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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,67 грн 

1 € = 29,50 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Не лети, 
голубе «синій»
За минулий рік в Україні сталося понад 8 тисяч ДТП iз вини водіїв 
у нетверезому стані, за перші дні нинішнього — 80. Як припинити вакханалію?
стор.9 »

Прощання 
з «куратором 

України»
Учора Київ востаннє 

відвідав віце-президент 

США Джо Байден
стор. 6 »

Турецький 

транспортний 

літак упав 

на селище 

поблизу 

Бішкека
стор. 6 »

Лихо з туману «Прем’єр-ліга»: на полі — 
новий гравець

За даними «УМ», навесні поточного 

року відбудеться відставка 

Володимира Гройсмана. Новим 

главою уряду має стати Юрій Луценко
стор. 4 »

На місці, коли сталася дорожньо-транспортна пригода, треба, щоб грамотно працювала поліція. ❙
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«За організацією потужного транслятора у Генічеському районі напружено 
стежать як терористи двох невизнаних республік, так і представники окупаційної 
влади Криму. Сподіваюся, що міжнародні правозахисні організації оперативно 
реагуватимуть на утиски свободи слова на окупованих територіях України». 

Сергій Костинський
член Національної ради з питань теле-

бачення та радіомовлення 

УКРАЇНА МОЛОДА

СВОБОДА СЛОВА

Голос України
Монтаж телевежі на Чонгарі 
для трансляції українських 
передач на окуповані Росією 
Крим та Донбас ведеться 
швидкими темпами, 
незважаючи 
на складні погодні умови
Ірина КИРПА
Херсонська область

 Будівництво стратегічно важливого 
об’єкта, за словами голови Генічеської РДА 
Олександра Воробйова, триває з випере-
дженням графіка. Вже змонтовані та готові 
до роботи 108 метрів загальної конструкції 
нової телекомунікаційної вежі. Залиши-
лося завершити роботи з монтажу ще 42 
метрів та запустити телевежу в експлуата-
цію. За прогнозами фахівців, перша радіо-
передача, розрахована на слухачів Криму, 
зможе вийти в ефір уже в лютому поточно-
го року. А от із середини квітня українсь-
кі програми почують на непідконтрольних 
Україні територіях Донецької та Лугансь-
кої областей. Національна рада з питань те-
лебачення та радіомовлення вже видала лі-
цензії чотирьом радіостанціям, які спочат-
ку будуть віщати на Крим, а потім охоплять 
також окуповані території Донбасу. Ок-
рім місцевої херсонської радіостанції, лі-
цензії отримали: кримськотатарське радіо 
Meydan, станція «Українське радіо» (сус-
пільне мовлення),  та «Радіо кримських 
громад».
 — За організацією потужного трансля-
тора у Генічеському районі напружено сте-
жать як терористи двох невизнаних респуб-
лік, так і представники окупаційної влади 
Криму, — заявив член Національної ради з 
питань телебачення та радіомовлення Сер-
гій Костинський. — Сподіваюся, що міжна-
родні правозахисні організації будуть опе-
ративно реагувати на утиски свободи слова 
на окупованих територіях України.
 Побоювання Сергія Костинського 
обґрунтовані, адже самопроголошений 
міністр зв’язку, внутрішньої політики та 
інформації у Криму Дмитро Полонський 
уже заявив про те, що мовлення з Чонгару 
буде припинено як таке, що не відповідає 
російському  законодавству. А от ватажок 
терористів Олександр Захарченко швидко 
віддав наказ глушити сигнал «Українсько-
го радіо» на тимчасово окупованих тери-
торіях. Проте українська сторона розгля-
дає всі ці заяви як добрий знак про те, що 
роботу в обраному напрямку слід продов-
жити. Адже слово — це також досить по-
тужна зброя масової дії. 
 Телевежу обіцяють побудувати без вит-
рат із державного бюджету. За словами ди-
ректора ТОВ «Телемережі України» Петра 
Семерея, будівництво телекомунікаційної 
вежі фінансується за рахунок його підпри-
ємства. Установку та будівництво вежі він 
оцінив у півтора мільйона гривень. Стіль-
ки ж, за його словами, коштує й необхідне 
технічне обладнання для організації проце-
су мовлення. Відзначимо, що під будівниц-
тво нової телекомунікаційної вежі на три-
валий термін було орендовано досить вели-
ку земельну ділянку.
 Нагадаємо, що монтаж телевежі з по-
тужністю мовлення у п’ять кіловат був 
розпочатий на КПП Чонгар 2 грудня 2016 
року. Щоб заглушити настільки потужний 
сигнал, представникам окупаційної вла-
ди у Криму знадобиться величезний ресурс 
електроенергії, якого там поки що немає. 
 Після того, як монтаж телевежі на Чон-
гарі буде завершено, почнеться якісне ціло-
добове мовлення «Українського радіо» на 
тих територіях України, які тимчасово пе-
ребувають в окупації. ■

