських голів у міських громадах ба-
лотувалися як партійні кандидати, так і 
кандидати-самовисуванці. Вибори депу-
татів та голів сільських і селищних рад 
пройшли за мажоритарною системою. «42 
політичні партії долучилися до цього ви-
борчого процесу — із тих 400, які є в Ук-
раїні. І найголовніше, що долучилися на-
віть ті, хто критикував постійно децент-
ралізацію, розповідаючи, як усе погано», 

— прокоментував вибори віце-прем’єр 
Геннадій Зубко.
 А «Радіо «Свобода» навела думку полі-
толога Володимира Фесенка, котрий за-
уважив, що «важливий не результат вибо-
рів, а те, як сам феномен об’єднаних гро-
мад буде працювати далі. Вибори мали би 
сприяти їх подальшому об’єднанню. Рiч у 
тiм, що у процесі формування об’єднаних 
громад у деяких регіонах були конфлік-
ти, розбіжності інтересів, неузгодження 
тощо. І головне зараз, щоби ці об’єднані 
громади поступово формувалися зараз 
саме як громади. Наприклад, як діяти, 
якщо переможець представляє один із на-
селених пунктів та ігноруватиме інші? 
Отут є ризики», — зазначив він.
 Ризик був й у тому, що інформації про 
вибори явно бракувало. Однак, як зазна-
чив аналітик громадської мережі ОПОРА 
Олександр Клюжев, «незважаючи на мля-
ву кампанію, яка відбувалася перед голо-
суванням, усе ж таки не можем говорити 
про те, що громадяни, які проживають в 
об’єднаних територіальних громадах, не 
цікавляться виборами. Ми збираємо опе-
ративну інформацію, і, власне, вона гово-
рить про те, що в окремих ОТГ явка є від-
повідною до попередніх виборiв, а десь на-
віть і вищою».

Перші результати
 На час, коли ми готували цей номер до 
друку, стало відомо про перші результати 
виборів.
 Так, на Волині кандидат від партії 
УКРОП Олена Твердохліб із значним від-
ривом перемагає своїх суперників на по-
саду голови Княгининівської ОТГ — 3081 
голос (81,55 %); ще один «укропівець» 
здобув перемогу на виборах голови Поро-
мівської ОТГ — Євгеній Недищук — 1201 
(66,21 %); Іван Іванчук від партії «Свобо-
да» випередив інших кандидатів на поса-
ду голови Литовезької ОТГ — 1067 (52,41 
%). У Прилісненській та Поворській ОТГ 
перемогли самовисуванці: Ігор Терещен-
ко — 1491 голос (50,22 %) та Сергій Семе-
нюк — 1321 (50,83 %). 
 У Вінницькій області відбувалися ви-
бори до семи ОТГ, на яких переважно пе-
реобирали голів: головою Джулинської 
сільради знову став Петро Швець (93,3% 
голосів); очільником Сокиринецької сіль-
ради — чинний голова Лариса Мельни-
чук; Ковалівської сільради — чинний го-
лова Віктор Верховод; Шпиківської се-
лищної ради — чинний голова Микола 
Крисько; Дашівську селищну раду очо-

лив єдиний кандидат на виборах, чин-
ний селищний голова Сергій Тітаренко; 
Мельниківську сільраду очолив самови-
суванець Олександр Лесько, а Райгород-
ську сільраду — екс-голова сільради Кос-
тянтин Махиня. 
 На Запоріжжі виборці переважно голо-
сували за безпартійних кандидатів. Так, 
у Біленьківській ОТГ перемогу отрима-
ла безпартійна Світлана Зачепило (65,1% 
голосів), у Ботієвській ОТГ мешканці об-
рали своїм головою безпартійного Мико-
лу Чубуклієва (75,2%), в Остриківській 
ОТГ перемогла безпартійна Наталія Іва-
шина (49,2%), а в Таврійській ОТГ майже 
одностайно голосували за позапартійного 
Миколу Свириденка (90,2%). Лише у Ма-
лотокмачанській ОТГ переміг член партії 
«Наш край» Анатолій Малахатка (67,1% 
голосів). 
 У Полтавській області на виборах голо-
ви Сергіївської сільради значно відірвав-
ся від решти кандидатів самовисуванець, 
чинний сільський голова Ігор Лідовий 
(82,5%). У Рівненській області українці 
обирали голову Боремельської ОТГ, пе-
реміг кандидат від партії БПП «Солідар-
ність» Віктор Корінь (56% голосів). 
 На Тернопільщині підрахунок голо-
сів ще триває, проте вже є попередні ре-
зультати, згідно з якими перемогу на ви-
борах голови Борщівської міськради ОТГ 
здобув представник партії «Батьківщи-
на», очільник райради Іван Кобилянський 
(30%). Натомість у Харківській області в 
Роганській ОТГ перемогу здобув кандидат 
від партії БПП «Солідарність» Федір Шев-
ченко (53%). 
 У Херсонській області українці обра-
ли очільниками чотирьох ОТГ безпартій-
них кандидатів. Так, головою Каланчаць-
кої ОТГ став Володимир Зінчук (67,92%), 
Музиківської ОТГ — Савелій Лейбзон 
(55,7%), Асканійської ОТГ — Віталій 
Свінціцький (89,9%) і Хрестівскої ОТГ — 
Олексій Троян (52,7%). Також з’явилися 
попередні результати підрахунку голосів 
у Чернігівській області, де обирали голів 
п’яти ОТГ: чинний селищний голова Ві-
талій Рудник переміг у Гончарівському; 
у Лосинівській селищній ОТГ лідирує ви-
суванець ВО «Батьківщина» Володимир 
Андрієць; в Остерській та Мринській гро-
мадах наразі найбільше голосів отримали 
самовисуванці Віктор Самодєлок та Олек-
сандр Ругаль, а серед охочих обійняти по-
саду мера Батурина перемагає кандидат 
від партії «Наш край» та чинний міський 
голова Леонід Душа. ■

ВИБОРИ

Ой були, були на селі
У неділю в Україні пройшли вибори в 41 об’єднаній 
територіальній громаді

■

Наступної неділі місцеві вибори в об’єднаних територіальних громадах продовжаться.❙
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Олег ЛЯШКО, 
народний 
депутат 
України, 
голова 
фракції 
Радикальної 
партії

Короткий чотирихвилинний вис-
туп на парламентських слухан-
нях «Актуальні питання зовніш-
ньої політики України», на жаль, 
не дає можливості повноцінно 
викласти позицію фракції Ра-
дикальної партії Олега Ляшка з 
цих питань. Водночас ми маємо 
стратегічне бачення сучасних 
міжнародних викликів і трендів 
та цілісну і послідовну концеп-
цію зовнішньої політики, які те-
зово викладені в цій статті.

 І. Головним зовнішньо-
політичним викликом для Ук-
раїни вже майже три роки за-
лишається збройна агресія та 
«гібридна війна» Росії проти 
нашої країни.
 Радикальна партія як пос-
лідовна патріотична політич-
на сила переконана, що єди-
ний шлях для України закін-
чити війну — не виплакати 
принизливий мир із втрачени-
ми територіями і нав’язаними 
нам ззовні Конституцією та за-
конами, а бути сильними і пе-
ремагати. Зокрема, на дипло-
матичному фронті.
 В останній рік Україні, 
особливо Верховній Раді, дове-
лося витримати великий тиск 
із боку наших міжнародних 
партнерів щодо спроб виріши-
ти проблему агресивності Росії 
за рахунок України на базі так 
званих «мінських угод».
 Поки що парламенту вдало-
ся вистояти і не здатися в умо-
вах шантажу. І в першу чергу 
завдяки принциповій позиції 
фракції Радикальної партії.
 Наша фракція — єдина пар-
ламентська сила, яка від почат-
ку відкидала «мінські угоди» 
як путінську пастку для Ук-
раїни. Як здійснені Президен-
том Порошенком із величезним 
перевищенням своїх повнова-
жень. Як юридично нікчемні, 
з точки зору міжнародного пра-
ва, Конституції та законів Ук-
раїни. 
 І взагалі, як план капіту-
ляції України перед Росією. 
Ці угоди насправді нав’язують 
Україні ледь прихований росій-
ський алгоритм, що був озву-
чений міністром закордонних 
справ Росії Лавровим ще навес-
ні 2014 року, ще до всіх бойо-
вих дій на Донбасі. То зара-
ди чого гинули наші герої на 
фронті?
 Ми пропонуємо цілісну та 
послідовну концепцію зовніш-
ньої політики, спрямовану на 
відсіч російській агресії, зокре-
ма альтернативу «мінським уго-
дам» та «мирним переговорам» 
у нормандському форматі.
 Наша позиція чітка — Росія 
веде «гібридну війну» не лише 
проти України, а й проти Євро-
пи, США і цивілізованого сві-
ту. На всіх міжнародних пере-
говорах із нашими європейсь-
кими та американськими пар-
тнерами ми наголошуємо:
 — на необхідності для Захо-
ду припинити ганебну політи-

ку умиротворення агресора та 
перейти до всебічного стриму-
вання та ізоляції Росії, оскіль-
ки спроби її умиротворення 
можуть принести європейцям 
короткотермінову вигоду, але 
стратегічно Європа програє, 
лише збільшуючи ризик вели-
кої війни;
 — на важливості продов-
ження, розширення та поглиб-
лення санкцій проти Росії, особ-
ливо запровадження жорстких 
економічних санкцій, адже За-
хід нестиме значно більші втра-
ти у разі, якщо Росія, відчувши 
безкарність, застосує збройну 
силу вже щодо західних де-
ржав;
 — на необхідності надання 
Україні масштабної військо-
вої допомоги, зокрема сучасної 
зброї, а також на визначальній 
ролі Будапештського меморан-
думу як адекватної міжнарод-
но-правової бази для надання 
такої допомоги;
 — на потребі відновлення 
женевського формату перего-
ворів за участі України, США, 
ЄС та Росії (замість очевидно 
провальних нормандського та 
мінського) та розширення же-
невського формату за рахунок 
іншого підписанта Будапешт-
ського меморандуму — Вели-
кобританії та інших ядерних 
держав, що приєдналися до ме-
морандуму — Франції та Ки-
таю;
 — на необхідності прийняття 
Заходом стратегічного політич-
ного рішення щодо майбутньо-
го України як невід’ємної скла-
дової західної, євро атлантичної 
цивілізації та виділення масш-
табних ресурсів — військових, 
фінансових, економічних, тех-
нологічних, гуманітарних — 
для повноцінної інтеграції Ук-
раїни, новітнього «плану Мар-
шалла» для України;
 — і, зрештою, на необхід-
ності виграти у Росії в проголо-
шеній нею самою новій (другій) 
«холодній війні» з метою її ос-
таточної пацифікації і демок-
ратизації, як це було зроблено 
з Німеччиною та Японією після 
Другої світової війни.
 На зазначені вище цілі 
спрямовані й низка зареєстро-
ваних нами в парламенті зако-
нодавчих ініціатив.
 Так, на значне посилення 
зовнішньополітичних позицій 
України спрямований і наш 
проект Закону «Про визнання 
таким, що втратив чинність За-
кону України «Про приєднан-
ня України до Договору про не-
розповсюдження ядерної зброї 
від 1 липня 1968 року» та по-
новлення прав України щодо 
ядерної зброї».
 Поновлення прав України 
щодо ядерної зброї як легітим-
ного засобу стримування зов-
нішнього агресора також спо-
нукатиме міжнародних пар-
тнерів України максимально 
серйозно поставитися до зб-
ройної агресії Росії та надати 
всебічну широкомасштабну до-
помогу Україні згідно з міжна-
родно-правовими безпековими 
гарантіями, наданими їй за Бу-
дапештським меморандумом 
1994 року.
 Важливим завданням є 
практична реалізація міжна-
родно-правової відповідаль-

ності Росії за збройну агресію 
проти України. Парламент 
уже підтримав наші ініціа-
тиви щодо визнання Росії де-
ржавою-агресором та визнан-
ня юрисдикції Міжнародно-
го кримінального суду щодо 
скоєння злочинів проти лю-
дяності та воєнних злочинів 
вищими посадовими особами 
Росії та керівниками терорис-
тичних організацій «ДНР» та 
«ЛНР».
 Україна також має викона-
ти своє «домашнє завдання» та 
провести всю необхідну підго-
товчу роботу й сформувати кон-
солідовану претензію України 
до Росії. Нагадаю, що під час 
Другої світової війни СРСР по-
чав готувати свою консолідова-
ну претензію до гітлерівської 
Німеччини ще задовго до пе-
ремоги — у 1942 році. Ми та-
кож маємо вже зараз виробити 
нашу претензію до путінської 
Росії щодо всього величезно-
го обсягу завданої нам шкоди, 
щоб бути готовими до того часу, 
коли вона зрештою зазнає кра-
ху, а Путін потрапить на лаву 
підсудних у суді в Гаазі.
 Отже, в цей час поки що 
слабкості та нерішучості сві-

тових лідерів маємо бути силь-
ними самі. І світ, зрештою, нас 
підтримає.
 ІІ. Україна за 25 років не-
залежності глибоко інтегру-
валася в глобальний світ як 
у політичному, так і в еконо-
мічному відношенні. Зокрема, 
понад 50% нашої економіки 
пов’язані з світовими ринками 
та зовнішньою торгівлею. Тож 
надзвичайно важливо розуміти 
сучасні фундаментальні тренди 
та виклики світового розвитку, 
що мають визначальний вплив 
також і на Україну.
 Головною довгостроковою 
тенденцією сучасності стало 
закінчення ліберальної гло-
балізації — світового тренду, 
що визначав розвиток цивілі-
зації в останні 30 років після 
краху комунізму і закінчення 
«холодної війни». Епоха лібе-
ральної глобалізації однознач-
но добігла свого кінця.
 Це спричиняє значні со-
ціально-політичні потрясіння 
у багатьох провідних країнах, 
а також ерозію та можливий 
розпад звичних міжнародних 
інститутів. Причому в епіцен-
трі потрясінь опинилось саме 
ядро проекту ліберальної гло-
балізації та його центральні 
інститути, зокрема Європейсь-
кий Союз і НАТО, та й сама де-
ржава-світовий лідер — Сполу-
чені Штати Америки.
 У геополітичному відношен-
ні ядру глобалізації — США та 
Європі — починають кидати 
дедалі більш відкритий виклик 
авторитарні ревізіоністські де-
ржави — Росія, Китай, Іран, 
що прагнуть підірвати міжна-
родне право, змінити світовий 
порядок та запровадити багато-
полярність з власними зонами 
впливу.

 Водночас ми спостерігаємо 
політичне повстання європей-
ського й американського серед-
нього класу, який втратив най-
більше за останні десятиліття, 
зокрема в реальних доходах 
та рівні життя, і навіть почав 
скорочуватися. Середній клас 
США і Європи відчув втрату 
життєвої перспективи на тлі 
бурхливого зростання у світі, 
передусім в Азії.
 У лихоманці ліберальної 
глобалізації космополітизо-
вані еліти розвинених країн по-
бачили свій унікальний шанс 
на надприбутки та швидке зба-
гачення. У результаті відірва-
лись від своїх народів, втрати-
ли своє національне коріння, 
моральні орієнтири та відчут-
тя реальності.
 Сьогодні ж політичні елі-
ти розвиненого світу постали 
перед новим явищем — втом-
леним і злим виборцем, який 
втрачає довіру до своїх еліт, 
підозрює їх у корупції, зраді та 
піклуванні про власні егоїстич-
ні інтереси. Виборцем без надії 
на покращення свого життя в 
рамках нинішнього статус-кво, 
а отже, готовим слухати аль-
тернативні ідеї і пропозиції.
 Звідси підйом так званих 
«популістичних» рухів у Єв-
ропі. А також перемога на ви-
борах президента США До-
нальда Трампа та підйом со-
ціаліста Сандерса у президент-
ській кампанії демократів. Які 
обидва з протилежних політич-
них позицій знайшли підтрим-
ку в мільйонів середніх амери-
канців, що втомилися від деся-

тиліть безвідповідальності та 
егоїзму політичного істебліш-
менту країни, від тиранії так 
званої політкоректності, від 
брехні експертів і засобів масо-
вої інформації.
 Ці нові світові тренди і 
виклики матимуть довгостро-
кові наслідки. Зокрема, повер-
нення національного протек-
ціонізму та економічного на-
ціоналізму. 
 Україна однозначно є час-
тиною цього світового трен-
ду. У нас зазначені проблеми і 
виклики посилені в рази. Хто 
прийде на зміну нинішнім кос-
мополітичним мародерам та 
компрадорам від влади і бізне-
су — вирішуватиме українсь-
кий народ. 
 У цих нових умовах коман-
да Радикальної партії має стра-
тегічне бачення шляхів ради-
кального прориву країни до гід-
ного сучасного життя, а також 
рішучість і волю його реалізу-
вати. А значить, переконаний, 
прийде до влади в країні і вико-
нає свою історичну місію!
 ІІІ. Європейські виклики та 
повернення України в Європу.
 Європейський Союз як ін-
теграційний проект зіткнувся 
з глибинною кризою, що поста-
вила під питання його майбут-
нє. Це і переможний референ-
дум про вихід Великобританії 
зі складу ЄС, і глибока мігра-
ційна криза, і всеосяжна не-
довіра громадян країн-членів 
до брюссельської бюрократії, і 
нескінченна економічна криза 
та неподолані кризи зони євро 
і банківської системи.
 Від часів кінця СРСР і на 
усіх Майданах українські де-
мократи боролися за майбутнє 
України під гаслом «повернен-
ня України додому, в Європу». 

Водночас життя вчить перехо-
ду від євроромантизму початку 
90-х та єврооптимізму 2000-х 
до єврореалізму та прагматиз-
му. Але в жодному разі ми не 
повинні впадати у євроскепти-
цизм.
 Повернення в Європу озна-
чає передусім відновлення за-
конного і гідного місця Украї-
ни в європейській цивілізації, 
в якій, безумовно, залишаєть-
ся й Велика Британія навіть 
після виходу з ЄС. І наявність 
або відсутність інституційного 
членства в ЄС зовсім не визна-
чає нашої успішності на цьому 
шляху.
 Рішучий вчинок британців 
насправді привідчиняє двері 
для можливого альтернатив-
ного розвитку європейської 
цивілізації. І несе стратегічний 
позитивний наслідок для нас.
 Нинішнє дедалі більш цен-
тралізоване і забюрократизова-
не об’єднання Європи у формі 
Європейського Союзу, започат-
коване близько 70 років тому 
на базі порозуміння та полі-
тичного й економічного домі-
нування Франції і Німеччини, 
може не витримати викликів 
сучасності. Як і централізова-
на російсько-комуністична ім-
перія у формі СРСР, що теж 
проіснувала близько 70 років.
 Референдум у Великоб-
ританії може запустити про-
цес, який у стратегічній пер-
спективі зможе привести до 
фундаментальної реорганіза-
ції політичного і економічно-
го простору Європи в напрям-
ку більш гнучкого об’єднання 
країн у новому проекті. У про-
екті Європи як «сім’ї вільних 
народів», об’єднаних не стіль-
ки бюрократією і централізо-
ваними директивами, скільки 
розумінням народами спільних 
цінностей, долі та майбутньо-
го. Організаційну ж форму та-
кого об’єднання Європи визна-
чать саме життя та її народи.
 Без Великобританії та Ук-
раїни на різних географічних 
кінцях Європи таке якісно 
нове, життєздатне об’єднання 
європейських народів немож-
ливе. І в ньому Україна вже не 
буде «затурканим бідним роди-
чем» на периферії.
 Це вимагатиме нового по-
коління європейських лідерів 
— мудрих і водночас сміли-
вих і рішучих, здатних давати 
адекватну відповідь на новітні 
виклики. Європа віками була 
попереду всього світу завдяки 
саме таким лідерам — від фі-
лософії і науки до економіки і 
політики.
 Радикальна партія наполя-
гає на невідкладному ініцію-
ванні переговорів з ЄС щодо пе-
регляду нинішніх невигідних 
умов Угоди про Асоціацію щодо 
зони вільної торгівлі з Євросо-
юзом, які визначають мізер-
ні квоти для нашої продукції 
та не сприяють розвитку нашої 
економіки. Неприпустимий та-
кож і шантаж з боку ЄС, коли 
в обмін на міжнародні кредити 
від нас вимагають здачу наших 
природних багатств та цілої га-
лузі економіки, як у випадку з 
нашими лісами та деревооброб-
ною галуззю шляхом скасуван-
ня мораторію на експорт сиро-
вини — лісу-кругляку.
 У майбутню Європу, в 
якій би формі вона не була 
об’єднана, Україна має увій-
ти сильною, економічно роз-
виненою державою. Така наша 
мета!
 Вірю в те, що Європа ще не 
втратила свого історичного лі-
дерства, а прогрес і нові лідери 
вже на підході. Так само, як і в 
Україні. ■

ПРІОРИТЕТИ

Час нових еліт
Сучасні міжнародні виклики — відповідь Радикальної партії

■

Хто прийде на зміну нинішнім космополітичним 
мародерам та компрадорам від влади і бізнесу — 
вирішуватиме український народ.
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Ницість поведінки еліт 
ростовської Маросєйки
 Нині українцям зовсім не 
легко від наслідків залишко-
вих мрій одонеччення Украї-
ни промосковською Партією 
регіонів. Минуло три роки з 
часу, як опричники Янукови-
ча почали розстрілювати ук-
раїнську національну ідею 
(УНІ). І зараз не так уже важ-
ливо: знали вони чи ні, що за-
довго до їхніх злочинів минулі 
сторіччя глибоко закарбували 
в народній пам’яті українців 
факт її нищення московита-
ми. На жаль, далі нехтуються 
застереження всесвітньо відо-
мого вченого Юрія Шевельо-
ва, наведені в статті «Москва, 
Маросєйка» в 1954 році, з на-
годи 300-річчя Переяславсь-
кої ради, де зазначаються три 
найбільші для УНІ небезпеки: 
Москва, український провін-
ціалізм і кочубейство. Влас-
не, на річці Маросєйці, що 
протікала серед московських 
пралісів і боліт, зустрічали-
ся після цієї ганебної «ради» 
(точніше, зради) українці, 
яким царем звелено було при-
їхати. Прикро те, що депутати 
з опозиційного блоку нині не 
розуміють цього принизливого 
факту i тупо ігнорують ґенезу 
історичного розвитку сутності 
української iдеї, не замислюю-
чись над інформацією, семан-
тикою її засадничих основ сві-
тового виміру: передусім було 
слово, з ідеї все починається; 
нема нічого більш практично-
го, аніж правильна, вчасно по-
дана ідея. 
 Водночас перефарбовані ре-
гіонали далі, як і п. Наталя, 
бавлячись в українство, со-
борність, імітуючи, а насправ-
ді саботуючи євроінтеграцію, 
злочинно легковажать мак-
симами цивілізованого світу: 
одухотворені ідеї та проник-
нутий ними інтелект заплід-
нюють суспільний розвиток. 
Мрії ідентифікують і нади-
хають українців, як і кож-
ний народ світового розмаїт-
тя культур, стати вільними та 
інтегруватися у вільний світ. 
І заважати, опосередковано 
чи безпосередньо, у реаліза-
ції цих святих діянь понево-
лених ніколи не було і не буде 
добродійністю. Можна при-
пустити, що одні українці все 
своє свідоме життя присвяти-
ли УНІ, а для інших мрією є 
межигірська чи приморська 
багатоповерхова хатинка з 
позолоченим унітазом. Але 
чому другі хочуть вічно бути 
при владі та використовувати 
перших для будівництва «ха-
тинок»? А коли це не вийшло, 
то, не розкаявшись за спри-
чинену кров, окупацію части-
ни України, а з жалем циніка 
визнать на закордонних прес-
конференціях, які, зрозуміло 
чому, транслює агресор. Але 

чому ЗМІ України повторю-
ють визнання «помилок» вті-
кача і боягуза. Основна по-
милка була, мовляв, у тому, 
що своєчасно не було введено 
надзвичайний стан. Вочевидь, 
щоби більше закривавити і за-
душити протестувальників. 
 Втікши, як злодії та бреху-
ни, злочинці, власне, й зараз 
не розуміють, що майданів-
ці — сучасні Герої України, 
новітні подвижники і борці за 
її національну iдею як святу 
цінність народу. Вони не тру-
били на всю Україну про свою 
мрію, а як справжні мрійни-
ки пішли на смерть за iдею як 
споконвічну мрію нації. Як і 
нині, без піару, йдуть захис-
ники АТО. Великий патріот 
України Богдан Гаврилишин, 
який нещодавно пішов у світ 
кращий, не втомлювався ак-
центувати на двох речах, якi 
все життя вели його вперед, — 
мрія і доброчинність. Ці слова 
особливо неприємно контрас-
тують на тлі недавно оприлюд-
нених електронних декларацій 
небідних народних обранців, 
добродійства яких не видно. 
Особливо на тлі особистої по-
ведінки президента Південної 
Кореї, ізраїльських жінок, що 
у скрутний для їхніх націй пе-
ріод здавали державі своє зо-
лото, дорогоцінні прикраси, 
тобто своєю поведінкою закли-
кали ширший загал до наслі-
дування. І народ, у т.ч. і високі 
посадовці, бізнесмени, допомiг 
країні вибратися з ями.
 Якщо уважно стежити за 
тематикою присудження Но-
белівських премій з економі-
ки, то обов’язково зауважимо, 
що за останні роки преміями 
нагороджують вчених, які пра-
цюють у системі поведінкових 
факторів людини, спільноти. 
І в 2016 році лауреатами ста-
ли науковці за розробку основ 
укладання контрактів. Саме 
великі маси людей працю-
ють на контрактній основі, де 
враховуються взаємовідноси-
ни сторін, соціальні цінності, 
довіра, суспільний договір, 
транспарентність, субсидіар-
ність, духовно-інтелектуальна 
повага до традицій та іннова-
цій, до розуму і моралі, інсти-
туту старійшин, громадського 
і мас-медійного контролю уря-
ду та механізми його усунення 
при узурпації влади. 

Критерії «Трьох П» 
не для наших еліт
 В умовах трансформації не-
ефективної держави превалю-
ють неекономічні чинники. 
Тим більше, коли еліта фор-
мату ростовської Маросєйки 
втішається, що Путін у своїй 
агресії проти України не зу-
пиниться, а Захід, остерiга-
ючись атомного потенціалу 
Росії, навряд чи допоможе Ук-
раїні. За цієї єхидно-зрадливої 

поведінки очевидно, що до та-
кої «проф(ф)есури» не можна 
застосовувати критерії «Трь-
ох П» — патріотизм, професій-
ність і порядність. Українські 
очільники, дозволяючи транс-
ляції виступів утікачів, на ру-
ках яких кров мирних де-
монстрантів, хоча реалізують 
реформи децентралізації вла-
ди, однак, як слід іще не умис-
лилися в систему пан-націо-
нальних факторів розбудови 
ефективної держави Україна. 
Адже досі немає стратегій ні 
розбудови такої держави, ні її 
деокупації та відбудови тимча-
сово загарбаних територій. А 

при опрацюванні цих страте-
гій не обійтися без урахуван-
ня світового тренду, який чіт-
ко виокремлює безпосередні 
(видимі, матеріальні) джере-
ла й опосередковані дії рушій-
них (невидимих) сил розвитку 
спільноти. Саме в них доміну-
ють такі якісні складові ду-
ховності, як інтелектуаліза-
ція, елітаризація, гуманізація 
і екологізація, панує одухот-
ворений інтелект і рух якіс-
но нових знань, ідей, проек-
тів тощо. При цьому людей не 
полишають сумління, патріо-
тизм і соціальна активність за-
ради добра, а усталені норми, 
мотиви, цінності, традиції є 
запобіжниками злодійству, 
корупції та іншим формам де-
віальної поведінки. 
 Нині світ систему чи то 
глобальних, чи локальних 
процесів щораз уважніше 
пропускає через якісні філь-
три. Потужний винахід мину-

лого сторіччя в гуманітарних 
(соціальних) науках — сис-
темний підхід — дав еконо-
мічній науці, окрім структур-
но-функціонального підходу 
до досліджень суспільних про-
цесів, іще важливий імпе-
ратив, який не завжди в Ук-
раїні адекватно і своєчасно 
використовуємо. Ідеться про 
потребу більшої уваги до якіс-
ного вдосконалення третьої 
складової будь-якої системи 
— її емерджентності — як від-
повідності структур до покла-
дених на них функцій. Емер-
джентність виступає каналом 
якісного розвитку соціальних 

систем і імперативом ефектив-
ного функціонування.
 І життя жорстко підтвер-
джує цей імператив, почина-
ючи від зовнішньої ООН, де 
Рада Безпеки не може гаран-
тувати світовий порядок, коли 
Росія, як постійний її член, 
стає агресором проти іншого 
члена ООН. Від внутрішньої 
поліції, система якої не може 
захистити людину; від наших 
судів, структури яких чомусь 
виправдовують злочинців. Аж 
до управління промисловими 
об’єктами, коли інтелект осо-
би-управлінця працює не на 
розвиток діяльності підпри-
ємств нафтогазового комплек-
су чи вугільної промисловості. 
Адже в його голові — офшо-
ри, а не інтереси країни. Як 
наслідок ідейного камуфля-
жу і пропагандистських «дез» 
Росії на очах світу по лезу гіб-
ридної війни, розв’язаної нею 
в статусі постійного члена 

Ради Безпеки ООН проти моєї 
Батьківщини, стікає невинна 
кров української ідеї, реалі-
зованої лише в ІІІ тисячоліт-
ті. Далі — страшніше. Адже 
подальша недопустима без-
діяльність ООН може спричи-
нити глобальну гібридизацію 
як незвідано своєрідну нову 
реальність Третьої світової 
війни, наслідки якої передба-
чити неважко. 

Щоб дорожня карта 
не стала розмінною 
 У цьому контексті над-
важливими завданнями Ук-
раїни є: а) довести світу сен-

си справді інтернаціональної 
боротьби українців «за нашу 
і вашу свободу»; б) акценту-
вати увагу світової громадсь-
кості на цинізмі Росії як по-
рушникові світового порядку 
і міжнародної безпеки, на по-
тужності механізму поши-
рення її дезінформаційної 
шовіністичної політики щодо 
національно-визвольних зма-
гань поневолених народів і 
народностей, які хочуть ста-
ти вільними та інтегруватися 
у вільний цивілізований світ; 
в) звернути увагу на держав-
но-церковну ідеологему «рус-
ского міра» як неоімперську, 
«мирне» насаджування якої 
вже криваво відчули грузини, 
українці, молдавани, кримсь-
кі татари та, на жаль, її сві-
това загроза усвідомлюєть-
ся Заходом надто повільно; г) 
наголосити на гібридній війні 
Росії проти України як новій 
своєрідній реальності почат-

Свої пріоритети українці сформулювали ще в часи Майдану.❙

За визначенням всесвітньо відомого вченого Юрія Шевельова, 
три найбільші для української національної ідеї небезпеки — Москва, 
український провінціалізм і кочубейство.

ОРІЄНТИРИ■

Коли 
а Межигір’я 

Українська ідея має стати тим універсальним інструментарієм, 
який запустить механізм консолідації та розбудови держави

Степан ВОВКАНИЧ

Коли в Україні чуємо слова «я маю мрію», то асоціюємо їх не з 
пастером Лютером Кінгом — борцем за рівні права чорношкі-
рих американців. Не з бійцем за відродження держави Ізраїль 
Шимоном Пересом, який називав мрію виссю думки, необме-
женою польотом до світла розуму. До ноосфери для кожного, 
насамперед для еліт нації. Адже, якщо люди руками заробляють 
на хліб, головою — на масло, то інноваційними ідеями — на 
ікру, а, головне, на світове визнання себе і своєї країни. Тоб-
то рухають прогрес, реалізуючи потенціал свій, нації і людства. 
Шкода, але в Україні слова «я маю мрію» переважно пов’язують 
з єхидством минулого гротескного передвиборчого піару депу-
тата чинної опозиції у ВР України — Наталі Королевської. Саме 
вона за технологічними лекалами найнятих політологів, щоден-
но свідомо граючись перед оплаченими телекамерами, пробу-
вала девальвувати поняття «мрії» не лише як слова-винаходу 
українських інтелектуалів минулих сторіч, а й суспільну цінність 
сучасників.



«Коли нація хоче стати, як сталь, напоїти себе «сталою», магнетичною 
енергією, — мусить черпати її у власній ідеї».

Дмитро Донцов
політичний діяч,  філософ, ідеолог українського 
інтегрального націоналізму
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ку Третьої світової, в якій аг-
ресор, нахабно прикрившись 
маскою миротворця, далі під-
ступно вершить злочини у ста-
тусі постійного члена Радбезу 
ООН, навічно наділеного пра-
вом вето на невигідні йому рі-
шення, адаптує «дезами» сві-
товий інформаційний простір 
до неправди. 
 Глобальна гібридна вій-
на, якщо вона, не дай Боже, 
відбудеться, може спричини-
ти точки неповернення людс-
тва і людяності до цивілізо-
ваного розвитку. І світову 
загрозу, що насувається, не 
відведе єзуїтське відкриття 
пам’ятника Київському кня-
зеві — хрестителю Київської 
Русі Володимиру Великому — 
біля кремлівських воріт, як й 
інші хитромудрі асиміляцій-
но-пропагандистські флеш-
моби путінізму, вчинені без 

частки правди, каяття і доб-
рих намірів. Крадії історич-
ної правди, народної пам’яті, 
привласнювачі чужого імені, 
що анексують чужі землі, 
здатні продукувати цінності, 
замішані лише на неправді. 
Такі брехуни — це завжди ще 
найбільші злодії, позаяк, роз-
стрілюючи еліти і слово інших 
народів, обманом забирають у 
живих найцінніше: життя із 
правдою, з духовно-культур-
ними, мовними, інтелектуаль-
но-ментальними вартостями, 
гідними цілісної, національно 
свідомої людини, кожної нації 
й цивілізованого людства вза-
галі. 
 Заради успіху на виборах 
можна змінювати імідж (без-
кінечно заплітати-розпліта-
ти коси, відпускати бороди чи 
навіть вуса, носити різні оку-
ляри і вдягнути вишиванки, 
вмлівати від кинутого яйця). 
Людська ниць також не знає 
меж, але її вектор — напрям 
униз. Ніколи не змінити внут-
рішню соціально-психологіч-
ну, моральну сутність канди-
дата, якщо він не припинить 
грати на споконвічних цін-
ностях українців. Не йдеться 
лише про те, що після суціль-
ного обману виборців може на-
стати час єдиної електоральної 
вимоги: «Був (була) у владі? 
Значить, більше туди — зась! 
Вішай косу чи вила на стіну!». 
Розрізнятимуть не тільки по 
ділах їхніх. Українці поступо-
во глибше освоять речі, які за 
кордоном елементарно давно 
соціалізовані: установки, осо-
бистісні мотиви, національ-
ні інтереси, компетентність і 
альтруїзм депутатів тощо. Що 
суспільний інститут — це не-
формальне вироблення устано-
вок поведінки, а інституція — 
це формальна установа, тобто 
організація, де мали б закріп-
люватися вироблені позитивні 
норми поведінки для широко-
го загалу. Ми прагнемо в Єв-
ропу, але не адаптовані до де-
фініцій: інститут власності, 

інститут довіри, медіації, ме-
ценатства, трансакцій, ощад-
ності тощо. У нас ще донедавна 
не було інституту волонтерс-
тва, досі нема стратегем (пла-
ну дій) соціально-економіч-
ного розвитку. Яку Україну, 
власне, ми хочемо побудува-
ти, чим зшити націю, немає 
ідеологічних засад державот-
ворення, не задіяні механізми 
тяглості розвитку, його ста-
лості. Чи можна децентралі-
зувати відродження культу-
ри або соборність України як 
складові її національної iдеї?
 Нині пропаганда російсь-
ких шовіністів не тільки зви-
нувачує прихильників УНІ у 
вузькому націоналізмі, дорі-
каючи глобальним контек-
стом новітніх завдань, що 
стоять, мовляв, перед про-
гресивним людством і, звіс-
но, найперше, — «великою» 

Росією. Її найманці, внутріш-
ні п’ятиколонники, доріка-
ють Україні масштабом сві-
тових досягнень розвинених 
країн, які буцімто не мають 
національних ідей. Не бра-
кує закидів, що УНІ нібито 
обмежує свободу людини, на-
цменшин, у т.ч., розумієть-
ся, особливо в мовному плані 
«уніжених» в Україні росіян. 
Світ не розуміє, що все це спе-
куляції досвідченої держави-
терориста, що нині адаптує 
агресивну гібридність про-
ти українськості, тримаю-
чи у півсвідомості ширше за-
стосування «гібридизації». 
Насправді українці дуже за-
пізнилися: усі розвинені на-
ції починали з ідеї. Справа 
не тільки в монополії ідеоло-
гій тих чи інших партій, їх-

ніх епігонів, зцентрованих 
навколо лідерів-олігархів. 
Кожен свідомий громадянин 
України, що живе на її зем-
лі (чи поза нею), але любить 
Україну, працює задля її доб-
ра, може плекати свою власну 
ідею. Попри те, в ім’я втілен-
ня єдності країни, усі ми, ук-
раїнці, повинні мати і працю-
вати спільно на єдину соборну 
ідею україноцентричної де-
ржави як духовно-інтелекту-
альної запоруки її розбудови; 
на українську ідеологію бут-
тя і збереження етнічної, еко-
номічної, мовно-культурної, 
релігійної та іншої національ-
ної ідентичності. 
 УНІ — це засаднича плат-
форма й екзистенційна матри-
ця недопущення знеособлення 
людини і знедержавлення на-
ції, її духовно-інформаційний 
код підвищення інноватив-
ності та імунітету реваншист-
сько-імперській асиміляції. 
Адже історія свідчить: саме 

насильницькі перерви в тяг-
лості (спадковості) розвитку 
батьківських традицій, у ви-
хованні розуміння соборності 
нації як показника культу-
ри об’єднання, синергійної 
співпраці та розвитку інте-
лекту найбільше деукраїнізу-
вали соціум, ослабили духов-
но-інформаційну мобільність 
(ДІМ) нації як опірність 
зросій щенню її інформацій-
ного простору; як соціанту, 
що відображає неперервність 
передавання знань, досвіду 
рідним словом від поколін-
ня до покоління, від духов-
но-інтелектуальних еліт до 
суспільного загалу, приско-
рює єдність та самоідентифі-
кацію та утвердження нації 
у світі. Така мобільність — 
це не тільки міграція чи про-
фесійно-кар’єрні процеси, а й 
суспільний рух знань, підви-

щення темпоритму їх гене-
рації, рівня культури, духов-
ності людини і згуртованості 
нації, соціального магнетиз-
му держави.
 Отже, в умовах гібридної 
війни, реальних загроз нашій 
національній безпеці, прове-
дення реформ економіки та 
децентралізації влади акту-
алізується потреба визначен-
ня основоположних складових 
iдеї сучасного державотворен-
ня як дому соборної нації у 
світовому розмаїтті. Дедалі 
більше на часі стає нова соціо-
гуманістична парадигма бінар-
ного захисту і людини, і нації, 
яка соціалізує як людиноцен-
тричні європейські цінності, 
так і охоплює націоцентрич-
ні їх орієнтації з урахуванням 
сьогоднішніх воєнних, інфор-

маційних, духовно-інтелек-
туальних, енергетичних, еко-
номічних та інших викликів 
корінному народу, що живе 
на своїй землі, у власному 
мовно-культурному, історич-
ному просторі і дав назву де-
ржаві в центрі Європи. Однак 
далі вмирає за своє природне 
право зберегти національну 
ідентичність, передати куль-
турно-мовні вартості наступ-
ним поколінням, захистити 
державний суверенітет та по-
долати деформовані цінності 
правлячого олігархічного кла-
су, який переважно бачить в 
Україні місце для отримання 
надприбутків, можливості їх 
вивозу в офшори. А УНІ пос-
луговується як інформацій-
ним інструментарієм обдурю-
вання електорату. 