■

Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Кульмінацією «Вертеп-
фесту-2017» стало зворуш-
ливе дійство, коли опівдні в 
обумовлений день знамени-
ту колядку «Нова радість 
стала» заспівали одночасно 
у Харкові, Львові та Кра-
маторську. Тобто слобо-
жанське дійство підтрима-
ли колективи, що приїхали 
на львівський міжнарод-
ний Різдвяний фестиваль, 
та учасники флешмобу, 
який проходив на Крама-
торському залізничному 
вокзалі. «Цю колядку зна-
ють й підспівують люди, 
які навіть не є християна-
ми, — пояснив цей задум 
один з авторів проведеного 
заходу, отець Михайло Ли-
вицький. — Вона найкра-
ще передає дух свята Різ-

два Христового та є спіль-
ною для всієї України».
 Почався фестиваль єди-
ною ходою всіх учасників, 
яку очолював духовий ор-
кестр Національної гвар-
дії. У довгій колоні — ней-
мовірно різношерста публі-
ка: ангели, волхви, чорти, 
біблійні персонажі, ряд-
жені артисти з Різдвяною 
зіркою на довгому держа-
ку. Біля пам’ятника Тара-
су Шевченку та Оперного 
театру їх зустрічали твор-
чі колективи Харкова, піс-
ля чого багатоголосся вер-
тепів злилося в один свят-
ковий спів. Здивовані пере-
хожі охоче приєднувалися 
до спільного дійства і як 
могли підігрували тема-
тичним виставам. 
 Згодом «Вертеп-фест» 
розійшовся по багатьох ку-

точках Харкова, а також 
завітав до шкіл-інтерна-
тів, сирітських будинків, 
на підприємства, до війсь-
кового госпіталю й інших 
медичних клінік. Причо-
му атмосферу свята ство-
рювали не лише професій-
ні виконавці, а й амато-
ри. «Ми дуже раді, що у 
нашому списку учасників 
— не лише традиційні на-
родні фольклорні колекти-
ви, а й  групи та об’єднання 
творчих людей різних про-
фесій, — повідомила ко-
ординатор фестивалю Іри-
на Гаєва. — Наприклад, 
до нас приїхали студенти, 
робітники дріжджового за-
воду, майбутні працівники 
МНС, повноцінний оркестр 
нацгвардійців! Саме вони 
роблять «Вертеп-фест» та-
ким унікальним і несподі-

ваним, навіть для нас, ор-
ганізаторів». 
 Одночасно з різдвяним 
вуличним дійством у хар-
ківських театрах та арт-
центрах пройшли виста-
ви, пов’язані тією ж тема-
тикою. Наступного року 
цю традицію буде продов-
жено. Більше того, ор-
ганізатори планують роз-
ширити число учасників 
флешмобу, які одночасно 
в різних куточках Украї-
ни заспівають знамениту 
колядку. 
 Охороняла «Вертеп-
фест» чимала кількість 
поліцейських та військо-
вих, проте головним сим-
волом надійності став квад-
рокоптер, що спостерігав за 
святом із неба. Саме на тлі 
цього «вартового» пройш-
ло найбільше фотосесій. ■

Дитячі вертепи — повноправні учасники дійства.
Фото з сайтів: www. gx.net.ua та сайту центру «Накипіло».

❙
❙

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Це Харків, дєтка
У місті, яке три роки тому просто кишіло проросійськими організаціями, 
тепер колядували півсотні вертепів з усіх куточків України, включно з Кримом

■

Іван БОЙКО

 Ворожі гармати та міномети не 
замовкали на лінії східного фронту 
впродовж усіх вихідних. Минулої 
суботи та неділі на лінії розмежуван-
ня зафіксовано в середньому близько 
60 обстрілів позицій ЗСУ щодоби. 
 Під потужні мінометні обстрі-
ли на донецькому напрямку потра-
пили Новгородське (район накрили 
близько 54 мін) та промзона Авдіїв-
ки, яку впродовж шести годин «по-
ливали» не лише з мінометів, а й iз 
великокаліберної артилерії. Тоді як 
під окупованим Луганськом ворог, 
не криючись, гатив по Троїцькому з 
мінометів навіть удень.
  «У секторі «М» (маріупольсь-
кий напрямок. — Ред.) кількість об-
стрілів більша, ніж на інших двох, 
разом узятих, — щонайменше 37 об-
стрілів з 60. Бойовики порушують 
режим тиші по всій лінії зіткнен-
ня. В Мар’їнському районі та побли-
зу Азовського моря противник тра-

диційно застосував міномети та гар-
мати. Основні «гарячі точки», як і 
раніше, — Красногорівка, Мар’їнка, 
Павлопіль, Гнутове, Широкине. Ук-
раїнські війська ведуть інтенсивний 
вогонь у відповідь», — зазначає реч-
ник Міноборони з питань АТО Олек-
сандр Мотузяник.
  Унаслідок обстрілів упродовж 
вихідних чотирьох захисників Ук-
раїни поранено, один загинув. Вод-
ночас, за підтвердженими даними 
розвідки, щонайменше семеро оку-
пантів було ліквідовано минулого 
тижня, ще півтора десятка найман-
ців поранено. 
  Утім втрат ворогу завдають не 
лише захисники України. Так, ми-
нулої суботи у Новоазовську між 
бойовиками «ДНР» i російськими 
спецпризначенцями виникли су-
тички, внаслідок яких було важко 
травмовано 20 осіб. Місцеві бойови-
ки влаштували розборки з окупанта-
ми, щоб з’ясувати, хто з них у Ново-
азовську найголовніший. ■

НА ФРОНТІ

Хто в домі «хазяїн»?
Російські загарбники влаштували масову бійку з бойовиками «ДНР» 
через контроль над окупованим Новоазовськом

■

ДО РЕЧІ

 Троє українських морських піхотинців, які не 
повернулися на базу 8 січня, загинули як герої, 
перед смертю вбивши кількох ворогів. Тіла Ми-
коли Охріменка, Сергія Солонька та Сергія Трубі-
на минулої п’ятниці повернули українській владі 
бойовики «ДНР». Спочатку хлопців привезли на 
судово-медичну експертизу в Дніпро, а 15 січня 
відбулися перші похорони. 
  «Військово-Морські сили зазнали непоправ-
ної втрати. У районі проведення антитерористич-
ної операції на території Луганської та Донець-
кої областей під час виконання завдань із за-
хисту суверенітету та територіальної цілісності 
України загинули наші бо йові побратими — мо-
лодший сержант Микола Охріменко, молодший 
сержант Сергій Солонько та старший матрос Сер-
гій Трубін», — йдеться у повідомленні ВМС.
 Як повідомляє Юрій Бутусов, 8 січня троє 
морпіхів без відома командування вийшли на пе-
редову під Маріуполем Донецької області. «Це 
були мотивовані бійці, гідні люди. Вони не хоті-
ли просто сидіти на «опорнику», вони хотіли пов-
ної свободи дій. Не маючи наказу, вирішили діяти 
самостійно», — пояснює журналіст.