Україні потрібні тихі 
трударі-добродійники
 Темпоритм інтеграції Ук-
раїни в європейські струк-

тури ніколи не був високим. 
Адже не було, як, на жаль, і 
досі немає широкого суспіль-
но-важливого усвідомлення: 
УНІ не спрацює, якщо задля 
неї чесно не трудитимемося — 
в Україні й поза нею! Шкода, 
але тодішня українська еліта, 
наші гаранти, окрім Ющенка, 
не намагалися комплексно ре-
алізувати екзистенційний ім-
ператив нації, втілити аксіо-
логічний підхід до розбудови 
держави корінного народу, її 
безпеки. Треба хоч трішки зна-
ти соціологію, соціальну пси-
хологію: безпека в «піраміді 
потреб» Маслоу — на чільно-
му місці. А наші гаранти, сві-
домо чи несвідомо, дозволили 
антиукраїнським відцентро-
вим силам звести нанівець ос-
нови ідеологічного забезпечен-
ня державотворчих процесів, 
які б ґрунтувалися на духовно-

інтелектуальних засадах і за-
гальноукраїнських інтересах, 
що акумулюють такі страте-
гічні пріоритети національної 
ідеї — Україна: соборна, ук-
раїнська, гідна людини, нації 
та цивілізованого людства. 
 Ці пріоритети комплексно 
охоплюють як видимі (просто-
рово-територіально визначні), 
так і невидимі (духовно-ін-
формаційні, соціально-пси-
хологічні, світоглядні) ком-
поненти; як національні, так і 
загальнолюдські цивілізовані 
вартості. Саме таку держа-
ву українці будують, шаную-
чи загиблих і живих героїв, 
що віддають у наші дні жит-
тя за гідність і свободу Украї-
ни. Власне, Україну — собор-
ну, українську, ексклюзивно 
— самодостатню, свідому 
своєї національної ідентич-
ності, як й українців — цілих, 
а не лише галицьких чи буко-
винських (за Франком), тоб-
то соборних, увімкнених у за-
гальнолюдські цінності.  
 Нелегка дорога України 
до втілення сутності своєї ідеї 
як ствердження нації в усіх 
проявах її українськості, од-
нак, дедалі стає очевидніше: 
без неї не побудувати націо-
нальної держави. Визначив-
ши на початках розбудови 
пріоритетність і базову се-
мантичну достатність «СУГ» 
(соборність, українськість, 
гідність) як імперативів ком-
плексної їх реалізації в сучас-
ній структурі стратегічних 
складових УНІ, як стратеге-
ми (програми дій) розвитку 
країни, нація задекларувала 
б наступним подвижникам і 
захисникам українську iдею 
як внутрішньо притаман-
ну патріотично-альтруїстич-
ну «СУГестію», впливом якої 
слід наповнити національний 
простір при вихованні прий-
дешніх поколінь. Будучи інс-
трументарієм впливу, такі 
«СУГестії» представлятимуть 
своєрідну максиму, державот-
ворчими принципами якої бу-

дуть керуватися покоління та 
його інституції, в т.ч. ниніш-
ні префекти в статусі загаль-
нонаціональних трансферів 
чи місцеві очільники в ранзі 
лідерів розвитку територіаль-
них громад. 
 Постмайданним україн-
цям важко зрозуміти, як нині 
з Ростова чи з Верховної Ради 
України можуть спокійно ди-
витися регіонали на похоро-
ни героїв, на каліцтво живих, 
на розбиті школи. Не можна 
злочинців слухати і судити як 
свідків. Саме вони спричини-
ли смерті й каліцтва молодих. 
Підписуючи в Москві з Путі-
ним провальний для України 
газовий договір, укладаючи 
з Медведєвим Харківські до-
мовленості, виступаючи від 
імені уряду Азарова про не-
можливість укласти у Віль-
нюсі давно обіцяний договір 
про вступ у ЄС, вони твер-
до знали, що знову відчиня-
ють Золоті Ворота імперській 
Росії. А вона, біла чи червона, 
завжди була, а без покаяння 
та духовно-морального пере-
родження буде ворогом номер 
один української iдеї. Вони, 
може, не знали слова Т. Ма-
сарика: «Я чех, і мушу мати 
внутрішню чеську програ-
му національного відроджен-
ня». Однак мали б пам’ятати, 
що національна ідея — це ос-
нова кожного свідомого ук-
раїнця для внутрішньої про-
грами дій. Власне, УНІ має 
стати тим універсальним інс-
трументарієм, за допомогою 
якого можна запустити ме-
ханізм консолідації, піднес-
ти духовність і синергію роз-
будови національної держави. 
Той, хто голосно звеличується 
своєю мрією, чи має програму 
духовного відродження Ук-
раїни, рекультрегіоналізації 
Донбасу, деокупації Криму?!
 При пошуку українських 
Масариків і Гавелів насампе-
ред звертаймо увагу не на по-
казний радикалізм засвічених 
популістів. Об’єктивно, але 
ретельно аналізуймо їх при-
четність до влади, яку вони 
сьогодні завзято і крикливо 
критикують, проводячи ак-
ції, що дестабілізують Украї-
ну. Чи їхні статки правиль-
но задекларовані та чесним 
трудом зароблені? Де і ким 
працюють їхні нащадки? Чи 
вони висуванці їхніх лідеро-
центричних партій, чи мають 
загальнонаціонально-ідео-
логічну програму розвитку 
України, чи готові проводити 
артикульовану політику ду-
ховного відродження, єдності 
народу і вічності Української 
держави? Чи далі маніпулю-
ють впливом «СУГестій» ук-
раїнської ідеї як стратегема-
ми державотворення задля 
особистого піару? Цей вплив 
може бути різний, але єдиний 
в одному: спиратися на ду-
ховно-інтелектуальні, соціо-
гуманістичні засади, основою 
яких є людина, нація і людс-
тво в триєдності на тлі широ-
кого культурного розмаїття 
світу. Передусім консолідація 
нації, донесення до світу ідей 
нашої боротьби з агресором, 
що загрожує не тільки Ук-
раїні, тиха самовіддана пра-
ця та міцна підтримка уряду 
національної ідеї й активних 
дій, суголосних розвитку 
вільної, соборної України та 
гідної загальнолюдських цін-
ностей. ■

Насправді українці дуже запізнилися: 
усі розвинені нації починали з ідеї.

не національні ідеали,
 — мрія
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«Кінцевої мети на 
сьогодні не досягнуто 
— і не існує планів, як її 
можна досягнути»
 — Наприкiнцi 1986 
року було створено об’єкт 
«Укриття», який розв’язав 
проблему аварії на Чорно-
бильській атомній станції 
для одного покоління ук-
раїнців. Сьогоднішній про-
ект — НБК «Арка» — доз-
волить вирішити її ще для 
двох поколінь. Кінцева ж 
мета — позбавитися від 
наслідків аварії на ЧАЕС 
назавжди, тобто для деся-
ти, двадцяти, тридцяти по-
колінь. Станом на сьогод-
нішній день ця мета не до-
сягнута — і найгірше, що 
не існує планів, як можна 
її досягнути.  
 «Арка» стоятиме сто 
років — й упродовж цього 
часу гарантуватиме безпе-
ку людей та навколишньо-
го середовища. Це цілком 
точно. Адже попередній 
об’єкт, спроектований на 
30 років, свою місію вико-
нав повністю: радіоактивні 
речовини, накопичені там, 
не виходять на поверхню.  
 ■ Міжнародне співто-
вариство почало актив-
но ініціювати розв’язання 
проблеми ЧАЕС 25 років 
тому, практично одразу, 
коли Україна отримала не-
залежність. Ці події якось 
пов’язані між собою? 
 — Після аварії на ЧАЕС 
виникла серйозна психо-
логічна травма для людей 
практично у цілому світі. 
І ця травма не заживала. 
Внаслідок неї атомна енер-
гетика почала занепадати, 
зупинялися цілі галузі про-
мисловості, які обслугову-
вали ядерників. І ось двад-
цять п’ять років тому, аби 
заспокоїти громадськість 
більшості країн світу, ви-
рішили надати імпульс ло-
калізації наслідків аварії 
на ЧАЕС. Для цього треба 
було зробити два кроки: за-
крити Чорнобильську стан-
цію і розв’язати проблему 
«Укриття». План перетво-
рення цього об’єкта перед-
бачав кілька етапів. Два з 
них сьогодні реалізуються. 
 Перший — стабілізація 
«Укриття», щоб об’єкт, фі-
гурально висловлюючись, 
не розвалився у процесі ро-
боти. Другий — накриття 
його «Аркою» і здійснення 
підготовчих робіт для тре-
тього етапу, який передба-
чає зробити «Укриття» без-
печним для наступних по-
колінь. Він не входив у цей 
план і не входить і надалі. 

«Якби працювали по-
іншому, могли б не 
добудувати «Арку» 
взагалі»
 ■ Перші терміни пе-
редбачали завершення 
робіт із будівництва НБК 
«Арка» у 2015 році. Зараз 

— у 2017-му. Відповідно 
зросла вартість проекту — 
із 550 мільйонів до 1,5 мі-
льярда доларів. Чому так 
сталося?
 — Справді, вартість 
об’єкта зросла втричі, тер-
міни його спорудження — 
у два рази. Утім це мож-
на було прогнозувати ще 
на перших етапах будів-
ництва НБК. Під час укла-
дення контрактів Україна 
стверджувала, що вартість 
і терміни — нереальні. 
Для нас це було очевидно, 
і ми про це відверто заяви-
ли. Дискусія тривала два 
роки. Врешті нам відпові-
ли: «Ви неправі!». І оскіль-
ки фінансував Європейсь-
кий банк, ми погодилися. 
 Друге — і що дуже важ-
ливо — під час будівниц-
тва «Арки» вперше було за-
стосовано не тільки рухому 
систему, що дозволила пе-
ресувати конструкції, а й 
уперше у світі було зібрано 
та акумульовано бюджетні 
кошти  різних держав у од-
ному банку, який і фінансу-
вав проект — в іншій країні. 
У такій ситуації управлін-
ня процесом значно погір-
шується. Тож об’єктивно, 
що роботи затяглися. Над-
то багато було узгоджень. 
Якби це робила сама фран-
цузька компанія «Новар-
ка», до складу якої входять 
дві потужні французькі ком-
панії «Буйг» і «Вінсі» із річ-
ним грошовим обігом кож-

ної по 30 мільярдів доларів, 
то справа пішла б значно 
швидше. «Арка» коштує 1,5 
мільярда доларів. Це 4% їх 
річного обороту. Звичайно, 
такі компанії вміють пра-
цювати, і якби вони працю-
вали з якимось одним уря-
дом, то зробили б усе наба-
гато швидше. Плюс, можна 
виділити два загальні фак-
тори, які також знижува-
ли темп робіт: сама зона є 
складною, а також неста-
більна політична ситуація у 
державі. 
 Варто відзначити і ще 
один момент: 15 років тому 
Європейський банк створив 
спеціальну Групу управлін-
ня проектом зi спорудження 
НБК «Арка». Вона управля-
ла від імені станції і здійс-
нювала всі замовлення, за-
купки, а також підготува-
ла контракт із споруджен-
ня «Арки». За останні роки 
західна частина цієї групи 
зменшувалася, натомість 
зростала частка українсь-
кої. Утім головна частина 
— закупівлі — залишаєть-
ся за західною стороною. 
 Раніше я вважав, що 
це неправильно. Але зараз 
змінив свою точку зору — 
надто вже сильно вираже-
на нестабільність вітчиз-
няної влади. І наші західні 
партнери свого часу це чу-
дово усвідомлювали. Мож-
ливо, якби не цей підхід, то 
ми б узагалі не довели спра-
ву до кінця. 

«Три шляхи. Перший: 
захоронити зруйнований 
реактор (ОУ) на глибині 
одного кілометра»
 ■ Як ви оцінюєте 
можливість реалізації 
третього етапу — приве-
дення об’єкта «Укрит-
тя» в екологічно безпеч-
ний стан у відповідності 
до світових стандартів? 
 — Загальна мета без-
пеки вважається досяг-
нутою, якщо пов’язані з 
існуванням об’єкта ризи-
ки, як у близькому, так 
і віддаленому майбутнь-
ому, будуть знижені до 
рівнів, що їх реально до-
сягнути з урахуванням 
економічних і соціаль-
них факторів. І які є при-
йнятними на віддалену 
перспективу — врахову-
ючи можливі наслідки 
для здоров’я наступних 
поколінь. Як визначає 
Стратегія подальшо-
го перетворення об’єкта 
«Укриття», третій етап 
— це роботи з вилучення 
радіоактивних відходів з 
об’єкта. 
 Стратегія, як відомо, 
була затверджена у 2001 
році (демонструє доку-
мент). Ось його підпи-
сали Гайдук, Патон. Тут 
усе дуже детально розпи-
сано, правильно, але... 
Але нездійсненно най-
ближчим часом. Голо-
вним чином тому, що від-
повідні технології дуже 

дорогі. А це значить, що 
документ треба актуалі-
зувати, подивитися, що 
змінилося за ці 15 років. 
Відповідне досліджен-
ня Агенція із зони від-
чуження разом із Чорно-
бильською станцією за-
мовили трьом науково-
дослідним інститутам. 
Саме сьогодні настав час 
внести до цієї стратегії 
відповідні корективи. 
 І зробити це треба 
швидко, адже стратегія 
передбачає: приступити 
до наступного етапу ми 
зможемо одразу після 
того, як почне працюва-
ти обладнання всередині 
«Арки». Тобто після 30 
листопада 2017 року. Ін-
шими словами, ми маємо 
у запасі рік.  
 Перед інженерами 
сьогодні є три шляхи. 
Перший: розібрати все, 
що є всередині «Укрит-
тя», скласти у контейне-
ри і закласти у сховище. 
Найбільші перестороги 
викликає ось ця части-
на (показує на схемі), де 
мiститься радіоактивне 
паливо, це найактивні-
ша частина. Поряд — бе-
тон, конструкції. 
 Стратегія вимагає: 
розбирати треба все — 
200 тонн палива, змі-
шаного з бетоном. Тех-
нічно це виглядає так: 
матеріал завантажать у 
контейнери — на май-

данчику поряд, потім за-
хоронять у підземному 
сховищі у недосяжних 
геологічних пластах на 
глибині близько одного 
кілометра. У зоні відчу-
ження ЧАЕС є такі місця 
— потужні гранітні плас-
ти, якi дозволять пробу-
рити і закласти ці кон-
тейнери ще на мільйон 
років. Тільки от контей-
нерів може бути сто ти-
сяч і більше, а обсяги 
сховищ позамежні. Втім 
подібних сховищ наразі 
не збудовано. Чи можна 
виконати таку масштаб-
ну роботу? Сумніваюся.

Підземне зберігання: 
вимоги, досвід Європи 
і США
 У світі пропонують 
зберігати високоток-
сичні відходи на вели-
кій глибині — таким 
чином можна позбути-
ся проблеми на десят-
ки тисяч років. У ціло-
му ряді країн такі схо-
вища сьогодні активно 
споруджуються. Напри-
клад, Онкало на західно-
му узбережжі Фінляндії, 
із планованим терміном 
функціонування 100 000 
років. У США розгляда-
ють спорудження «Юк-
каМаунтін» — між пус-
телею Мохаве і Вели-
ким басейном пустель 
(штат Невада) — за 130 
кілометрів від Лас-Ве-

ПРЯМА МОВА■

Сергій Парашин: 
перетворення  

— це компроміс
 та реальністю

Радник голови Державного агентства України 
з управління зоною відчуження — про історію 

та підводні камені появи «Арки» (НБК), необхідність 
визначення подальшої модернізації укриття 

над ЧАЕС та сьогоднішню ситуацію на об’єкті

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

На стінах робочого кабінету Сергія Парашина — два великі зображення. На першому 
— територія зони відчуження, на другому — схема об’єкта «Укриття». Того самого, 
над яким щойно нависла «Арка» (новий безпечний конфаймент, НБК). І за процесом 
насування якої упродовж тижня уважно стежила вся Україна. НБК — споруда, за твер-
дженням експертів, — унікальна у світовому масштабі. До повного завершення робіт, 
як відомо, залишився рік: конфаймент мають здати в експлуатацію до листопада 2017 
року. До цього часу влада має визначитися із подальшою долею «Укриття»: науковці та 
інженери аналізують три варіанти можливого розвитку подій. 
«У всіх сьогодні, схоже, неправильне уявлення про ситуацію: у громадськості, влади, 
— каже Сергій Парашин. — Наше завдання — наблизити його до реальності, відійти від 
спотворення дійсності. У цьому сенсі напрочуд важливою виглядає робота з актуалізації 
стратегії модернізації укриття над ЧАЕС».

НАША ДОВІДКА

 Сергій Парашин працював на Чорнобильській атомній станції вiд 
дня пуску першого блока — у 1977 році. 
 Вiд 1994-го до 1998 року — генеральний директор станції. 
 Вiд 2007-го до 2011 року — заступник секретаря Ради націо-
нальної безпеки й оборони.
 Сьогодні — радник голови Державного агентства України з уп-
равління зоною відчуження.

■

Сергій Парашин.❙

Та сама «Арка».❙
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гаса. Контейнери, які ма-
ють намір експлуатувати 
там, розраховані на тер-
мін придатності від 12 000 
до 100 000 років, і передба-
чається, що вони вийдуть 
із ладу приблизно через 
два мільйони років. 
 Швеція, як і Фінлян-
дія, розглядає захоронен-
ня радіоактивних речовин 
у граніті, Німеччина — у 

соляних шурфах, Фран-
ція — у товстому шарі гли-
ни, який не змінився за ос-
танні 160 мільйонів років. 
Адже головний принцип 
— не перекладати наші 
проблеми на плечі нащад-
ків.
 Вимоги до цих підзем-
них сховищ дуже жорс-
ткі, наприклад, щоб вода 
не проникала навіть через 
мільйони років. Наука має 
над цим попрацювати. І ще 
такі сховища дуже дорогі. 
І, на мою думку, немож-
ливі для України у даний 
час. Причому, неможливі 
не лише для нашої держа-
ви, а й для світу вони дуже 
дорогі. Нам наразі важко 
прогнозувати, у яку суму 
обійдеться реалізація та-
кого проекту. Міжнародне 
ж співтовариство, яке про-
фінансувало два перші ета-
пи, завершує свою роботу в 
Україні одразу після того, 
як НБК почне працювати. 