■
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Із лави 
«запасних»
Осiб офiцерського складу 
із лютого можуть призвати 
на службу
Тарас ЗДОРОВИЛО

 На Різдво, 7 січня, набув чинності Закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконален-
ня порядку проходження військової служби». Він був ухвале-
ний 6 грудня 2016 року, й в особливий період запроваджується  
такий вид військової служби, як військова служба за призовом 
осіб офіцерського складу (строком на 18 місяців). У разі необ-
хідності до Збройних сил призиватимуть громадян віком до 43 
років, які закінчили кафедри військової підготовки, отримали 
офіцерські звання та не проходили військову службу.
 Проте, як заявив заступник начальника Головного управ-
ління персоналу Генштабу Збройних сил України полковник 
Марко Андрусяк, рішення про призов офіцерів запасу ще не 
прийнято. «Остаточне рішення буде прийнято після того, як ми 
побачимо реальні показники звільнення тих громадян, які на-
були право на звільнення відповідно до цього закону й врахо-
вуючи прогнозовані показники прийняття на військову служ-
бу за контрактом у добровільному порядку. Тоді можна буде 
робити певні висновки та приймати відповідні рішення», — 
зазначив Андрусяк.
 Начальник Управління правового забезпечення  Генштабу 
— начальник юридичної служби ЗСУ полковник юстиції Мак-
сим Кушнір роз’яснив, що йдеться лише про офіцерів первин-
них посад у підрозділах на рівні взводу або роти. «На цей час 
кількість таких посад є обмеженою, ми навіть теоретично мо-
жемо залучати менше відсотка від загальної кількості офі-
церів запасу, і насамперед їх будуть залучати в місця постій-
них дислокацій частин».
 Аби близькі та рідні не турбувалися, офіцер додав, що но-
воприбулі офіцери запасу будуть направлені в зону АТО лише 
в разі виявлення добровільного бажання проходити службу ра-
зом зi своєю частиною в районах проведення бойових дій на за-
пропонованих умовах. «Або якщо захочуть укласти контракт на 
проходження професійної служби, командування лише з пова-
гою поставиться до такого бажання», — резюмував Кушнір.
 Якщо ж рішення про призов офіцерів запасу таки буде 
прийнято, то вони пройдуть спеціальні курси підготовки термі-
ном до трьох місяців, залежно від спеціальностей. Міноборо-
ни буде готове до організації таких курсів з лютого 2017 року, 
зазначили у відомстві. ■

■

Лісову красуню — на переробку
 Головну новорічну ялинку України, не дочекавшись 
Водохреща, у понеділок, 16 січня, почали демонтовувати. 
Вона піде на глибоку переробку, адже з її деревини можна 
виробити якісні меблі або іграшки для малечі: її розпиля-
ють на бруски, які й продадуть на аукціоні.
 Нагадаємо, що лісову красуню висотою 26 метрів, що на 
метр вище, ніж минулорічна, та з поважним віком у майже 
90 років, зрубали ще 2 грудня 2016 року поблизу села Виш-
нівці на Івано-Франківщині. Її встановили 4 грудня на Софій-
ській площі. Столичному бюджету лісова красуня коштувала 
близько 50 тис. гривень. Гілки прикрасили тисячею яворівсь-
ких іграшок та гірляндами, загальна довжина яких була три 
кілометри, також на ялинці сяяли 42 тис. ліхтариків. 
 Цього року Новорічне містечко відвідали 4 млн. киян 
та гостей столиці: за свята на Софійській площі випили 150 
тонн глінтвейну та з’їли 80 тонн ковбасок і 17 тонн млинців. 
Поблизу ялинки на величезній сцені з двома екранами та-
кож відбулося 15 концертів за участю 3,5 тис. артистів.

 Довга дорога додому
 Днями влада Чехії дозволила передачу Україні ексгу-
мованих останків українського письменника Олександра 
Олеся, який помер 22 липня 1944 року в Празі, невдовзі 
після того, як одержав повідомлення про загибель сина — 
Олега Ольжича. Нагадаємо, що 3 січня 2017 року останки 
письменника та його дружини Ірини Кандиби були ексгу-
мовані на Ольшанському кладовищі в Празі. До недавньо-
го часу ренту (20 тисяч чеських крон на 10 років) за моги-
лу Олеся платив виходець з України Володимир Михайли-
шин, який був громадянином Чехії. Після його смерті син 
вирішив поховати батька в могилі Олександра Олеся. 
 «Прах Олеся та Іри Кандиби зараз перебуває в депо-
зитарії кладовища. Вони можуть там бути до року часу. Ми 
пропонуємо перепоховати родину Олеся на Алеї почесних 
поховань на Лук’янівському  кладовищі в Києві. Ціна пи-
тання — п’ять тисяч доларів», — повідомив начальник уп-
равління інституційного забезпечення Інституту національ-
ної пам’яті Ігор Кулик.
 А Президент України Петро Порошенко повідомив у 
«Твiттерi»: «Готуємо перевезення в Україну вже найбли-
жчим часом». ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Світлана МИЧКО

 Добру справу започаткував терно-
полянин Ігор Качмарський. 
 «Щороку я переглядаю домаш-
ню аптечку і викидаю багато ліків. 

Деколи цілі упаковки. Як правило, 
їх не можна повернути до аптеки, бо 
коли виявляється, що вже не потріб-
ні, чек давно загублено. В цій групі 
учасникам пропонується влаштува-
ти безплатний шерінг ліків, які вам 
зайві з різних причин, але ще при-
датні до вживання. Комусь це зеко-
номить час, гроші й дозволить зро-
бити добру справу», — написав він 
6 січня, перед Різдвом, на своїй 
сторінці у «Фейсбуцi», оголошуючи 
тим самим про створення благодій-
ної спільноти під назвою «Обміняю 
чи подарую ліки».
 Функціонує вона дуже просто —  
будь-хто з жителів Тернополя може 
опублікувати тут назви та фото на-
явних ліків, які вже стали непотріб-

ними, але ще мають запас терміну 
придатності, їх кількість, дозування 
і таке інше. Той же, хто їх потребує, 
просто відгукується повідомленням 
про бажання їх мати в коментарях чи 
у приватному чаті. Далі люди елемен-
тарно домовляються між собою, де й 
коли зустрінуться для передачі. Жод-
ні продажі у спільноті неприйнятні — 
ліки можна тільки обміняти чи відда-
ти безплатно.
 За 10 днів до спільноти приєдна-
лося вже більше тисячі тернополян, і 
фактично всі вони вже віддали чи від-
дають ліки, навіть не шукаючи вигід-
ніший варіант обміну. Причому в пе-
реліку пропозицій чимало медичних 
препаратів, які в аптеках коштують і 
по кілька сотень гривень. ■

Ніна РОМАНЮК
Волинь

 Дух справжніх зимово-
різдвяних свят щороку від-
творюють працівники літе-
ратурно-меморіального му-
зею Лесі Українки у селі 
Колодяжне, що на Ковель-
щині. Тут традиційно, але 
щораз по-новому проходить 
«Різдво у Косачів»: із верте-
пами, ляльковими театра-
ми, волинськими колядка-
ми, різдвяними сценками, 
тобто так, як було за часів 
дитинства Лесі Українки. 
 Незвичайним було це 
дійство у будинку Косачів і 
цьогоріч: музейники разом 
із місцевими дітками під 
спів колядок випікали та 

прикрашали різдвяно-но-
ворічною символікою солод-
ку випічку для українських 
бійців. Волонтери повезли 
на схід разом із зібраним гу-
манітарним вантажем виго-
товлених дитячими руками 

з особливою любов’ю «анге-
ликів», «рукавички», «сні-
жинки», «ялиночки», «ва-
лянки» із написами «Я мо-
люся за вас!», «Ми чекаємо 
вас живими!», «Дякую, що 
захищаєте нас». А ще з по-

бажаннями, аби у наших за-
хисників та у домівках їхніх 
рідних панувала така ж теп-
ла атмосфера свята, як опи-
сувала її у спогадах Леся Ук-
раїнка: «Сім’я сидить за сто-
лом, вечеряє — вже й кутя, 
й узвар на столі. В хаті так 
ясно, світло горить якось 
надзвичайно весело і ра-
зом урочисто. Вся сім’я го-
монить, кожному хочеться 
сказати щось радісне, кож-
ний почуває себе щасливим 
і повним надій...»
 Відчути, яким було Різ-
дво в Колодяжному часів 
Лесі, цього року допомогла 
й погода, бо на вулиці наме-
ло і снігу вдосталь, і морози 
тріщали, як колись. Зберег-
лося чимало спогадів про те, 
як у великій родині Косачів 
зустрічали зимові свята. Тут 
наряджали ялинку не лише 
для себе, а й для всіх дітлахів 
Колодяжного. Традиції свят-
кування були описані мамою 
письменниці та відомою зби-
рачкою фольклору Оленою 
Пчілкою у творах «Свят-
вечір», «Збентежена вече-
ря», «Сосонка». ■