«Можемо збудувати у 
зоні відчуження «піраміду 
Хеопса»
 Другий варіант: част-
ково розібрати нестабіль-
ні конструкції, а частину 
з ядерним паливом зроби-
ти контрольованою і захо-
ронити на місці. І таким 
чином облаштувати схо-
вище. Можливо, підвести 
знизу плиту — щоб гаран-

тувати безпеку на тисячу 
років. 
  Це можна зробити за 
десять років. І ціна буде 
цілком реальною. 
 Існує, втім, третій — 
проміжний — варіант. 
 ■ На вашу думку, який із 
цих шляхів є оптимальним 
для нашої держави?
 — Аби відповісти на це 
питання точно і вичерпно, 
треба провести низку  ґрун-
товних досліджень. Утiм, 
навіть поверхово аналізу-
ючи ситуацію, можна зро-
бити висновок, що найпри-
йнятнішим є саме варіант 
захоронення на місці. Я 
вважаю його найреалістич-
нішим: мінімум вилучень, 
але при цьому ми не консер-
вуємо проблему на десятки 
поколінь. Піраміда Хеопса 
стоїть тисячоліттями. Ми 
можемо зробити ще одну 
таку піраміду Хеопса у зоні 
відчуження ЧАЕС. 
 Адже безпека — це не 

лише піклування про ото-
чуючих, це — не наванта-
жувати людей небезпечною 
роботою для вирішення без-
глуздого завдання. Аби пов-
ністю розібрати зруйнова-
ний четвертий енергоблок, 
треба буде залучити чимало 
людей, потратити величезні 
кошти. І ці кошти — мож-
на припустити, що сума ста-
новитиме близько 100 міль-

ярдів доларів — треба буде 
зібрати з населення. Вилу-
чивши, зрозуміло, з інших 
необхідних для людей на-
прямків фінансування. Не 
певен, що це доцільно. 
 Економіка і безпека ма-
ють бути збалансованими. 
Коли всі одностайно твер-
дять лише про безпеку, вони 
таким чином перевантажу-
ють економіку. Коли еконо-
міка стає на чолі безпеки, 
стаються аварії. Знайти зо-
лоту середину — це завдан-
ня для еліти. Зібрати екс-
пертів, переконатися, що 
їхні ідеї підтримує міжна-
родне співтовариство, зок-
рема в особі МАГАТЕ. 
 ■ Як виглядатиме «піра-
міда Хеопса» у ЧАЕС?
 — Ось схема: зона від-
чуження, станція (малює). 
Ця частина зони буде ви-
ведена з потреб населення 
назавжди. Проект закону 
перебуває на узгодженні у 
Кабінеті Міністрів. Тобто 
населення сюди не повер-
неться вже ніколи: адже 
територія  забруднена плу-
тонієм. Очищення від цьо-
го елемента економічно не-
доцільне упродовж кількох 
тисяч років. Залишається 
буферна зона. Це один з ас-
пектів безпеки: якщо немає 
населення — знижується 
ймовірність загрози. 
 Головне питання, яке 
стоїть перед науковцями: 
як буде вести себе ядерне 
паливо. Передбачається, що 
воно лежатиме там без дії, 
перетворюватиметься на 
пилюку, але ядерної реак-
ції не буде — конфігурація 
не дозволить. А щоб пилю-
ка не розповсю джувалася, 
ми зробимо камеру і конт-
ролюватимемо процес. Ще 
сто чи двісті найближчих 
років. Іншу частину  забе-
тонуємо, плюс поряд стоїть 
«Арка».  
 Досвід захоронення на 
місці у світі існує — у Росій-
ській Федерації. Таким чи-

ном вони там «захоронили» 
один свій «брудний» реак-
тор.  

Наступний дедлайн — 
2023 рік
 ■ Деякі атомники, у 
тому числі ваші колиш-
ні колеги, свого часу заяв-
ляли, що «Арка» не вико-
нає свого завдання із за-
побігання потраплянню в 
атмосферу радіоактивних 
викидів, оскільки не є гер-
метичною. 
 — Я думаю, що це не-
правильне твердження. У 
нас і без «Арки» не зафік-
совано витік шкідливих ре-
човин з ОУ впродовж остан-
ніх тридцяти років. Єдина 
проблема — дощові пото-
ки, які потім доводиться 
викачувати. Викидів в ат-
мосферу не зафіксовано: на 
станції дуже суворий кон-
троль. Коли ж запрацює 
«Арка», ймовірність нега-
тивного впливу додатково 
зменшиться. 
 Але це не означає, що 
знижується гострота про-
блеми з необхідністю ухва-
лити правильне рішення 
щодо проблеми Чорнобиль-
ської станції. 
 Часу в запасі ми маємо 
рівно 100 років. Але вже 
упродовж п’яти наступ-
них років треба визначи-
тися із роботами всередині 
«Арки». Як відомо, деякі 
несучі елементи першо-
го «Укриття», що 30 років 
тому ставили дистанційно, 
стоять на нестійких опорах. 
Саме тому гарантію дали 
тільки до 2023 року. Це 
умовний гарантійний тер-
мін, після якого очікуєть-
ся збільшення ймовірності 
обвалу цих конструкцій. У 
момент падіння пилюка, 
радіоактивні елементи мо-
жуть бути викинуті назов-
ні. У цьому є ризик. Тож 
до 2023 року треба зробити 
вибір: або розібрати ці кон-
струкції — це великі бал-
ки по 70 метрів, або... Кон-
файмент дає змогу працю-
вати всередині. 
 ■ Ці роботи можуть стар-
тувати у 2017 році?
 — Так, але лише за пев-
них умов. Які наразі не ви-
конані. Скажімо, є кран, 
але немає іншого обладнан-
ня для його роботи. Не ви-
рішена також проблема з 
фінансуванням робіт. Адже 
в 2010 році Європейський 
банк ухвалив рішення не 
фінансувати роботи, які 
не стосуються безпосеред-
ньо спорудження «Арки».  
Наразі можна констатува-
ти, що ми можемо не встиг-
нути зробити це вчасно. А 
тому мусимо  прискорюва-
тися. 
 Це проблема, яка не має 
випасти з поля зору. Адже 
Європейський банк, уряди 
іноземних держав наразі 
не готові надавати нам під-
тримку. Донори втомили-
ся...  ■

«АРКА» У ЦИФРАХ

Довжина НБК — 165 метрів. 
Висота — 110 метрів.
Загальна вага — 35200 тонн. 
Найдовший елемент — 55 метрів. 
Найважчий елемент — 83 тонни. 
Довжина моста — 96 метрів. 
Висота підкранового шляху — 76 метрів. 
Загальна вага металоконструкцій — 2 200 тонн. 
Укладено бетону — 9,6 тис. м3. 
Проектний термін експлуатації — 100 років. 
Вартість проекту — 1,5 мільярда доларів

■ ПРО ОБ’ЄКТ

 НБК «Арка» — рухома наземна конструкція, найбільша із коли-небудь збудова-
них. Насування НБК здійснювалося за допомогою спеціальної системи, яка скла-
дається з 224 гідравлічних домкратів і дозволяє пересувати конструкцію на від-
стань 60 см за один цикл. НБК був збудований поблизу 4-го енергоблока ЧАЕС і 
подолав 327 м, щоб накрити об’єкт «Укриття». 
 Компанія «Новарка», що побудувала НБК, є консорціумом французьких буді-
вельних компаній «Буйг» і «Вінсі». Будівництво розпочалося у 2012 році після 
масштабних підготовчих робіт на майданчику. Через великі розміри НБК його до-
велося будувати двома частинами, що були підняті та успішно з’єднані одна з од-
ною у 2015 році. Всередині арки НБК встановлено кран для майбутнього демонта-
жу конструкцій об’єкта «Укриття».

■

ІСТОРІЯ ПИТАННЯ

 26 квітня 1986 року — аварія на Чорнобильській атомній станції. Ви-
конання короткотермінових заходів, аби взяти ситуацію під контроль. 
 Червень 1986 року — рішення урядової комісії про довготермінову 
консервацію 4-го блока.
 30 листопада 1986 — завершення будівництва об’єкта «Укриття». 
 1992 рік — проведення міжнародного тендеру на перетворення ОУ в 
екологічно безпечну систему. Тендерна комісія ухвалила концепцію, яка 
передбачала реалізацію програми з семи етапів: аналіз стану ОУ, інфор-
мування громадськості про стан ОУ, стабілізація будівельних конструкцій 
ОУ, будівництво нової безпечної оболонки над ОУ, спорудження сховища 
для радіоактивних відходів, будівництво технологічного корпусу для РАО, 
а також вилучення, дезактивація і зберігання радіоактивних матеріалів. 
 1994 рік — Європейська комісія ініціювала тендер на розробку ТЕО на 
перетворення ОУ на екологічно безпечну систему. 
 1995 рік — розроблене ТЕО і звіт, який містив висновок із 5 пунк-
тів: конструкція ОУ нестабільна і нестійка до сейсмічних впливів; стан кон-
струкцій «Укриття» не дозволяє безпечно вилучати радіоактивні відходи; 
треба збудувати нову захисну оболонку, яка дозволить безпечно провес-
ти демонтаж четвертого блока; необхідно збудувати об’єкт для зберіган-
ня радіоактивних відходів; Україна не може сама фінансувати проект без 
міжнародної допомоги. 
 11 вересня 1995 року — Кабінет Міністрів України визначив «Енерго-
атом» клієнтом для робіт із перетворення  ОУ. 
 Червень 1997 року — група «G-7» ухвалила план заходів на ОУ ЧАЕС. 
 20 квітня 1998 року — визначено західний консорціум для створення 
групи управління проектом.  

■

Третій етап
об’єкта «Укриття»
між фантазією

«П’ЯТА КОЛОНА»

«Русскій мір» 
у «Гудзоні» 
Активісти вивели на чисту 
воду антиукраїнський шабаш
Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпро

Чути українську — для когось 
«сумна тенденція»
 Дніпро, який став уособленням українського духу на 
шляху російської агресії, знову сколихнула подія, що спо-
нукає до пильності навіть у такому місті. Відбулася вона 
у фешенебельному заміському готельно-розважальному 
комплексі й була позначена як Міжрегіональна конферен-
ція «Реалізація європейських цінностей в українському 
правовому полі».
 Проте зібралися тут не з турботою про цінності європейсь-
кі. Насправді депутати із Запоріжжя та Дніпра, які були учас-
никами заходу, мали мету, як зазначають інтернет-видання, 
законодавчо захистити… російську мову. Головним подраз-
ником для цього зібрання став ухвалений Верховною Радою 
закон, що набув чинності 8 листопада і зобов’язує радіостан-
ції виділяти частину ефірного часу для пісень українською мо-
вою. Тобто, йдеться про те, щоб протягом доби прозвучали не 
менше 35 відсотків україномовних пісень. 
 Учасники зібрання у «Гудзоні» побачили в цьому пору-
шення Конституції України і прав російськомовних українців. 
«Дискримінація призводить до роз’єднаності, яка шкодить на-
шій країні. Якщо ми це не зламаємо, то тенденція дуже сум-
на», — пояснив депутат Запорізької обласної ради Андрій 
Кушніренко.
 У підсумку присутні проголосували за законопроект «Про 
забезпечення держпідтримки заходів із розвитку, популяри-
зації і захисту російської мови в Україні».
 Чому ж таке важливе питання вирішували подалі від міс-
та, пояснюється дуже просто. Організатори у такий спосіб ви-
рішили максимально убезпечити себе від небажаних свідків. 
Проте такі виявилися і серед безпосередніх учасників засек-
реченої конференції.
 «Стався цей фарс ось яким чином: колеги з громад-
ського сектору запросили мене взяти участь у цій кон-
ференції. Вперше почула про це у четвер ввечері, а потім 
зрозуміла: людей збирали дуже швидко і так, щоб ніхто 
«зайвий» про цей захід не дізнався, — розповіла Галина 
Кісенко, одна з таких незаангажованих свідків. За її сло-
вами, на конференції не видавали жодних матеріалів, не 
реєстрували учасників, навіть прізвища організаторів не 
озвучували.
 Найбільш упізнаваними в президії конференції вияви-
лися член правління Фонду підтримки російської культури в 
Україні Володимир Алексєєв, помічниця колишнього нарде-
па-регіонала, відомого українофоба Колесніченка юрист Яна 
Салміна, радник керівника політичної партії «Соціалісти» Ігор 
Піляєв.

«Русскоговорящая чєлюсть і лєнь»
 «Далі було кіно: два депутати, один недоюрист, дядеч-
ко з претензією на науковість і модератор — всі одноголос-
но наспівували, що головна європейська цінність — мульти-
лінгвальність (ага, більше ж ані цінностей, ані проблем у Ста-
ренької Європи немає) і захист російської мови — то ж гаран-
тія шенгену... Я навіть не буду всю маячню про одностатеві 
шлюби і поцілунки лесбіянок у садочку переказувати — то 
«нєпєрєдаваємая ігра слов», я так не зможу відтворити», — 
обурювалася громадська активістка.
 «До нас завітав «русскій мір» з усіма його апологета-
ми, тими, хто декілька років бореться з українською нацією. 
Напередодні заходу організатори заявили, що обговорюва-
тимуть питання захисту мов нацменшин. Мене попередили 
майданівці, що така конференція «Європейська хартія регіо-
нальних мов. Захист і розвиток регіональних мов в Україні» 
вже проводилася в інших містах України. Насправді ж під та-
кою благою назвою приховували шабаш проросійських най-
манців», — наголосив на прес-конференції з цього приводу 
голова громадської організації «Майдан Січеслав-Дніпро» 
Віктор Романенко. Пан Віктор зрештою на цьому зібранні не 
витримав і на знак протесту вилив на голову надміру запаль-
ного Володимира Алексєєва пляшку води. У відповідь захис-
ник російської мови кинувся через стіл із кулаками, але впав 
і розбив голову.
 «Головне питання до організаторів у мене було «Чому цей 
захід назвали Міжрегіональна конференція «Реалізація євро-
пейських цінностей в українському правовому полі»? Чому не 
сказали, що нас запрошують на збіговисько тих, кому «рус-
скоговорящая чєлюсть і лєнь» заважають вивчити державну 
мову? Я ще багато чого говорила. І дуже рада, що всі, кого ор-
ганізатори привезли на цей захід і підло використали, одно-
голосно мене підтримували. Питання в іншому: скільки таких 
таємних заходів організовується? Хто їх оплачує? Кого ще ви-
користали всліпу для легалізації через начебто публічне обго-
ворення цих «законодавчих ініціатив»? І для чого ці заходи? 
Що ними намагаються проштовхнути? Знову розколюють Ук-
раїну...» — слушно зауважує Галина Кісенко. ■

■
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«Ми переконані, що суд над Крістін Лагард у Франції не завадить 
їй ефективно виконувати функції директора-розпорядника 
Міжнародного валютного фонду». Джеррі Райс

офіційний представник МВФ

УКРАЇНА МОЛОДА

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Учора у  Франції роз-
почався суд над директо-
ром Міжнародного валют-
ного фонду Крістін Лаґард, 
повідомляє «Євроньюз». Її 
звинувачують у службо-
вому недбальстві, що при-
звело до втрати бюджет-
них коштів за часів її ро-
боти міністром фінансів 
у французькому уряді, та 
співучасті у шахрайстві. 

Офіційне розслідування 
проти неї в цій справі роз-
почато влітку минулого 
року. У разі обвинуваль-
ного вироку, Лаґард загро-
жує перебування за ґрата-

ми до одного року та штраф 
у 15 тисяч євро. Крім того, 
це стане ударом по репута-
ції МВФ.
 Паризький суд має виз-
начити ступінь причетності 

Лаґард до скандальної спра-
ви бізнесмена Бернара Тапі, 
якому в 2008 році французь-
ка держава заплатила понад 
400 млн. євро компенсації, 
аби уникнути судового по-
зову підприємця до одного 
з державних банків.  Миро-
ва угода між Тапі та фран-
цузьким урядом була укла-
дена за часів правління Ні-
коля Саркозі. Французька 
преса неодноразово писала, 
що бізнесмен був одним зi 
спонсорів виборчої кампанії 
тодішнього президента. На 
початку грудня паризький 
суд зобов’язав Бернара Тапі 
повернути державі 285 млн. 
євро.
 Влада Франції зазначи-
ла, що судовий процес не 
завадить Лаґард залиша-
тися на чолі МВФ як міні-
мум до часу винесення ви-
року. Сама Лаґард заявила, 
що має намір оскаржити рі-
шенні про притягнення її до 
суду. Раніше вона вже дава-
ла свідчення по справі Тапі, 
але як свідок. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ 

 Румуни минулої неділі обирали 
двопалатний парламент, в якому за-
сідають 332 депутати нижньої палати 
і 134 сенатори. І перемогу на цих ви-
борах здобула посткомуністична опо-
зиційна Соціал-демократична партія 
Румунії. ЦВК повідомила після підра-
хунку 99% голосів, що вона набрала 
близько 46% голосів виборців. З краї-
ни на заробітки виїхали три мільйо-
ни румунів, тому повні результати ви-
борів будуть надані після підрахунку 
голосів на закордонних виборчих ок-
ругах. Друге місце з великим відривом 
посіла правоцентристська Національ-
на ліберальна партія, якій віддали го-
лоси 20% виборців. «Бронзове» третє 
місце — за «позасистемним» Союзом 
порятунку Румунії, який заручився 
підтримкою 7,5% виборців на голосу-
ванні до Палати представників і 7,6% 
— до Сенату. Ця партія була створе-
на лише нинішнього року і буде дебю-
тантом у парламенті. Своїм головним 
гаслом вона зробила боротьбу з коруп-
цією. Хоча «рятівники Румунії» пози-
ціонують себе як позасистемну полі-

тичну силу, але місцеві експерти за-
раховують їх до правоцентристів. 
 Соціал-демократи не дотягнули свій 
результат до 50% і тому не можуть са-
мостійно сформувати уряд. Їм потріб-
но буде знайти коаліціанта з менших 
парламентських партій. І такий союз-
ник по коаліції вже є. Це давній при-
бічник соціал-демократів — Альянс лі-
бералів і демократів за Європу колиш-
нього прем’єр-міністра Каліна Таріча-
ну, який набрав 6% голосів. Провідник 
соціал-демократів Лівіу Драґня вже 
заявив, що розпочинає з ним перемо-
ви щодо формування парламентської 
більшості.
 Тож ліві посткомуністи після року 
відсутності знову повертаються до вла-
ди в Румунії. Лівіу Драґня заявив піс-

ля перемоги на виборах: «Хочу запев-
нити румунів: усе, що ми пообіцяли в 
економічній програмі під час виборчої 
кампанії, буде втілено урядом Соціал-
демократичної партії». Соціал-демок-
рати хочуть, аби їхній лідер Драґня, 
колишній міністр регіонального роз-
витку, тепер став прем‘єр-міністром. 
Проте той наразі відбуває умовний 
термін судового покарання за виборче 
шахрайство. У квітні цього року суд 
засудив його до двох років ув’язнення 
з відтермінуванням відбування пока-
рання за фальсифікації під час рефе-
рендуму 2012 року у справі імпічмен-
ту тодішнього президента Траяна Бе-
сеску. Тож, за законом, він не може 
обіймати урядові посади. Діючий пре-
зидент Румунії Клаус Іоганніс ще до 
виборів заявив, що не доручить місії 
формування уряду нікому, хто раніше 
мав проблеми з правосуддям. 
 Нагадаємо, що екс-прем’єр Ру-
мунії від соціал-демократів Віктор 
Понта подав у відставку минулого 
року після масових протестів, спри-
чинених пожежею в нічному клубі у 
жовтні 2015 року, внаслідок якої за-
гинули 64 особи. Після цього країну 
очолив технократичний уряд на чолі 
з екс-єврокомісаром Дачіаном Чоло-
шем. 
 Румуни вбачають пріоритетом для 
майбутнього уряду боротьбу з коруп-
цією. Але корупцію саме і пов’язують 
iз правлінням лівих. То чому ж руму-
ни знову віддали їм свої симпатії і го-
лоси? Рiч у тiм, що представники Со-
ціал-демократичної партії та медіа, 
які їх підтримують, використовува-
ли під час передвиборчої кампанії по-
пулістську риторику та піддавали го-
стрій критиці все, що, на їхню думку, 
є «чужоземним», а не «щиро румунсь-
ким». Під час своєї передвиборчої кам-
панії вони також щедро обіцяли під-
няти зарплати, пенсії, а також знизи-
ти податки. Це і спрацювало.
 Румунія і Болгарія увійшли до 
складу ЄС 2007 року і нині є його най-
біднішими членами. Хоча добробут на-
селення за дев’ять років перебування в 
ЄС значно зріс. За цей час Румунія от-
римала близько 26 млрд. допомоги з 
різних європейських фондів. ■

НОВИНИ ПЛЮС 
Італія з прем’єром
 В Італії новий уряд формуватиме міністр закордон-
них справ Паоло Джентілоні, повідомляє «Євроньюс». 
Це доручив йому, згідно зі своїми повноваженнями і 
процедурою, президент Серджо Маттарелла. 62-річний 
Джентілоні, соратник-демократ попереднього прем’єра, 
замінить на посаді Маттео Ренці, який подав у відставку 
після референдуму, на якому відкинули запропоновані 
ним зміни до Конституції. Новий глава уряду походить 
з аристократичної родини, свого часу був професійним 
журналістом природоохоронної спрямованості, прес-
секретарем мера Риму, міністром комунікацій, не раз 
обирався депутатом парламенту, спочатку від партії 
«Маргаритка: демократія – це свобода», яка увійшла 
згодом до Демократичної партії. Главою МЗС був при-
значений 2014 року. 

...І Нова Зеландія теж
 Новим прем’єром Нової Зеландії став Білл Інгліш, 
заступник екс-очільника уряду Джона Кі. Інгліш, який 
уже склав присягу, написав у «Твіттері», що дуже ра-
дий своєму призначенню. У своїй першій промові піс-
ля призначення він сказав, що очолить «сильну ко-
манду депутатів, сповнених ідей». Заступником ново-
го прем’єра стала міністр Пола Беннет. Джон Кі, який 
обіймав посаду прем’єра понад вісім років, несподівано 
оголосив про свою відставку минулого тижня. Він пояс-
нив своє рішення сімейними обставинами, зокрема на-
поляганням дружини.

Нова штаб-квартира ЄС
 У Брюсселі відкрили нову футуристичну й надзви-
чайно дорогу штаб-квартиру Європейського Союзу. По-
чинаючи з січня, у цьому будинку відбуватимуться зус-
трічі міністрів ЄС. Також iз наступного року там органі-
зовуватимуть саміти за участю європейських лідерів. 
Споруда коштувала понад 320 мільйонів євро, що май-
же на 80 мільйонів більше, ніж планувалося. «Європа» 
— саме так називається новий будинок, який має по-
над 70 тисяч квадратних метрів. Зовнішні стіни мають 
вигляд кількох тисяч вікон у дерев’яних рамах, зібра-
них зі знесених будівель в усіх країнах Євроспільно-
ти. Всередині можна побачити величезну конструкцію 
у формі яйця, що з підсвіткою вночі виглядає дуже ім-
позантно. Перші відвідувачі кажуть, що цей будинок на-
гадує маяк, який світить у темні часи політичної непев-
ності. Споруду зведено за екологічними технологіями, 
на її даху є сонячні панелі, а в туалетах використовува-
тимуть дощову воду. Свого часу рішення про будівниц-
тво такої штаб-квартири гостро критикували, особливо 
в часи кризи, коли чимало хто мусив затягнути пояси.

Новий Генсек ООН
 Колишній прем’єр-міністр Португалії Антоніо Гуть-
єрреш був приведений до присяги вчора у Нью-Йорку 
як новий Генеральний секретар ООН. Він приступить до 
виконання обов’язків із першого січня і змінить на цій 
посаді південного корейця Пан Кі Муна, який відслу-
жив на чолі ООН два п’ятирічні терміни. 66-річний Гутьє-
рреш був прем’єром Португалії у 1995—2002 роках. Че-
рез три роки по тому став Верховним комісаром ООН 
у справах біженців. На цій посаді перебував 10 років. 
Відстежував ситуацію з біженцями під час конфліктів 
в Україні, Сирії та в Секторі Газа, допомагав жертвами 
природних катаклізмів в Азії. 

Киргизам перепишуть Конституцію 
 Киргизстан проголосував за зміни до Конституції, 
що збільшують владні повноваження уряду. Згідно з 
даними виборчої комісії, близько 80% учасників ре-
ферендуму висловилися на підтримку конституційних 
змін. Пропозицію референдуму висунули прибічники 
президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва. Консти-
туція забороняє президенту Атамбаєву балотуватися на 
другий термін. Тож очікується, що він стане прем’єром, 
коли наступного року його президентський термін добі-
жить кінця.

Замах на християнський храм
 Минулої неділі було здійснено бомбовий замах на 
собор Святого Марка єгипетських православних христи-
ян-коптів у Каїрі, внаслідок якого загинули щонаймен-
ше 25 осіб. Жертвами стали багато жінок і дітей. Міс-
цеві ЗМІ також повідомили, що вибух пошкодив церкву 
Святого Петра, розташовану неподалік від собору. Пре-
зидент Абдул Фаттах Ас-Сісі оголосив триденну націо-
нальну жалобу. У своїй заяві він засудив напад, закли-
каючи вистежити і покарати винуватців. Християнсь-
ка меншість Єгипту все частіше стає мішенню бойо-
виків-ісламістів. Хвиля нападів бойовиків почалася у 
країні в 2013 році, коли військові усунили президента 
Мурсі, який представляв політично-релігійну організа-
цію «Брати мусульмани», і почали репресії проти ісла-
містів. Деякі iз прихильників пана Мурсі звинуватили 
християн у підтримці повалення його правління. Єги-
петські копти становлять 10% населення країни. ■

■

СУД ТА ДІЛО

Немає недоторканних

■

Крістін Лаґард.❙

Главі МВФ Крістін 
Лаґард загрожує 
рік в’язниці 
за службове 
недбальство

ЇХНІЙ ВИБІР

Червоний реванш 
У Румунії до влади повертаються ліві

■

Очільник партії-переможця Лівіу Драґня отримав строк... за виборче шахрайство.❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 Голова так званого парламенту самопроголошеної Придністровської республіки Вадим Крас-
носєльський переміг на недільних «президентських виборах» у цьому сепаратистському ре-
гіоні Молдови. За нього проголосували майже 70% людей. Євґєній Шевчук, який досі був так 
званим «президентом», набрав менше 19%. 46-річний Красносєльський із 2007 по 2012 рік був 
«міністром внутрішніх справ». У листопаді торік він став депутатом самопроголошеного парла-
менту, а відтак у грудні очолив його.

■
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Неля САУЛЯК
Кривий Ріг 

 Ще похмурої осінньої днини напри-
кінці листопада одне з приміщень гурто-
житку педагогічного університету забар-
вилося яскравими кульками, задзвеніло 
дитячими голосами та засяяло від посмі-
шок, відкриваючи двері для Клубу моло-
дих мам, заснованого в рамках проекту 
«Варта. Простір щирого спілкування». 
Потурбувалися про його відкриття Жі-
ноча сотня міста Кривий Ріг та волон-
терський центр КДПІ «Турбота» за під-
тримки Німецького фонду GIZ.
 Взагалі Жіноча сотня при підтримці 
УВКБ ООН рік тому започаткувала віль-
ний простір для молоді: внутрішньо пе-
реміщених осіб та місцевих студентів. 
«Але майже відразу стало зрозуміло, що 
молодь — це не тільки студенти та під-
літки. Виникла ідея охопити турботою 
молодих матусь та їхню малечу, — роз-
повідає Олена Титова, голова ГО «Жі-
ноча сотня м. Кривий Ріг». — Спершу 
для занять Клубу молодих мам на «Ват-
рі» виділили певні години в розкладі, а 
згодом, коли відвідувачів стало більше, 
постало питання розширення простору. 
На допомогу прийшли наші партнери 
по співпраці — Криворізький держав-
ний педагогічний інститут, який надав 
приміщення та допоміг із ремонтом, та 
Німецький фонд GIZ, за фінансової під-
тримки якого було закуплено матеріа-

ли для ремонту, меблі, іграшки, роз-
датковий матеріал та матеріал для твор-
чості». 
 Відкриття влаштували винятково 
для учасників клубу, тобто для дітей та 
батьків. Свято мильних бульбашок, де 
випробували як помічників супергероїв 
кожну присутню дитинку, нікого не за-
лишило байдужим. Чарівна господиня 
Клубу молодих мам Анечка Тягла прове-
ла заняття з розвиваючих ігр. Батьки із 
задоволенням допомагали діткам в усьо-
му: пізнавати себе, рухатись, висловлю-
ватись. Навіть маленький Ярослав, яко-
му нещодавно виповнився лише рік, ак-
тивно плескав у долоньки. А після свя-
та, звісно, всі ласували смаколиками.
 Відтепер молоді матусі разом із дітка-
ми можуть відвідати клуб двічі на тиж-
день. Одночасно в групі можуть займа-
тись 5-7 дітей із батьками. Усі заняття 
безплатні. Проводить їх Анна Тягла — 
педагог та молода матуся з досвідом. 
 «Це вже традиція, неймовірна 
радість, коли говорю своїй Наталці, 
що ми їдемо до Ані, ділиться вражен-
нями Лариса Петрівна, бабуся дівчин-
ки з клубу. — Навіть мотивую її відві-
дуванням клубу. А раніше у нас дівчин-
ка була дуже сором’язлива, слова не ви-
тягнеш».
 За освітою вчитель, за покликом 
серця волонтер, Анна Тягла знаходить 
до кожної дитини свій ключик. Дехто 
з діток був спочатку дуже замкнений у 

собі — не відпускали від себе батьків, не 
хотіли повторювати, виконувати завдан-
ня, але тепер цих проблем зовсім немає. 
Адже в комфортних умовах усі діти по-
чинають працювати, відкриватися, роз-
виватися.
 «Уляна з Макіївки ще досі згадує свій 
дім, інші дітки пам’ятають менше. Їм за-
раз по 4-5 років, коли приїхали до Криво-
го Рогу, були зовсім маленькі, — розпові-
дає Анна Тягла. — Якщо є любов, увага з 
боку батьків, то всі негаразди забувають-
ся. А от є батьки, яким не до дітей, вони 
переживають кризу, через втрату дому, 
родини… для них змінилося багато чого. 
І за своїми бідами вони перестали помі-
чати власних дітей. І тоді ми говоримо, 
що цей клуб дійсно потрібен і батькам. 

Тут вони познайомляться, заведуть но-
вих друзів, знайдуть нове спілкування. 
Більше того, виявляється, батькам теж 
треба вчитися гратися з дітьми. Вони час-
то не знають, як це робити».
 У своїй роботі Анна застосовує всі 
можливі методики для раннього роз-
витку дитини. Це і руханки, вправи на 
розвиток дрібної моторики, вправи на 
розвиток логіки, критичного мислення 
тощо. У майбутньому планують запро-
шувати педіатрів, психологів, інших 
спеціалістів, щоб допомагати діткам 
і батькам рости та вчитися. У новому 
приміщенні заняття урізноманітнять-
ся, окремо займатимуться дітки, а окре-
мо і для мам-тат-бабусь знайдеться ціка-
винка. ■

Юлія БОГОСЛОВСЬКА

Мільйони жителів України жи-
вуть так само, як і три роки 
тому. Вони за звичкою лають 
владу через ріст вартості кому-
нальних послуг й усі інші нега-
разди. Ходять на роботу або на 
навчання. Вечорами дивляться 
ТБ або сидять у соцмережах. 
І десь там, майже за межами 
життя, ходить вона — війна.
І є інші. Ті, що три роки тому ки-
нули свої звички, налагоджений 
побут. Хтось полишив успішний 
бізнес. Інші припинили впевне-
ний біг кар’єрними сходинками. 
Бо їм більше за всіх потрібно? 
Хто вони? Навіжені? Альтруїс-
ти? Може, авантюристи чи махі-
натори? Ні. Вони — волонтери.

У групі ризику — найсильніші
 Волонтерів не вигадали в 
Україні. Вони існували з дав-
ніх-давен ще в країнах таємни-
чого Сходу та у Древній Греції. 
Якщо вивчати походження сло-
ва «волонтер», то воно означає 
«доброволець» або «бажаю-
чий». Але не варто обмежувати 
його зміст такими характерис-
тиками: на сьогодні в українсь-
ких реаліях за ним ховається 
набагато більше, аніж просте 
бажання допомогти.
 Звісно, було волонтерство в 
Україні і до часів Майдану. Од-
нак 2014 рік продемонстрував 
небувалий сплеск громадської 
активності. Якщо вірити циф-
рам ООН, то на той час біля 23% 
населення тим чи іншим чином 
спробували себе у волонтерській 
діяльності. Багато хто не поли-
шає волонтерити і по сей день.
 Напевно, нікому не прихо-
дить у голову, що справжнім во-
лонтерам легко.
 ...Шокуюча новина з’яви-
лася минулого вересня — про 
самогубство волонтера з До-
нецька Юрія Мосіна, у соцме-
режах він був відомий під ні-
ком Патріот України. Учас-

ник Євромайдану в Донецьку. 
Активний працівник медичної 
служби Майдану в Києві. Во-
лонтер, який повертався знов і 
знов у рідне вже окуповане міс-
то з ліками, продуктами та ін-
шими речами першої необхід-
ності, нехтуючи власною без-
пекою. У нього були проблеми 
з працевлаштуванням у Києві, 
адже його вперто вважали «до-
нецьким». Що стало останньою 
краплею, щоб наважитися роз-
прощатися із життям, сказати 
складно.
 Утім, не варто пояснювати 
самогубство сильної особистості 
важкими життєвими обстави-
нами. Адже людина довгий час 
жила у напруженні, перебувала 
в екстремальних умовах. Швид-
ше за все, дався взнаки пост-
травматичний стресовий роз-
лад. Такої думки дотримується 
нардеп Ольга Богомолець, якій 
довелося попрацювати пліч-о-
пліч з Мосіним на Майдані. Але 
не варто копирсатися в минуло-
му й намагатися ставити діагно-
зи постфактум. Слід сприйня-
ти цей випадок як дуже три-
вожний дзвіночок, щоб попере-
дити нові трагедії. Тим більше, 
що вже можна казати про хви-
лю самогубств серед волонтерів, 
адже цей випадок, на превели-
кий жаль, не єдиний.
 Насправді наші співвітчиз-
ники-волонтери часто самі пот-
ребують допомоги. Адже волон-
тери — звичайні живі люди. 
Більше того, фахівці поперед-
жають — у групі ризику най-
сильніші. Ті, хто мовчки про-
довжує нести свій тягар, не 
жаліючись і не даючи собі від-

починку. Жодна нервова систе-
ма й організм у цілому не витри-
мають такого психологічного, 
фізичного, душевного наванта-
ження, які доводиться пережи-
вати чи не щодня протягом ос-
танніх трьох років. А якщо по-
ринути у важкі думки про те, 
що цій війні не видно кінця і 
краю, що люди стали менш ак-
тивними у допомозі військовим 
— хтось через банальне погір-
шення фінансового становища, 
хтось через втрату віри…

Метод творчої реабілітації
 Якщо людина в прямому 
сенсі живе війною протягом ос-
танніх кількох років — їй тре-
ба час для «підзарядки». Про 
це однією з перших в Україні 
задумалася Віталіна Маслова 
— митець та волонтер, зусил-
лями якої з’явився Міжнарод-
ний благодійний фонд «Творча 
криївка». Він займається бій-

цями та їхніми родинами за ав-
торською методикою творчої 
реабілітації. У жовтні «Твор-
ча криївка» провела заїзд реа-
білітації саме для волонтерів. 
Таку ідею вдалося втілити за-
вдяки допомозі Всеукраїнсько-
го об’єднання «Патріот» та його 
голові Анні Майбороді. Кошти 
на цей заїзд збирали усім сві-
том.
 До речі, гроші — то не єди-
на проблема, з якою довелося 
зітнутися при реалізації цьо-
го проекту. Самим волонтерам 
важко було зупинитися у своїй 
праці, щоб дозволити собі від-
починок. Деякі з них навіть ус-
відомлювали потребу в «переза-
вантаженні». Але і в цьому ви-
падку нелегко відпустити спра-
ву: у більшості виникає острах, 
що без їхньої особистої участі 
діяльність зійде нанівець.
 «Творча Криївка» не пропо-
нує звичайний відпочинок чи 

лікування, як у типовому са-
наторії. Автор методики ста-
вила за мету створити такі умо-
ви, в яких людина змогла б на-
братися сил, щоби повернутися 
до життя після перебування у 
стресовій ситуації.
 Вперше ідея творчої реабілі-
тації виникла у часи Майдану. 
Ще тоді Віталіна Маслова поба-
чила нагальну потребу в тому, 
щоб пропонувати учасникам 
протистоянь ефективну допомо-
гу. Але за роки метод удоскона-
лювався, була сформована ко-
манда фахівців, які своїми зу-
силлями роблять надможли-
ве — на волонтерських засадах 
повертають до життя ветеранів 
АТО, а відтепер ще й волон-
терів.
 «Творча Криївка» підопіч-
них відправляє у найкрасивіші 
місця в Україні. Багато заїздів 
відбулося у дивовижних Кар-
патах, які тішать око протягом 
усього року. В оточенні природ-
ної краси кожна людина має 
можливість зануритися у робо-
ту над собою під керівництвом 
психологів, тілесних терапев-
тів, художників.
 Обов’язковою складовою реа-
білітації за методикою Віталіни 
Маслової є дотримання режиму 
дня, забезпечення повноцінним 
харчуванням, створення умов 
для спокійного сну. Це допома-
гає налагодити здоровий життє-
вий ритм. Із ним набагато легше 
пробуджувати власні сили ор-
ганізму. Заїзди тривають по де-
сять днів, а волонтерський було 
скорочено вдвоє.
 І, звісно, «творча реабіліта-
ція» неможлива без творчості. Із 
підопічними працюють справж-
ні художники.  Живопис допо-
магає там, де людина  безсильна. 
Напружені війною люди спо-
чатку часто малюють тривож-
ні полотна. Потім же з-під їх-
ніх пензлів з’являються більш 
ніжні, чуттєві та світлі образи 
чи пейзажі. ■

РЕАБІЛІТАЦІЯ

Допомогти і не зламатися
«Творча криївка» зцілює

■

Малювання творить дива.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙

САМООРГАНІЗАЦІЯ

Руханки КММ
Волонтери, переселенці й молоді мами 
роблять життя кращим

■

Щасливі батьки і діти.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Два дні кияни й гості столиці ап-
лодували акторам Чернівецького ака-
демічного обласного українського му-
зично-драматичного театру імені Ольги 
Кобилянської. На сцені Національно-
го академічного театру російської дра-
ми імені Лесі Українки вони представи-
ли одразу дві оригінальні постановки і 
прем’єри 2016 року — комедію «Запеча-
таний двірник» буковинського класика 
Юрія Федьковича та «Маестро і Каролі-
на» — виставу про угорського компози-
тора-генія Ференца Ліста.
 — Фрашка (комедія) «Запечата-
ний двірник» Юрія Федьковича — це 
своєрідна візитна картка буковинського 
гумору, — пояснив режисер-постанов-
ник, заслужений діяч мистецтв Украї-
ни Мирослав Гринишин. — П’єса напи-
сана ще наприкінці XIX століття, але не 
втрачає актуальності й сьогодні. Виста-
ва вперше була поставлена на чернівець-
кій сцені ще у 80-х роках, мала неаби-
який успіх. Нинішня постановка уже 
має кілька нагород театральних фести-
валів.
 «Запечатаний двірник» у постанов-
ці режисера Мирослава Гринишина — 

це гостросатирична, соціально-побуто-
ва, блискуча комедія, в якій представ-
лено буковинське село ХІХ ст. Дійство 
відбувається в жанрі народної музич-
ної комедії, супроводжується чарівни-
ми буковинськими піснями — сумними 
й веселими, жартівливими та лірични-
ми, коломийками, жанровими танця-
ми. Незмінна у виставі тільки мова бу-

ковинського солов’я Юрія Федьковича. 
Ще Павло Загребельний свого часу на-
писав: «Я знав, що Федькович уміє пла-
кати, але, що він уміє так сміятися — 
то для мене справді відкриття!». Свої 
відкриття зробили і кияни. Неймовір-
на гра акторів підтримувалася шквалом 
оплесків.
 Наступна вистава, яку представили 

чернівчани, — славнозвісна історія ко-
хання Ференца Ліста, що зародилося в 
Україні. 
 «Маестро і Кароліна» — робота від 
майстра оригінальних вистав, зокрема, 
режисера «Солодкої Дарусі» — народної 
артистки України Людмили Скрипки. 
 — Це перша театральна постанов-
ка про легендарне кохання геніального 
угорського композитора Ференца Ліста і 
княгині Кароліни Сайн-Вітгенштейн, що 
зародилося в Україні і надихнуло маестро 
на створення справжніх шедеврів, — роз-
повідає Людмила Скрипка. Ми перегор-
нули багато літератури, біографічних і до-
кументальних матеріалів, щоб створити 
виставу. 
 Один із найвідоміших творів Ферен-
ца Ліста — «Угорська рапсодія №2» (із 
серії 19 угорських рапсодій) — написа-
ний в Україні. 
 Кароліна познайомила маестро з ук-
раїнськими народними піснями, а він 
присвятив їй свої кращі симфонічні по-
еми. 
 Постать композитора оповита ле-
гендами і суперечливими фактами. Ка-
жуть, що на концерт Ференца Ліста у 
Києві 1847 року Кароліна викупила 
майже всі квитки. На виставу «Маест-
ро і Кароліна» в Києві були викуплені 
також усі квитки. До слова, виставу пе-
реглянув Надзвичайний і Повноважний 
Посол Угорщини в Україні Ерно Кеш-
кень.
 — Чудове втілення, прекрасна гра 
акторів, — поділився посол враження-
ми. 
 Блискуче виконали головні ролі ак-
тори Григорій Руденко-Краєвський та 
Сніжана Винарчук. У виставі прозву-
чали оригінальні твори Ференца Ліста, 
знамениті композиції маестро, а також 
українські народні пісні. ■