Катерина БАЧИНСЬКА

 Польський рок-музи-
кант і теперішній очіль-
ник Укрзалізниці Войцех 
Балчун останнім часом от-
римує шквал критики на 
свою адресу. То міністр ін-
фраструктури Володимир 
Омелян обіцяє виклика-
ти поляка «на килим», то 
журналісти, аналізуючи 
рік роботи Балчуна, зазна-
чають, що у відомстві ні-
чого не зроблено. За слова-
ми міністра інфраструкту-
ри Володимира Омеляна,  
міністерство звертає ува-
гу керівництва Укрзаліз-
ниці на сигнали щодо не-
гативної реакції громадян 
на роботу залізниці. Інко-
ли, за його словами, «УЗ» 
на ці зауваження реагує, 
інколи — ні. «Я сподіва-
юсь, що ми все ж проведе-
мо детальний «розбір по-
льотів», зокрема, що від-
бувається та що відбулося 
з часу призначення коман-
ди у травні 2016 року. Я б 
хотів, щоб ця фахова дис-
кусія відбулася в січні, бо 
затягувати далі — немож-
ливо», — наголосив Оме-
лян. Він пояснив, що після 

цієї зустрічі буде напрацьо-
вано антикризовий план 
дій, який повинен заради-
ти проблемам, які мають 
з Укрзалізницею не лише 
влада та уряд, а й звичай-
ні люди, підприємці. Окрім 
цього, Омелян чітко зазна-
чив, що незадоволений ро-
ботою поляка у відомстві. 
 Проте незважаючи на 
критичний початок року 
для пана Балчуна, сьогод-
ні о 22.17 із Київського за-
лізничного вокзалу відпра-
виться у перший рейс по-
тяг-трансформер на Івано-
Франківськ. «Я постійно 
орієнтую команду на якіс-
ний розвиток пасажирських 
перевезень. Сьогодні ми від-
правляємо у перший рейс 
швидкісний поїзд «Ніч-
ний експрес» №149 сполу-
ченням Київ—Івано-Фран-
ківськ. Фішка потягу — у 
нових вагонах-трансфор-
мерах, з яких сформовано 
його склад», — написав із 
цього приводу в соціальній 
мережі керівник Укрзаліз-
ниці.
 Такі вагони-трансфор-
мери  унікальні тим, що бу-
дуть укомплектовані  меб-
лями, які трансформують-

ся. Відомо, що ці вагони 
Укрзалізниця отримала на-
прикінці грудня минулого 
року. Вони дозволяють пе-
ревозити пасажирів як на 
сидячих місцях, так і на 
спальних. За інформацією 
прес-служби Укрзалізни-
ці, такі ново введення доз-
волять суттєво підвищи-
ти комфорт перевезень та 
ефективність використан-
ня рухомого складу: «На-
приклад, на маршрутах до 
500 кілометрів цим рухо-
мим складом можна здійс-
нювати три рейси за добу, у 
межах 800 кілометрів — 2 
рейси. На цьому конкрет-
ному рейсі пасажири зеко-
номлять і час у дорозі: за-
мість теперішніх 11+ годин 
до Івано-Франківська вони 
витратять менше дев’яти 
годин». 
 Окрім цього, відомство 
також прозвітувало про фі-
нансові здобутки минуло-
го року, і стало відомо, що 
за 2016 рік «Укрзалізни-
ця» отримала доходів у роз-
мірі 78,9 мільярда гривень. 
Витрати склали 78,6 міль-
ярда у вітчизняній валюті. 
Залишок грошових коштів 
на рахунках на кінець 2016 

року становив 5,5 мільярда 
грн. «Як і розраховували, 
фінансовий результат ПАТ 
«Укрзалізниця» за 2016 
рік прибутковий — отри-
мано 303 мільйони гривень. 
Компанія у повному обсязі 
виконала свої зобов’язання 
перед державою: за опера-
тивними даними, у 2016 
році сплачено 15 мільярдів 
податків та обов’язкових 
платежів»,  — повідомив 
голова правління Укрзаліз-
ниці Войцех Балчун. ■

КОЛЕСА

ПОТЯГло на трансформери
Укрзалізниця запускає новий нічний експрес із незвичайними 
вагонами у напрямку Київ—Івано-Франківськ

■ ЦІКАВО ЗНАТИ

 За 2016 рік перевезено 343,4 
млн. тонн вантажів і 439 млн. па-
сажирів. 
 Доходи від перевезень у 2016 
році становлять 62 млрд. грн.
 Витрати від перевезень ста-
новлять 58,4 млрд. грн., які вда-
лося зменшити, порівняно із за-
твердженим планом, на 1,7 
млрд. грн. (на 2,8%).
 Минулого року вдалося також 
на 1,3 млрд. грн. зменшити вит-
рати на паливо за рахунок зни-
ження закупівельної ціни на ди-
зельне паливо. 
 Оновлено рухомого скла-
ду на суму 2,8 млрд. грн. Мо-
дернізовано основних засобів на 
2 млрд. грн., у тому числі рухо-
мого складу на 0,9 млрд. грн.
 Відремонтовано 7 278 локо-
мотивів (56 капітальним ремон-
том), понад 30 тис. вантажних ва-
гонів, понад 2 тис. пасажирських 
вагонів, полагоджено та запуще-
но двоповерховий поїзд марки 
«Шкода», придбано 1020 півва-
гонів.

■

ІНІЦІАТИВА

На здоров’я!
Тернополем шириться 
чудова благодійна справа 
— ліки в дарунок

■

ТРАДИЦІЇ

Смаколики з дому Лесі
Колодяжненські дітлахи напекли пряників для 
українських бійців 

■

Щоб і в окопах було тепло та смачно.
Фото Колодяжненського музею. 

❙
❙
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«Кабінету Міністрів доведеться постійно маневрувати в умовах, коли парламентська 
коаліція має обмежені можливості для збільшення своєї чисельності». Євген Магда

політолог

УКРАЇНА МОЛОДА

Добре радіє той, хто радіє останнім, каже народна мудрість. Прем’єрів та сильних світу 
цього це також стосується.

❙
❙

Наталія ЛЕБІДЬ 

У квітні добігає кінця перший рік 
прем’єрства Володимира Гройсмана. Щоб 
пролонгувати перебування на посаді, главі 
уряду необхідно представити парламенту 
програму дій на найближчий рік, і в разі 
схвалення такої програми команда чин-
ного Прем’єра отримає імунітет від від-
ставки. Доля Гройсмана, таким чином, в 
руках Верховної Ради. Минулоріч двом 
найбільшим фракціям ВР — Блоку Поро-
шенка та «Народному фронту» — вдалося 
дійти згоди щодо призначення Гройсмана, 
котрий змінив на посаді ставленика «НФ» 
Арсенія Яценюка. Цього разу, як ствер-
джують джерела «УМ» з високих полiтич-
них кiл, БПП більше не проявлятиме заці-
кавленості у Гройсмані, а відтак i депутати 
фракції отримають вказівку не голосувати 
за його програму. За таких умов дуже сум-
нівним є те, що діючий глава уряду збере-
же за собою портфель. Тим паче що, як 
заявляють поінформовані персони, йому 
вже підібрали наступника — нинішнього 
Генпрокурора Юрія Луценка.