ЕКСПЕРИМЕНТ

Бах 
у столярні
Відомий композитор 
звучатиме 
в антиконцертному залі
Дар’я БАВЗАЛУК
Львів

 У Львові є багато місць, де класична 
музика ще не звучала. А цілком могла б. 
На вихідних музична аґенція Collegium 
Musicum спробує відкрити нове місце для 
музикування. У цьому приміщенні кілька-
десят років тому виготовляли декорації для 
пропагадистських вистав театру Радянсь-
кої армії. Стояли верстати, а за ними пра-
цювали люди. Зараз у столярні Театру Лесі 
не стукає молоток, панує тиша. Час ніби зу-
пинився.
 17 та 18 грудня там звучатиме цикл со-
нат та партит Баха у виконанні скрипаля 
Ореста Смовжа. Як запевняють організато-
ри — тільки Бах і нічого зайвого.
 «У такому собі антиконцертному залі, 
без барокової ліпнини, та навіть без сце-
ни, звучатимуть всі сонати і партити для 
скрипки соло Йоганна Себастьяна Баха, 
— каже Тарас Демко, директор музаґенції 
Collegium Musicum. — Ця музика на гіпер-
потужному рівні передає всі сумніви, болі 
і радості звичайної людини. Танцюваль-
ність номерів циклу пов’язує нас із земним 
світом. І це все — у такому абсолютно ан-
деґраундному місці, в якому буде тільки 
трохи світла, і тільки найдобірніша публі-
ка. Оскільки сам простір столярні досить 
малий. Вишукане виконання зробить нас 
співтворцями нового місця і нового часу. 
Тут кожен зможе знайти щось нове для 
себе в усіх аспектах. Класичну музику у 
Львові слухали здебільшого у традицій-
них концертних залах. Чому ми обрали 
таке собі місце, скажімо навіть для «анти-
концерту»? Це світова практика, цим ні-
кого не здивуєш у Німеччині чи в Австрії. 
У Львові такого не було». ■

■Марія СУЛИМА

 Цей скрипаль-віртуоз 
2010 року зіграв Гімн Украї-
ни перед боксерським поєдин-
ком Віталія Кличка у Німеч-
чині. Чи почує у виконанні 
Девіда Ґарретта музику Ми-
хайла Вербицького київська 
публіка, дізнаємося вже на-
ступного тижня.
 16 та 18 грудня у Києві у 
Палаці «Україна» виступить 
всесвітньо відомий скрипаль 
Девід Ґарретт. Спочатку пла-
нували один концерт, проте 
охочих послухати німецько-
го віртуоза виявилося стіль-
ки, що довелося влаштовува-
ти і додатковий. Щороку Де-
від Ґарретт дає близько 200 
концертів, тож такий подару-
нок для України — свідчення 
поваги до нашої держави. 
 Скрипка з’явилася у жит-
ті Ґарретта ще у чотири роки, 
причому купили інструмент 
його старшому братові, проте 
грав на ній молодший брат.
 Уже в 10 років Девід 
з’являється на сцені Гамбур-
зької філармонії, а в 13 — 
стає наймолодшим музикан-
том, що уклав контракт із ні-
мецькою компанією звукоза-
пису. Незабаром він виступає 
з Мюнхенським філармоній-
ним оркестром та із Симфоніч-
ним оркестром Берлінсько-
го радіо, що викликало дуже 
схвальні відгуки критиків. 
Попри таку стрімку кар’єру, 
Ґарретт не припинив навчан-
ня. У 19 переїхав до Нью-Йор-
ка, щоб вивчати музикознавс-
тво в одній із тамтешніх пре-
стижних шкіл. Там він від-
точує свою майстерність під 
керівництвом видатного 
скрипаля і диригента Іцха-
ка Перлмана. Викладачі ка-
жуть про «дивовижний та-
лант» Девіда Ґарретта. Зго-
дом його дар визнають такі 
скрипалі, як Ієгуді Менухін, 
Ісаак Стерн та Іда Гендель. 
Воно й не дивно. Досі Девід 

щодня по чотири години грає 
на скрипці — інакше вірту-
озами не стають. При цьому 
жартує — тому й нині самот-
ній, що ніхто не витримує того 
щоденного грання.
 По закінченні навчання 
Ґарретт поставив собі чітку 
мету — популяризацію кла-
сичної музики серед молоді і 
не лише. Класику він поєднує 
з рок, ритм-енд-блюз, поп. 
Скрипаль каже, насправді це 
дуже складно, адже знайома 
музика постає зовсім в іншо-
му світлі. І зауважує, що во-
лодіти скрипкою треба як-
найкраще, бо ж рівнятися 
потрібно лише на таких, як 
Паганіні та Гейфец. Решта, 
хто намагався робити щось 
схоже, — то суцільний ко-
мерціалізм. Хай як склад-
но, проте Ґарретту завжди 
вдається зібрати на будь-яко-
му концертному майданчику 
незмінний аншлаг. 
 2010-го музикант здій-
снив амбітний проект «Рок 
симфонії». Прозвучала кла-

сика від бароко до наших 
днів, від Баха до «Нірвани». 
Наступного року Ґарретт 
відіграв надуспішний Rock 
Symphonies Tour. 
 Нині в його дискографії 
18 студійних альбомів. Серед 
них запис скрипкових кон-
цертів Моцарта, Чайковсь-
кого, Брамса і Бруха. 
 Ґарретт був двічі наго-
роджений за випуск CD-бес-
тселера в галузі класичної 
музики: за запис Скрипко-
вого концерту Мендельсо-
на та Скрипкового концерту 
Бетховена з Королівським 
філармонійним оркестром 
під керівництвом Іона Марі-
на з каденціями Фріца Крей-
слера, яким Ґарретт завжди 
дуже захоплювався. Його 
альбом Legacy посів найвище 
місце, яке коли-небудь посі-
дав у Німеччині диск кла-
сичної музики, у країні він 
став платиновим. Для цьо-
го альбому Ґарретт записав 
Скрипковий концерт Бетхо-
вена, який вважає шедевром 

скрипкового репертуару. 
 2012-го в альбомі Music 
було зібрано рок і поп ком-
позиції, виконані в класич-
ній манері. А під час запису 
наступного альбому Caprice 
Девід співпрацює зі всесвіт-
ньо відомим співаком Андреа 
Бочеллі та гітаристом Стівом 
Морсом. 
 В альбомі Explosive му-
зикант не припиняє дивува-
ти слухача — поруч із ком-
позиціями Орфа та Емінема 
з’являються його власні, зок-
рема Midnight Waltz. 
 Ґарретту вдається чергу-
вати Smooth Criminal Майкла 
Джексона з «Турецьким мар-
шем» Моцарта — і він зробив 
це ще до смерті Поп-короля, 
до того, як світ віддав данину 
його таланту. Добре знання 
теорії музики дозволяє Ґар-
ретту якісно інтелектуально 
та духовно проникнути в му-
зичний матеріал, правиль-
но його оцінювати і без кінця 
досліджувати. «Пасаж у «Ту-
рецькому марші» Моцарта і в 
Smooth Criminal мають прак-
тично однакову гармонійну 
прогресію. Це свідчить про 
те, що інструменталізація 
фактично не змінилися про-
тягом 250 років. Ми і далі 
працюємо з тим самим ма-
теріалом», — каже Ґарретт.
 2013-го Девід Ґарретт 
спробував себе у ролі актора 
— він знявся у фільмі «Скри-
паль Диявола», в якому зіграв 
Ніколо Паганіні. А ще висту-
пив композитором цієї стріч-
ки. Того ж року Ґарретт став 
рекордсменом Книги Гіннес-
са як найшвидший скрипаль 
у світі. Девід виконав «Політ 
джмеля» Римського-Корса-
кова за 65,26 секунди.
 Девід Ґарретт від почат-
ку своєї творчості встано-
вив власні високі стандар-
ти і ніколи їм не зраджує 
— український слухач має 
прекрасну нагоду в цьому пе-
реконатися. ■

ЧАС «Т»

Буковинська фрашка
Сміх і сльози Юрія 
Федьковича — 
на київській сцені

■

Буковинці показали киянам й історію кохання Ференца Ліста, 
що зародилося в Україні, — виставу «Маестро і Кароліна».
Фото з сайта театру.

❙
❙
❙

ГАСТРОЛЬ

Скрипаль Диявола
У Києві виступить всесвітньо відомий 
музикант Девід Ґарретт

■

Девід Ґарретт.❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Беру популярний німець-
кий довідник Метцлера (Анг-
ломовні письменники. — Тер-
нопіль: Богдан, 2004): немає 
такої письменниці. Зазираю 
до канонічних списків Гаролда 
Блума (Західний канон: книги 
на тлі епох. — К.: Факт, 2007): 
теж немає. Не згадується Айн 
Ренд ані в навчальному посіб-
нику «Історія зарубіжної літе-
ратури ХХ ст.» (К.: Академія, 
2010), ані в монографії Т. Де-
нисової «Історія американсь-
кої літератури ХХ століття» 
(К.: Києво-Могилянська ака-
демія, 2012). Знайшов навіть 
книжку «Література Сполуче-
них Штатів», видану наприкін-
ці 1990-х самими американця-
ми для українських читачів, 
— і там Айн Ренд відсутня. Ні-
чого не дали й пошуки у філо-
софських словниках (анотація 
називає авторку засновницею 
цілого філософського напрям-
ку).
 Як завжди, рятують не-
системні інформджерела, себ-
то інтернет. Американські ек-
сперти літературного ринку 
свідчать, що книжки Айн Ренд 
досі розходяться зі швидкістю 
понад півмільйона примірни-
ків на рік. То чому ж не знайти 
кваліфікованих оцінок її твор-
чості професіоналами, філо-
софами та критиками? Нато-
мість негативно-зневажливих 
— греблю гати. Як-от, від зна-
ної у нас письменниці (і крити-
ка) Дороті Паркер: «Її роман 
не можна зверхньо відкинути 
вбік. Його слід пожбурити яко-
мога далі». Або ось реакція фі-
лософа, професора Нью-Йорк-
ського університету Сідні Гука: 
«В цьому унікальному поєднан-
ні тавтології з екстравагант-
ним абсурдом кидається в очі 
повна відсутність будь-яких 
серйозних аргументів».
 У Штатах вийшло декіль-
ка мемуарів про Айн Ренд, що 
пояснюють чи не одностай-
не відторгнення її текстів про-
фесіоналами. Річ у тім, що ці 
книжки ніяк повністю «відда-
ти» ні літературі, ні філософії. 
Сама авторка в одному з листів 
писала: «Прийшов час зрозумі-
ти (слідом за «червоними»), 
що поширення наших ідей у 
формі художньої літератури є 
потужною зброєю, адже таким 
чином ми викликаємо у наших 
читачів як інтелектуальну, 
так і емоційну реакцію». Вий-
шов цілком традиційний роман 
ідей, що зазвичай вимагає тро-
хи іншого аналітичного інстру-
ментарію, аніж психологічна 
проза чи наукова монографія.
 Цей жанр — роман ідей — 
завжди мав більше ганителів, 
аніж прихильників, почина-
ючи від «Мандрів Гуллівера». 
Спроби «одягти» філософські 
роздуми у форму літературного 
екшену завжди наражалися на 
неприйняття фахівців. Жоден 

філософ не визнає, приміром, 
Пауло Коельйо за свого лише 
через його прозорі філософські 
конотації. За те ж саме упослі-
джують бразильця літерату-
рознавці. В українській літера-
турі щось подібне відбувається 
з рецепцією прози Оксани За-
бужко. Російський культуро-
лог-емігрант Владімір Папєр-
ний, пишучи про «Атланта» 
А.Ренд, красиво сформулю-
вав загальноснобістський пог-
ляд на романи ідей: «Это фи-
лософия для тех, кто никогда 
не сталкивался с философски-
ми текстами, и литература 
для тех, кто никогда не читал 
ничего, кроме книг, которые 
можно купить в супермарке-
те» (Историческая правда, 
28.01.2013). Зрештою, і сама 
Айн Ренд була невисокої думки 
про масового читача: «Чи бага-
то людей здатні мислити?».
 Отже, для серйозних фа-
хівців Айн Ренд — чужа серед 
своїх. А для широкої публіки — 
своя серед чужих. Аж так, що «її 
романи справляють враження 
одкровення, сприймаються вже 
не як художня література, а як 
прикладна, як духовні настано-
ви», — значить американський 
інтелектуал Джонатан Чейт 
(New Republic, 14.09.2009). А 
російсько-світовий класик соц-
арту Алєксандр Мєламід зовс-
ім не шкодує компліментів: «Я 
думаю, две самые главные жен-
щины — это русские: мадам 
Блаватская, которая приду-
мала всю эту «йогу-йогу», и Айн 
Рэнд. Две женщины из России, 
которые изменили мир, и абсо-
лютно недооценены» (Сolta.ru, 
05.11.2013).
 «Атлант розправив плечі» — 
з тих талановитих футуристич-
них книжок, які завжди актив-
но втручалися в історію: чи то 
з позитивним, чи з негативним 
результатом. Соціальні утопії 
Тургенєва («Батьки і діти») та 
Чернишевського («Що роби-
ти?») прискорили визрівання 
нігілізму — протоплазми сучас-
ного тероризму; роман Горького 
«Мати» леґалізував у модерній 
свідомості бунт. Натомість ан-
тиутопія «1984» стала ефектив-
ним щепленням для європейців 
супроти ленінсько-сталінської 
пропаганди, котра, безумов-
но, є набагато підступнішою й 
ефективнішою за ґеббельсівсь-
ку. Трилогія Айн Ренд — ніби 
пріквел роману Орвелла: як це 
все почалося б на Заході?
 Майбутня авторка «Атлан-
ту» емігрувала з Росії 1926 
року, будучи студенткою Пет-
роградського університету, 
— вона добре знала, що таке 
«пролетарська революція». 
Та водночас усвідомлювала, 
що Америка — не Росія; мар-
ксистський апокаліпсис ніяк 
влаштувати знизу, коли не-
має класу, позбавленого права 
власності. Як елегантно зазна-

чив американський мислитель 
Гаролд Блум, «найбільш незна-
не з усіх незнаних божеств — 
класова боротьба у Сполучених 
Штатах Америки» (Західний 
канон. — К.: Факт, 2007). Та 
водночас А.Ренд усвідомлюва-
ла, що не буде нічого доброго, 
коли до справи беруться «інте-
лектуали зі схильністю до гра-
біжництва», які завжди і всю-
ди спираються на «праведне 
дзявкотіння обуреного натов-
пу». І хоч американський шлях 
совєтізації виглядає у А. Ренд 
безкровно, авторка попереджає: 
не легковажити, бо станеться, 
як з одним її самовпевненим 
персонажем, котрий жорстоко 
розкаявся: «Не вірив, що бодай 
хтось здатен серйозно поста-
витися до цього пустослів’я. Я 
помилявся». 
 Отже, маємо політекономіч-
ний трилер на тему не «проле-
тарської», а корупційної рево-
люції. Чиновники лобіюють 
урядові закони, які створюють 
економічну «дійсність, де зму-
шують не обганяти посеред-
ностей». Єдиним бізнесовим 
стимулом залишається набли-
женість до бюджетних потоків. 
Квітне добре відома нам «каз-
кова» парадиґма: цьому дам, 
цьому дам, а цьому — зась. Бо 
не ділиться. І все це, ясна річ, 
під «улюбленим гаслом маро-
дерів про «суспільне благо».
 Словом, дуже навіть сучас-
но-український роман! Ось, на-
приклад, ємна характеристи-
ка двох останніх вітчизняних 
режимів: «Коли є маса знедо-
лених людей і водночас купа 
достатніх товарів, лише ціл-
ковитий бовдур розраховувати-
ме на те, що людей зупинить 
така непевна річ, як майнові 
права. Право на власність — 
це чистісінький забобон. Люди-
на має якусь власність лише за-
вдяки милості тих, хто ще не 
встиг її захопити. І народ може 
зрозуміти це будь-якої миті. А 
якщо так, то чому б не взятися 
до справи?». Американські по-
садовці, карикатуризовані ан-
тиутопією Айн Ренд, у наших 
координатах виглядають аж 
надто живими: «Деякі закони 
вони немов гумові, й мер завж-
ди має змогу їх трошечки роз-
тягнути, щоб допомогти дру-
гові. Навіщо непокоїтись? Як 
іще в цьому світі можна розба-
гатіти?».
 В «Атланті» чимало ціка-
вих роздумів щодо складних 
взаємин таких категорій, як 
«статки», «мораль» і «влада». 
Чимало тут від кумира А.Ренд 
— Ніцше. Та ще більше «Ат-
лант» відлунює у нинішній 
гуманітаристиці та й у влас-
не літературі теж: від Соро-
са до Кінґа. Не дивно, що й ук-
раїнська проза відгукується, 
як-от помітний цього сезону 
роман Остапа Дроздова «№1» 
(Л.: Видавництво Анетти Ан-

тоненко), де, зокрема, йдеться 
про «гопак на граблях: зневага 
до багатства ніколи не зник-
не, допоки достаток не почне 
бути інтелектуальною заслу-
гою». У Айн Ренд про це — пря-
мим текстом: «Найбільша чес-
нота — бути чоловіком, який 
спромігся заробити гроші». Для 
кожного з її позитивних персо-
нажів «приємно мати справу з 
людиною, яка не випрошує для 
себе пільг».
 Натомість «прагматична» 
(мародерська) ідеологія тепе-
рішньої української влади з її 
«субсидіями» — щось геть про-
тилежне. Може, саме через те 
ця влада так паплюжила кан-
дидата у президенти Доналда 
Трампа, що він — ніби додат-
ковий персонаж «Атланту», 
втілення апології волі і моралі 
власності?
 Авжеж, має рацію вже зга-
дуваний американський куль-
туролог Дж.Чейт: «Атлант» 
— це «екстремальне лібер-
таріанство... філософські ком-
пліменти успіху та бізнесу... 
цілющі ліки для правих». Але 
насамперед — повноцінний ро-
ман, захопливий екшен із жит-
тя великого бізнесу. Текст не-
абияк намагнічено відвертою 
ненавистю авторки до корум-
пованого чиновництва, ступінь 
якої так само розпечений, як, 
приміром, у Василя Шкляра 
стосовно москалів. Так, проза 
Айн Ренд має сильний ідейний 
присмак, але й стилісткою вона 
була вправною — уміла влучно-
метафорично ословити найріз-
номанітніші спостереження: 
фізіоногмічні («посміхнулася: 
холодно, ясно і загрозливо»), 
візуальні («місто перетвори-
лося на сяючий розсип освітле-
них вікон на щезлих стінах»), 
психологічні («йому подоба-
лося спостерігати сплеск чу-

жих почуттів. Вони скидали-
ся на червоні ліхтарі вздовж 
темних закапелків чиєїсь осо-
бистості, оголюючи вразливі 
місця»). Утім, тут, певно, є й за-
слуга перекладачів-редакторів, 
серед яких фігурують Вікторія 
Стах і Михайло Бриних.
 До всього, «Атлант» — суто 
жіноча проза: світ адекватних 
емоцій, дослідницької уваги 
до дрібниць й інтуїтивної спос-
тережливості. Для авторки го-
ловне говорити не красиво, а 
— говорити про головне; запи-
тання починаються одразу з 
«навіщо?». «Означувати про-
блему замість того, щоб ста-
ранно її уникати». Притаманні 
жіночій прозі алогізми й пору-
шення «правил» якраз і є роз-
чином, що тримає купи цей «не-
традиційний» текст.
 Та все ж, унікальність «Ат-
ланта» не так у «літературі», 
як в «ідеї». Роман таки зробив 
свою справу: імунізував амери-
канців проти люмпенізації ма-
сової свідомості. Формула про-
тиотрути проста: «Цинічна 
покора» кожного тягне у «зяю-
чу порожнечу» всіх. Утім три-
томовий текст А. Ренд — не за-
клик бути пильними, а заклик 
не звертати уваги на палиці в 
колеса, не витрачати сил на 
вовтузіння з дармоїдами-ма-
родерами, не грати за їхніми 
правилами. Бо — «в житті ва-
жить лише те, як добре ти ви-
конуєш свою роботу». 
 Наслідки корупційної ре-
волюції в антиутопії «Атлант 
розправив плечі» нагадують 
«страшний сон, коли тільки 
те, що ти не віриш власним 
очам, не дає померти від жаху». 
В реальній же Україні — це 
кошмарний яв. Бачимо, як ко-
рупційна революція переходить 
у кримінальну. А на Донбасі — 
вже перейшла. ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Айн Ренд — українському електорату
Антикорупційний роман півстолітньої витримки

■

Костянтин РОДИК

Тритомний роман Айн Ренд «Атлант розправив 
плечі» (К.: Наш формат, 2015) увірвався на ук-
раїнське читацьке поле, ніби якесь торнадо: 
нізвідки, але шокуюче. Почалося з анотаційного 

рядка на звороті обкладинки: «Згідно з даними 
опитування Бібліотеки Конґресу США, це дру-
га після Біблії книга, яка змінила життя амери-
канських читачів». І це тоді, як «Атлант» уперше 
вийшов в Америці ще 1957-року, а ми про нього 
ніц не чули!
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Григорій ХАТА

 Останній поєдинок заключ-
ного в поточному році туру чем-
піонату України у прем’єр-лізі 
вирішили провести в понеділок, 
12 грудня. Причин, які змусили 
наших футбольних функціонерів 
винести поєдинок 18-го туру «Ди-
намо» — «Шахтар» «за дужки 
уїк-енду», ніхто не афішував, але, 
в будь-якому разі, цей матч заслу-
говував на те, аби отримати «ок-
ремий статус». «Якщо динамів-
ці програють, чемпіонську гон-
ку можна вважати завершеною», 
— із таким прогнозом напередод-
ні українського «класико» висту-
пила переважна більшість вітчиз-
няних футбольних експертів.
 Не виключено, що, погодив-
шись грати у понеділок, «біло-сині» 
таким чином пішли назустріч «гір-
никам», яким після непростого во-
яжу на західний край Старого світу 
— у Португалію, на гру проти «Бра-
ги» — без сумніву, потрібен був до-
датковий день відпочинку. Яким 
реверансом відповіли динамівцям 
підопічні Пауло Фонсеки, чи зали-
шили вони бодай якусь інтригу в 
битві за «золото», чи вирішили поз-
бавити себе від зайвих турнірних 
тягарів наступної весни? Про це все 
стало відомо вчора ввечері.
 Але незалежно від підсумку про-
тистояння вітчизняних грандів, в ук-
раїнському футболі розпочинається 
затяжна пауза, котра триватиме до 
кінця зими. При цьому впевненос-
ті, що до весни в ПЛ усе залишиться 
«так, як є», немає ніякої. 
 Вочевидь  під час зимових «ка-
нікул» має прояснитися історія з 
дисциплінарними санкціями щодо 
«Дніпра», котрий «по вуха» загруз 
у боргах. Чергова порція очкового 
штрафу змусить дніпрян переміс-
титися ближче до дна турнірної 
таблиці й тоді, не виключено, що в 

клубі розпочнуться чергові кадрові 
пертурбації. Власне, не обійдуть-
ся без змін у штатному розкладі й 
інші колективи, хоча очікувати від 
переважної більшості клубів робо-
ти «на підсилення» аж ніяк не до-
водиться.
 Нагадаємо, згідно з новим рег-
ламентом, після наступних чо-
тирьох турів у національній пер-
шості має розпочатися другий 
змагальний етап, який раніше в 
елітному дивізіоні не практику-
вався. За задумом організаторів, 
поділ на секстети «слабких» та 
«сильних» повинен додати ЧУ 
інтриги. Проте, з огляду на абсо-
лютно різні кондиції учасників 
змагань — навіть тих, які перебу-
вають у турнірній таблиці в безпо-
середній близькості один від од-
ного, обіцяного на другу полови-
ну турніру «драйву» можна й не 
дочекатися. «УМ» уже аналізува-
ла можливості команд у боротьбі 
за «золото» та битві «за виживан-
ня» — і в обох випадках нащупа-
ти інтригу було вельми тяжко.
 Єдине, місце, де без зайвих 
збільшувальних пристроїв прослід-
ковується турнірна напруга — це 
середня частина табелю про ранги, 

де в заключні чотири тури «регу-
лярки» можна очікувати справж-
ньої битви за останню, шосту, пере-
пустку до так званої медальної чи 
пак єврокубкової шістки, на яку, 
як видно, претендують «Чорно-
морець» та «Ворскла». Обидва ко-
лективи «осінню» частину регу-
лярного сезону завершили з одна-
ковим доробком, утім на зимовий 
відпочинок одесити та полтавчани 
пішли, перебуваючи по різні сторо-
ни доленосного рубежу.
 На початку осені «моряки» де-
монстрували непоганий хід. Серія 
з чотирьох перемог поспіль дозво-
лила команді Олександра Бабича 
впродовж тривалого часу трима-

тися на четвертій сходинці «пе-
летону». Проте в останніх восьми 
матчах «Чорноморець» виграв 
лише одного разу й, закономір-
но, випав із першої шістки.
 У заключному протистоян-
ні 2016 року одесити програли 
«Олександрії» — своєму прямо-
му конкуренту в боротьбі за «єв-
рокубкове місце», котрий після 
свого швидкоплинного дебюту на 
міжнародній арені буде не проти 
повторно спробувати свої сили в 
Лізі Європи. До слова, на мажор-
ній ноті завершили рік і земля-
ки олександрійців — футболісти 
«Зірки», котрі вдруге в сезоні пе-
реграли львівські «Карпати». ■

Єврокубки
 Останній тур групового етапу ЛЄ 
не мав ніякого турнірного значення 
для українських команд. Проте його 
результати стали закономірним відоб-
раженням того рівня гри, який «Шах-
тар» і «Зоря» демонстрували у попе-
редніх поєдинках.
 «Гірники» здолали в гостях «Бра-
гу» й зі стовідсотковим результатом 
стали найрезультативнішою коман-
дою групового раунду. Натомість лу-
ганський клуб, поступившись в Одесі 
іменитому «Манчестер юнайтед», так і 
не зміг виграти у своїй «пульці» бодай 
один матч і залишився на остан ньому 
місці в групі. У матчі проти іменито-
го суперника «Зоря» добре обороня-
лася перші 45 хвилин, але у другому 
таймі зіркові гості уміло скористали-
ся помилками захисту «чорно-білих». 
Переможний м’яч — на рахунку екс-
«гірника» Генріха Мхітаряна, котрий, 
відзначимо, влітку перебрався з Дор-
тмунда до Манчестера.
 Ліга Європи. Груповий раунд. 
6-й тур. Група А. «Фейєнорд» (Гол-
ландія) — «Фенербахче» (Туреч-
чина) — 0:1, «Зоря» (Україна) — 
«Манчестер Юнайтед» (Англія) 
— 0:2 (Мхітарян, 48; Ібграгімович, 88; 
«З»: Левченко, Сухоцький, Рафаель, 
Сіваков, Чайковський, Петряк, Харатін 
(Гречишкін, 56), Любенович (Ліпартія, 
72), Опанасенко, Караваєв, Безбо-
родько (Бонавентуре, 54)).
 Підсумкове становище: «Фе-
нербахче» — 13, «Манчестер Юнай-
тед» — 12, «Фейєнорд» — 7, «Зоря» 
— 2. 
 Група В. «Янг Бойз» (Швей-
царія) — «Астана» (Казахстан) — 
3:0, «АПОЕЛ» (Кіпр) — «Олімпіа-
кос» (Греція) — 2:1.
 Підсумкове становище: «АПО-
ЕЛ» — 12, «Олімпіакос», «Янг Бойз» 
— 8, «Астана» — 5. 

 Група С. «Майнц» (Німеччи-
на) — «Габала» (Азербайджан) — 
2:0 (Безотосний — 90 хв., Вернидуб 
— 90 хв., Григорчук (усі — «Г») — 
тренер), «Андерлехт» (Бельгія) — 
«Сент-Етьєн» (Франція) — 2:3.
 Підсумкове становище: 
«Сент-Етьєн» — 12, «Андерлехт» — 
11, «Майнц» — 9, «Габала» — 0.
 Група D. «АЗ» (Голландія) — 
«Зеніт» (Росія) — 3:2, «Маккабі» 
(Т-А, Ізраїль) — «Дандалк» (Ір-
ландія) — 2:1.
 Підсумкове становище: 
«Зеніт» — 15, «АЗ» — 8, «Маккабі» 
— 7, «Дандалк» — 4.
 Група Е. «Вікторія» (Чехія) — 
«Аустрія» (Австрія) — 3:2, «Астра» 
(Румунія) — «Рома» (Італія) — 0:0.
 Підсумкове становище: 
«Рома» — 12, «Астра» — 8, «Вік-
торія» — 6, «Аустрія» — 5.
 Група F. «Рапід» (Австрія) — 
«Атлетик» (Іспанія) — 1:1, «Сассу-
оло» (Італія) — «Генк» (Бельгія) — 
0:2.
 Підсумкове становище: 
«Генк» — 12, «Атлетик» — 10, «Ра-
під» — 6, «Сассуоло» — 5.
 Група G. «Стандард» (Бельгія) 
— «Аякс» (Голландія) — 1:1, «Па-
натінаїкос» (Греція) — «Сельта» 
(Іспанія) — 0:2.
 Підсумкове становище: 
«Аякс» — 14, «Сельта» — 9, «Стан-
дард» — 7, «Панатінаїкос» — 1.
 Група H. «Брага» (Порту-
алія) — «Шахтар» (Україна) — 
2:4 (Стоїлькович, 43; Вукчевіч, 89 
— Кривцов, 22, 62; Тайсон, 39, 66; 
«Ш»: М. Шевченко, Матвієнко, Бутко, 
Кривцов, Ордець, Малишев, Танковсь-
кий (Фред, 61), Марлос (Бернард, 58), 
Тайсон, Дентіньйо, Борячук (Феррей-
ра, 69)), «Коньяспор» (Туреччина) 
— «Гент» (Бельгія) — 0:1.
 Підсумкове становище: «Шах-
тар» — 18, «Гент» — 8, «Брага» — 6, 
«Коньяспор» — 1.

 Група I. «Ніцца» (Франція) 
— «Краснодар» (Росія) — 2:1, 
«Зальцбург» (Австрія) — «Шаль-
ке» (Німеччина) — 2:0 (Коноплянка 
(«Ш») — до 76 хв.).
 Підсумкове становище: 
«Шальке» — 15, «Краснодар», 
«Зальцбург» — 7, «Ніцца» — 6.
 Група J. ПАОК (Греція) — «Сло-
ван» (Чехія) — 2:0 (Шахов (П) — із 
80 хв.), «Карабах» (Азербайджан) 
— «Фіорентина» (Італія) — 1:2.
 Підсумкове становище: «Фіо-
рентина» — 13, ПАОК» — 10, «Кара-
бах» — 7, «Слован» — 4.
 Група K. «Інтер» (Італія) — 
«Спарта» (Чехія) — 2:1, «Саутгем-
птон» (Англія) — «Хапоель» (Б-Ш, 
Ізраїль) — 1:1.
 Підсумкове становище: 
«Спарта» — 12, «Хапоель», «Саут-
гемптон» — 8, «Інтер» — 6.
 Група L. «Вільярреал» (Іс-
панія) — «Стяуа» (Румунія) — 2:1, 
«Османлиспор» (Туреччина) — 
«Цюріх» (Швейцарія) — 2:0.
 Підсумкове становище: «Ос-
манлиспор» — 10, «Вільярреал» — 
9, «Цюріх», «Стяуа» — 6.

Англія
 Ще більше інтриги у боротьбу за 
чемпіонський титул додав перемо-
жець попереднього розіграшу АПЛ 
— «Лестер»: «лиси» у надрезульта-
тивному поєдинку здолали «Манчес-
тер Сіті» завдяки «хет-трику» Джеймі 
Варді.
 Очкових втрат минулого тижня за-
знав й інший фаворит — «Ліверпуль» 
— підопічні Юргена Клоппа розписа-
ли мирову з «Вест Хемом». Ще один 
претендент на медалі — «Манчестер 
Юнайтед» — цього разу переміг: три 
очки «манкуніанцям» приніс гол ново-
бранця клубу Мхітаряна.
 Прем’єр-ліга. 15-й тур. «Уот-
форд» — «Евертон» — 3:2, «Арсе-
нал» — «Сток Сіті» — 3:1, «Бернлі» 

— «Борнмут» — 3:2, «Халл Сіті» — 
«Крістал Пелас» — 3:3, «Суонсі» — 
«Сандерленд» — 3:0, «Лестер» — 
«Манчестер Сіті» — 4:2 (Варді, 3, 20, 
78; Кінг, 5 — Коларов, 82; Ноліто, 90), 
«Челсі» — «Вест Бромвіч» — 1:0, 
«Манчестер Юнайтед» — «Тоттен-
хем» — 1:0 (Мхітарян, 29), «Саутгем-
птон» — «Мідлсбро» — 1:0, «Лівер-
пуль» — «Вест Хем» — 2:2 (Лаллана, 
5; Орігі, 48 — Пайє, 28; Антоніо, 39). 
 Лідери: «Челсі» — 37, «Арсе-
нал» — 34, «Ліверпуль» — 31, «Ман-
честер Сіті» — 30, «Тоттенхем» — 27, 
«Манчестер Юнайтед» — 24. 
 Бомбардир: Дієго Коста («Чел-
сі») — 12.

Іспанія
 Нападник «Гранади» та українсь-
кої збірної Артем Кравець поступово 
стає ключовим гравцем нової коман-
ди — минулого тижня 27-річний фор-
вард відзначився у воротах «Малаги» 
Дениса Бойка, врятувавши «червоно-
білих» від поразки.
 Голкіпер же «анчоусів» Бойко 
поки не вражає стабільністю «у рам-
ці», — пропустивши три м’ячі у двох 
поєдинках Прімери.
 Натомість форвард «Бетіса» Ро-
ман Зозуля знову не отримав ігро-
вих хвилин — екс-«дніпрянин» тра-
диційно залишився поза заявкою на 
матч своєї команди.
 Прімера. 15-й тур. «Малага» 
— «Гранада» — 1:1 (Кравець («Г») 
— 90 хв., гол; Бойко («М») — 90 хв.), 
«Осасуна» — «Барселона» — 0:3 
(Суарес, 59; Мессі, 72, 90+2), «Реал 
Сосьєдад» — «Валенсія» — 3:2, 
«Лас-Пальмас» — «Леганес» — 
1:1, «Реал Мадрид» — «Депортіво» 
— 3:2 (Мората, 50; Маріано, 84; Серхіо 
Рамос, 90+2 — Хоселу, 63, 65), «Ей-
бар» — «Алавес» — 0:0, «Сельта» — 
«Севілья» — 0:3 (Іборра, 51, 85, 90+2 
(пен.)), «Еспаньйол» — «Спортинг» 
— 2:1, «Бетіс» — «Атлетик» — 1:0.

 Лідери: «Реал Мадрид» — 37, 
«Барселона» — 31, «Севілья» — 30, 
«Реал Сосьєдад» — 26, «Атлетико» 
(14 матчів) — 25, «Вільярреал» (14 
матчів) — 23.
 Бомбардир: Мессі («Барсело-
на») — 11. 

Італія
 Після римського дербі, що від-
булося в позаминулому турі, фанати 
італійської першості мали змогу поба-
чити дербі туринське, у якому чинний 
чемпіон — «Ювентус» — зусиллями 
Ігуаїна й П’янича здолав «Торіно». Го-
ловним же героєм туру став бельгійсь-
кий нападник «Наполі» Дріс Мертенс 
— його «хет-трик» допоміг підопічним 
Мауріціо Саррі розгромити «Кальярі».
 Серія А. 16-й тур. «Кротоне» 
— «Пескара» — 2:1, «Сампдорія» 
— «Лаціо» — 1:2, «Кальярі» — «На-
полі» — 0:5 (Мертенс, 34, 69, 72; 
Гамшик, 45; Зелінський, 51), «Боло-
нья» — «Емполі» — 0:0, «Аталанта» 
— «Удінезе» — 1:3, «Палермо» — 
«К’єво» — 0:2, «Торіно» — «Ювен-
тус» — 1:3 (Белотті, 16 — Ігуаїн, 28, 
82; П’янич, 90+2), «Інтер» — «Дже-
ноа» — 2:0 (Брозовіч, 39, 69).
 Лідери: «Ювентус» — 39, 
«Рома», «Мілан» (обидва — по 14 
матчів) — 32, «Наполі», «Лаціо» — 
31, «Аталанта» — 28.
 Бомбардири: Ікарді («Інтер»), 
Джеко («Рома») — 12.

Німеччина
 Черговий тур німецького чем-
піонату знову подарував вітчизняним 
уболівальникам «українське дербі» 
— цього разу зустрічалися «Шальке» 
Євгена Коноплянки та «Байєр» Влад-
лена Юрченка. У непростому матчі пе-
ремогу вирвали «фармацевти».
 Хавбек «гірників» Коноплянка 
провів на полі 86 хвилин, проте не зумів 
урятувати гельзенкірхенців від поразки. 
А півзахисник «Байєра» Юрченко після 

дебютного м’яча у Лізі чемпіонів упер-
ше в сезоні зіграв і в рамках Бундеслі-
ги — Владлен вийшов на другий тайм 
«українського дербі».
 Ще один представник національ-
ної збірної — Артем Федецький — 
відбігав 90 хвилин за «Дармштадт», 
але його команда знову поступилась: 
після невдалої серії із шести поразок 
«лілії» опустились на останню сходин-
ку турнірної таблиці. 
 Перша Бундесліга. 14-й тур. 
«Айнтрахт» — «Хоффенхайм» — 
0:0, «Кельн» — «Боруссія» (Д) — 1:1 
(Руднєв, 28 — Ройс, 90), «Баварія» — 
«Вольфсбург» — 5:0 (Роббен, 18; Ле-
вандовський, 22, 58; Мюллер, 76; Дуг-
лас Коста, 86), «Інгольштадт» — «РБ 
Лейпциг» — 1:0 (Рожер, 12), «Гам-
бург» — «Аугсбург» — 1:0, «Фрай-
бург» — «Дармштадт» — 1:0 (Фе-
децький («Д») — 90 хв.), «Герта» — 
«Вердер» — 0:1, «Боруссія» (М) — 
«Майнц» — 1:0, «Шальке — «Байєр 
— 0:1 (Коноплянка («Ш») — до 86 хв., 
Юрченко («Б») — із 46 хв.).
 Лідери: «Баварія», «РБ Лейп-
циг» — 33, «Герта» — 27, «Хоффен-
хайм», «Айнтрахт» — 26, «Боруссія» 
(Д) — 25.
 Бомбардир: Обамейянг («Бо-
руссія» (Д)) — 15.

Франція
 Ліга 1. 17-й тур. «Діжон» — 
«Марсель» — 1:2, «Бордо» — «Мона-
ко» — 0:4 (Сідібе, 2; Фалькао, 4, 50, 64 
(пен.)), «Лілль» — «Монпельє» — 2:1, 
«Нансі» — «Анже» — 2:0, «Тулуза» — 
«Лор’ян» — 3:2, «Бастія» — «Мец» — 
2:0, «Ліон» — «Ренн» — 1:0 (Вальбуена, 
28), «Сент-Етьєн» — «Генгам» — 1:0, 
«ПСЖ» — «Ніцца» — 2:2 (Кавані, 47, 60 
— Сіпрієн, 32; Плеа, 45).
 Лідери: «Ніцца» — 40, «Монако» 
— 39, «ПСЖ» — 36, «Ліон» (16 матчів) 
— 28, «Ренн» — 27, «Генгам» — 26.
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 
16. ■.

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

У битві «за Європу»
Клуби елітного 
дивізіону завершили 
затяжну «осінню» 
частину національної 
першості

■

У двох матчах регулярного сезону проти «Карпат» «Зірка» здобула 
максимальну кількість очок .
Фото УНІАН.

❙
❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
18-й тур.
«Дніпро» — «Олімпік» — 1:1
 Голи: Ротань, 29 — Танчик, 85
 Вилучення: Кравченко, 68
 Дніпро, «Дніпро-арена», 1380 глядачів
«Волинь» — «Ворскла» — 0:1
 Гол: Одарюк, 50
 Луцьк, стадіон «Авангард», 870 глядачів
«Карпати» — «Зірка» — 2:3
 Голи: Лещук, 6; Чачуа, 70 — Бацула, 
30; Перейра, 69; Сітало, 74
 Львів, «Арена-Львів», 1570 глядачів
«Олександрія» — «Чорноморець» — 2:1
 Голи: Микицей, 17; Грицук, 79 — Кова-
лець, 22
 Вилучення: Гітченко, 89 — Данченко, 
90+3
 Олександрія, стадіон «Ніка», 1950 гляд. 
«Сталь» — «Зоря» — 0:2
 Голи: Караваєв, 74; Бонавентуре, 75
 Дніпро, стадіон «Метеор», 150 глядачів
 Матч «Динамо» — «Шахтар» — від-
бувся вчора ввечері.

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 17 15 2 0 37-8 47
2. «Динамо» 17 11 4 2 35-15 37
3. «Зоря» 18 10 4 4 29-16 34
4. «Олександрія» 18 8 5 5 30-23 29
5. «Олімпік» 17 8 4 5 24-26 28
6. «Ворскла»  18 6 5 7 20-21 23
7. «Чорноморець» 18 6 5 7 14-19 23
8. «Зірка» 18 5 3 10 17-29 18
9. «Сталь» 18 3 5 10 12-24 14
10. «Дніпро» 18 4 6 8 19-28 12*
11. «Волинь»  18 2 4 12 12-30 10
12. «Карпати» 17 2 5 10 18-28 5*
 * — «Карпати» та «Дніпро» позбавлені 

6 турнірних очок згідно з рішенням ДК ФІФА

 Поєдинок 16-го туру «Олімпік» — 

«Карпати», який через погодні умови не 

відбувся в обумовлений календарем тер-

мін, перенесено на весну 2017 року. 

 Бомбардири: Мораес («Динамо») 
— 9, Феррейра («Шахтар»), Лещук 
(«Карпати») — 7.

■
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«Здобула «срібло» на 200-метрівці і дуже щаслива, що сезон майже 
завершився. Дякую всім за підтримку!».

Дарина Зевіна
українська плавчиня

УКРАЇНА МОЛОДА

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Передплату на «Україну молоду» 
продовжено до 26 грудня

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.  
 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

Григорій ХАТА

 Для головного тренера нашої жіно-
чої біатлонної збірної, словенця Уро-
ша Велепця другий етап Кубка світу-
2016/2017 був домашнім. Без сумніву, 
знаному наставнику неабияк хотілося, 
аби в рідних стінах, у Поклюці, його ви-
хованки показали високий результат. У 
минулому сезоні, котрий Велепець при-
святив експериментам та знайомству з 
українською командою, наші біатлоніс-
тки виглядали не надто переконливо. 
Словенець не став виправдовуватися: 
«могли й краще».
 Форсувати події на старті нового се-
зону керівники вітчизняного біатлону 
тренерів-легіонерів (нагадаємо, що на-
прикінці минулого сезону «синьо-жов-
ту» команду чоловіків очолив словак 
Юрай Санітра) також не змушували, 
заявивши, що головний старт — лютне-
вий чемпіонат світу. Власне в особистих 
стартах так і було — ніхто з української 
збірної, ані жіночої, ані чоловічої, висо-
ких показників не демонстрував. До ми-
нулої неділі, коли в Поклюці відбулися 
«класичні» естафетні гонки, жодному 
з наших біатлоністів навіть близько не 
вдалося наблизитися до «призів». В Ос-
терсунді, де розпочався біатлонний се-
зон, найвищою точкою, куди піднялися 
українські «стріляючі лижники», була 
дев’ята позиція. Натомість у Словенії, 
після двох змагальних днів, упродовж 
яких найсильніші біатлоністи планети 
бігли спринт та гонку переслідування, 
найкраще з наших відпрацювала Юлія 
Джима, посівши в «персьюті» 11-ту схо-
динку.
 Утім уявлення про силу та можли-
вості наших біатлоністів змінили еста-
фетні перегони, де обидва українські 
квартети показали високий результат. 
Підопічні Санітри, відверто кажучи, 
взагалі здивували, адже напевно ніхто 
на початку сезону не очікував їх побачи-
ти на четвертому місці в естафеті. Наші 
ж дівчата в командній гонці у Поклюці 
продемонстрували те, чого від них піс-

ля здобуття олімпійського «золота» в 
Сочі-2014 очікують постійно, — вигра-
ли бронзову медаль, яка стала першим 
у новому сезоні призовим надбанням 
українського біатлону у Кубку світу. 
Адже на етапі IBU, що майже паралель-
но з гонками другого етапу КС проходив 
у італійському Ріднау, одразу два «зо-
лота» виграла Анастасія Меркушина, 
тріумфувавши у спринті та одиночному 
міксті (у парі з Артемом Тищенком).
 Не обійшовся без Меркушиної і брон-
зовий фініш нашої жіночої четвірки в 
Кубку світу. Кадровий дефіцит, з яким 
нині зіштовхнулися у таборі жіночої 
збірної України, змусив Настю перерва-
ти свої гонки в Італії й пробігти за пер-
шу команду заключний етап естафетних 
перегонів. Як  кажуть, каші молода де-
бютантка не зіпсувала. Можливо, ходом 
вона й не була ідеальною, проте на вог-
невому рубежі показала екстра-клас, не 
припустившись на двох рубежах жодно-
го промаху. Завдяки відмінній роботі на 
стрільбищі Меркушина втрималася на 
третій позиції, яка їй дісталася «у спа-
док» від Олени Підгрушної.
 Варто відзначити, що свій етап ка-
пітан української команди розпочала 
в статусі лідера гонки — на попередніх 
рубежах добре попрацювали Ірина Вар-
винець та Юлія Джима. Утім, перебу-
ваючи після хвороби в неоптимальних 
кондиціях, Підгрушна була змушена 
пропустити поперед себе представниць 
Німеччини та Франції.
 Примітно, що в Поклюці в лідерах ес-
тафети побувала й наша чоловіча четвір-
ка (Прима, Семенов, Кильчицький, Під-
ручний), проте тривало це зовсім недов-
го. Наразі, не маючи високої швидкості, 
конкурувати з найсильнішими збірними 
планети — Франції, Росії, Німеччини, — 
підопічні Санітри ще не можуть. Утім їх-
ній стрімкий прогрес (за підсумками ми-
нулого сезону в естафетному заліку наші 
хлопці фінішували дев’ятими) дозволяє 
сподіватися на призові фініші українсь-
кої чоловічої збірної вже в найближчому 
майбутньому. ■ 

У жіночій естафеті Кубка світу-2016/2017 Україна здобула першу в новому сезоні медаль. 
На фото: Підгрушна, Джима, Варвинець, Меркушина (зліва праворуч).
Фото з сайта www.biathlon.com.ua.
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БІАТЛОН

Естафетною 
дорогою — 
до «бронзи»
Завдяки командним зусиллям українським біатлоністам 
удалося розмочити лік своїх нагород у Кубку світу-2016/2017

■

Григорій ХАТА

 Чемпіонат світу на «короткій» 
воді у розкладі вельми значної кіль-
кості іменитих плавців не значиться. 
Водночас його організатори намага-
ються щоразу залучити до участі в 
змаганнях неолімпійського форма-
ту кількох знакових спортсменів. 
«Розкруткою» цьогорічної світової 
першості в 25-метровому басейні, що 
приймає канадський Віндзор, випа-
ло займатися триразовій олімпій-
ській чемпіонці з Угорщини Катін-
ці Хоссу, котра на відміну від бага-
тьох інших знаменитостей «коротку 
воду» ніколи не ігнорувала. Зага-
лом, не в останню чергу завдяки то-
тальному багаторічному домінуван-
ню на етапах Кубка світу, які про-
ходять у «коротких» басейнах, Хос-
су й заробила імідж «залізної леді», 
котрий вона яскраво підтвердила на 
Олімпіаді в Ріо-2016, вигравши там 
три «золота» й одне «срібло».
 «Штампувати» дорогоцінні медалі 
угорська плавчиха взялася й у Вінд-
зорі, де вже виграла чотири відзнаки. 
Майстриня на всі руки — Хоссу виг-
рала 400 метрів комплексним стилем, 
200 м батерфляєм та 100 м на спині.
 Остання дисципліна раніше не 
входила до числа улюблених Катін-
кою змагальних випробувань. Утім, 
спеціалізуючись в «комплексі», «за-
лізна» угорка дуже добре освоїла й 
цей вид «ізольованого» плавання, 
котрий з 2014 року регулярно почав 
приносити їй золоті нагороди.
 Українська плавчиха Дарина 
Зевіна від самого початку своєї спор-
тивної кар’єри краще за все пливла 
на спині. При цьому саме 25-метро-
вий басейн став для киянки головним 
місцем збору престижних нагород, де 

вона в 2012 році в Стамбулі виловила 
наразі найвищу свою медаль — «зо-
лото» ЧС на «короткій» воді на дис-
танції 200 м.
 Напевно, зайве говорити, що пов-
торити свій успіх чотирирічної дав-
нини у Віндзорі Зевіній не дозволила 
невтомна Хоссу, яка у фіналі випере-
дила нашу співвітчизницю майже на 
півтори секунди. Водночас у битві за 
«срібло» Дарина випередила імениту 
австралійку, олімпійську чемпіонку 
Пекіна-2008 та Лондона-2012 в еста-
феті, — Емілі Сібом.
 Думається, що для Зевіної, котра 
ніяк не може підкорити «олімпійсь-
кий стандарт», перемога над титуло-
ваною плавчихою з Австралії, котра, 
до слова, Олімпіаду в Ріо-2016 завер-
шила зі «сріблом» комбінованої еста-
фети, має додати впевненості у влас-
них силах. Відзначимо, що на попе-
редньому чемпіонаті світу на «корот-
кій» воді Зевіна виборола «бронзу» 
на дистанції 100 м на спині. ■

ПЛАВАННЯ

На чемпіонському рівні
Не маючи серйозних здобутків у басейнах 
олімпійського формату, Дарина Зевіна 
продовжує збирати планетарні медалі 
на «короткій» воді

■

На чемпіонаті світу на «короткій» воді 
в канадському Віндзорі Дарина Зевіна 
здобула «срібло» на 200 м на спині.
Фото зі сторінки спортсменки у «Фейсбуці».
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Про любов, не принесену на дулах танків...
Пам’ятником Християнському милосердю в Луцьку вшанували волинян, які в повоєнні роки ділилися 
з голодуючими останнім шматком хліба
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 Будь-яка жінка хоче нову 
сукню. Але ще більше вона хоче 
влізти в стару.

* * *
 Кафе, яке недалеко від 
лікарні, щодня відвідує чоловiк 
і замовляє дві чарки горілки. 
Пояснює буфетниці:
 — Мій друг у лікарні, я п’ю 
за себе і за нього.
 Укотре приходить і замовляє 
тільки одну чарку.
буфетниця:
 — Що, невже друг помер?

 — Та ні, просто я пити кинув.

* * *
 ДАІшник зупиняє блон-
динку:
 — Ваші права.
 — А що таке права?
 — Ну, це така рiч, де є ваше 
зображення.
 Блондинка довго порпається 
в сумочці, дістає дзеркало й 
віддає ДАІшнику. Той довго 
дивиться у дзеркало і каже:
 — Так би і сказали, що ви 
міліціонер.

По горизонталі:
 1. Борошно з підсушеного і тро-
хи підсмаженого зерна вівса, а також 
товчена суха риба. 5. Частина мами-
них грудей, яку найбільше полюбля-
ють немовлята. 8. Будівля над міне-
ральним джерелом, обладнана для 
набирання та пиття води. 9. Карпат-
ські благородні розбійники, побра-
тими Олекси Довбуша. 10. Супер-
ник Енея в боротьбі за руку і серце 
Лавинії. 12. Український компози-
тор, автор пісні «Чорнобривці». 14. 
Прилад для розгладжування скла-
док на тканині. 16. Людина, яка са-
мостійно опанувала професію. 19. 
Райцентр на Дніпропетровщині, де 
розташована могила знаменитого 
запорозького отамана Івана Сірка. 
20. Псевдо вінницького активіста 
Юрія Павленка, якого судили за за-
хоплення облдержадміністрації. 24. 
Журналіст, який робить огляди ма-
теріалів на певну тему. 25. Українсь-
кий історик і композитор, автор опе-
ри «Катерина». 26. Річка на Луган-
щині, що дала назву добровольчому 
батальйону. 27. Митрополит Київсь-
кий і всієї України УПЦ МП.
По вертикалі:
 1. Історико-географічний регіон 
у Центральній Азії, анексований Ки-
таєм. 2. Нутрощі свійської худоби та 
птиці, які використовують у кулінарії 
для приготування різноманітних 
страв. 3. Традиційна різдвяна стра-
ва. 4. Гора, заключна стадія розвитку 
тектонічно рухливих зон земної кори. 
5. Прямовисна скеля. 6. Українсь-

кий художник, який познайомив Та-
раса Шевченка з Карлом Брюловим. 
7. Представник однієї з народностей 
Криму. 11. Назва України часів Ди-
ректорії. 13. Рідка речовина, яку до-
бувають зі смоли хвойних дерев. 14. 
Дружина брата Прометея, яка з ціка-
вості відкрила скриньку і випусти-
ла всі лиха і хвороби на землю. 15. 
Один з останніх князів київської ди-
настії, який, за версією академіка 
Брайчевського, до князя Володими-
ра охрестив Русь. 17. Представник 
західнослов’янського племені, що 
заселяло у VI—XII ст. землі навколо 
річки Укер, у регіоні, що й до сьогод-
ні у Німеччині зветься Укермарк. 21. 
Головна премія Американської кіно-
академії. 22. Герой давньогрецьких 
міфів, переможець Мінотавра. 23. 
В індуїзмі — перша людина і пер-
ший правитель Землі, який врятував 
людство від всесвітнього потопу.
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 Якщо дві тисячі років тому 
Ісус Христос виганяв торговців 
із Храму, то нині його послідов-
ники вирішили піти шляхом най-
меншого спротиву і максималь-

но наблизити церкву до пастви. 
А оскільки найвідвідуваніши-
ми закладами нині стають тор-
говельні центри, то і відповідь 
на запитання, де ловити людсь-
кі душі, напрошується сама со-
бою.

 Такий творчий експеримент 
вирішили зробити священнослу-
жителі російського міста Крас-
ноярськ, які в найбільшому тор-
говельному центрі «Мега» обла-
штували храм-каплицю на честь 
старця Феодора Томського. Крім 
чотирьох великих ікон, тут збері-
гається і частинка мощів старця. 
За словами авторів ідеї, навесні 
цього року тут, як експеримент, 
виділили окрему кімнату для ду-
ховних бесід, сповідей і причас-
тя. Однак попит на духовні послу-
ги виявився таким великим, що 
власники центру вирішили за-
махнутися на церкву.
 Інтернет вибухнув сарказ-

мом із приводу такої ідеї. Втім, 
вона далеко не нова. Кілька 
років тому на Сицилії теж від-
крили церкву просто в торго-
вельному центрі. Службу тут 
правлять по неділях, коли в 
центрі буває найбільше відві-
дувачів. Як зізнався священик 
цієї каплички, дон Паскуале, він 
теж не одразу змирився з цією 
ідеєю, але побачив, що на служ-
бу приходять справдешні віря-
ни. Тепер щонеділі у його церк-
ві буває не менше 200 прихожан, 
передає сайт ТСН. Що ж, якщо 
гора не йде до Магомета, дово-
диться священикам брати ініціа-
тиву у свої руки. ■

ОТАКОЇ!

Шопінг і молитва
У Сибіру при торговельному центрі 
відкрили церкву

■

Аліса КВАЧ

 Хоч акторство, ка-
жуть, і нервова професія, 
є у цьому творчому екста-
зі і свій рецепт довголіт-
тя. Як то кажуть, коли 
часто живеш чужим жит-
тям, на власні проблеми 
не вистачає часу.
 Цю істину підтвер-
див і легендарний гол-
лівудський актор Кірк 
Дуглас, який 9-го груд-
ня відсвяткував свій 
100-річний ювілей. Син 
одеського єврея Гершка 
Демського, він народив-
ся вже в Америці і при 
народженні отримав ім’я 
Ісер. В юнацькі роки хло-
пець змінив багато про-
фесій — був офіціантом, 
професійним боксером, 
служив лейтенантом у 
Військово-морському 
флоті США, однак його 
пристрастю став театр. 
 Як зізнався Дуглас, 
він ніколи не хотів грати 
у кіно і завжди вважав 
себе театральним акто-
ром. Він завоював сце-
ну Бродвея, коли його 

подруга Лорен Бекол (до 
речі, двоюрідня сестра 
майбутнього президента 
Ізраїлю Шимона Пере-
са) запропонувала зняти-
ся в кіно. «Мені потрібні 

були гроші. Тож я і при-
їхав у Голлівуд», — зга-
дував актор, який обрав 
для екрана псевдо Кірк 
Дуглас.
 За свою кінокар’єру 

Кірк Дуглас знявся в по-
над 40 фільмах, серед 
яких такі знамениті, як 
«Вікінги» та «Спартак». 
Останній навіть отримав 
прокатне посвідчення у 
СРСР. Картини за його 
участю неодноразово но-
мінувалися на «Оскар», 
однак вперше заповіт-
ну статуетку він отримав 
лише у 1996-му році за 
особливій внесок у кіно-
мистецтво. За два міся-
ці до церемонії нагород-
ження Кірк переніс ін-
сульт, внаслідок чого у 
нього постраждала мова. 
Однак актор вирішив до-
вести, що інсульт — це не 
кінець життя та інтелек-
туальної діяльності і осо-
бисто прийняв нагороду.
 Цікаво, що всі четве-
ро його дітей так чи інак-
ше пов’язані з кіно. Най-
відоміший із них — актор 
Майкл Дуглас. Саме він 
та його дружина Кетрін 
Зета-Джонс і стали голо-
вними розпорядниками 
ювілейної вечірки.
 До речі, після смер-
ті російського актора Во-
лодимира Зельдіна Кірк 
Дуглас отримав офіцій-
ний титул найстарішого 
актора у світі. Щоправда, 
на відміну від російсько-
го колеги, який до остан-
нього грав на сцені, Кірк 
Дуглас уже на пенсії. 
Роки, каже, вже не ті. ■

ЮВІЛЕЙ

Сто років без ремонту
Батько Майкла Дугласа став найстарішим у світі актором

■

Майкл та Кірк Дугласи.❙

14 грудня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. На дорогах 
мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвденно-захiдний, 5-10 м/с. 
Температура вночi -6...-8, удень -1...-3.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликий снiг. 
Славське: вночi -7...-9, удень -3...-5.
Яремче: вночi -8...-10, удень -1...-3. Мiжгiр’я: вночi -8...-10, 
удень -1...-3. Рахiв: уночi -9...-11, удень -2...-4. 

12 грудня висота снігового покриву становила: 
Славське — 7 см, Плай — 14 см, Мiжгiр’я — 3 см, Рахiв 
— 11 см, Івано-Франкiвськ — немає, Яремче — немає, 
Пожежевська — 5 см.
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