Навчить, як треба працювати  
 Ще під час переговорів iз пошуку на-
ступника Яценюка багато експертів на-
зивали Гройсмана креатурою Президента 
Петра Порошенка. Воно й не дивно, оскіль-
ки тодішній спікер Верховної Ради трива-
лий час був мером близької для глави де-
ржави Вінниці і неодноразово засвідчував 
абсолютну підтримку Порошенка. Однак 
уже на етапі переговорів Гройсман «пока-
зав зуби», не погоджуючись на призначен-
ня першим віце-прем’єром заступника гла-
ви адміністрації Президента Віталія Ко-
вальчука і лобіюючи до складу уряду трьох 
своїх протеже.
 Деяких поступок Гройсману вдалося 
домогтися, тож особисто на нього в уряді 
орієнтуються троє осіб, яких він туди і при-
вів — міністр Кабміну Олександр Саєнко, 
міністр соціальної політики Андрій Рева та 
віце-прем’єр Володимир Кістіон. Цієї кіль-
кості однодумців явно замало, аби вважати 
уряд Гройсмана спрацьованою командою. 
Склад чинного Кабміну був і залишається 
передусім продуктом політичного компро-
місу між БПП і «Народним фронтом».
 Крім «людей Гройсмана», у Кабміні 
представлені як провідники інтересів 
безпосередньо Президента, так і колиш-
ні представники президентської фрак-
ції в парламенті та соратники по коаліції 
з «Народного фронту». Природно, у кож-
ної з представлених груп є свої інтереси, 
які не завжди збігаються, внаслідок чого 
періодично виникають мікроконфлікти, 
які, щоправда, Прем’єру поки що вдаєть-
ся згладжувати. 
 Проте стиль управління Гройсмана 
вже став притчею во язицех. Прем’єр є 
прихильником жорсткого управління, що 
іноді виглядає надто грубо — як тоді, нап-
риклад, коли Гройсман нецензурно звер-
нувся до віце-прем’єра Геннадія Зубка при 
включеному мікрофоні.
 Але справа не тільки в брутальності 
Прем’єра. А також у його коефіцієнті ко-
рисної дії, який є доволі скромним. А ще 
— неспівставним з амбіціями глави уряду, 
котрий відразу після призначення обіцяв 
показати усім, «як треба управляти держа-
вою». 
 Прикметно те, що від самого початку 
перед Кабінетом Міністрів Гройсмана на-
віть не ставили якихось масштабних за-
вдань і не пов’язували з ним серйозних еко-
номічних очікувань, за які потім можна 
було б запитати з усією суворістю. Експер-
ти тоді в один голос відзначали: якщо надій 
на новий Кабмін ніхто не покладає, це оз-
начає, що він або так i залишиться «про-

хідним», або порадує проривом. Гройсман, 
природно, пообіцяв прорив, якого, однак, 
не вийшло.

Дев’ять місяців чекань
 Із кожним політиком пов’язаний пев-
ний асоціативний ряд, сформований його 
успіхами та невдачами, невиконаними 
обіцянками чи відвертими проколами. 
Так, глава НБУ Валерія Гонтарева увійде 
в історію як людина, котра, по-перше, об-
валила гривню так, як цього не зробив жо-
ден iз її попередників, а по-друге — як фі-
нансист, що поставив під загрозу всю бан-
ківську систему України. А чим натомість 
запам’ятається Володимир Гройсман?
  Ледве приступивши до виконання 
обов’язків, Гройсман зібрав засідання Каб-
міну, на якому переконав міністрів прий-
няти одне з найжорсткіших рішень остан-
ніх років — про встановлення єдиних рин-
кових цін на газ для всіх категорій спожи-
вачів. Цим кроком Гройсман накликав на 
себе гнів як політиків, так і багатьох пере-
січних громадян, що зіткнулися з «ринко-
вими» платіжками за комунальні послу-
ги.
 Наступний момент пов’язаний iз не-
однозначним рішенням щодо підвищен-
ня мінімальних зарплат. Саме з ініціати-
ви Володимира Гройсмана Кабмін несподі-

вано перекроїв уже написаний та представ-
лений депутатам держбюджет на 2017 рік, 
куди буквально «на коліні» терміново впи-
сували нові показники, зумовлені збіль-
шенням мінімальних зарплат до 3200 гри-
вень на місяць.
 «Україна молода» вже неодноразово 
писала про руйнівні наслідки такого кро-
ку, що вже викликає зростання інфляції, 
а також ставить під сумнів подальше існу-
вання в Україні недержавних підприємств 
— принаймні тих, котрі належать до кате-
горії малого та середнього бізнесу. Проте 
сам Гройсман, схоже, задоволений власни-
ми діями, які він жодною мірою не ставить 
під сумнів.
 «Ініціатива про підвищення заробіт-
ної плати була абсолютно свідомою. І я 

доб’юся, що кожен працедавець буде на-
лежним чином оцінювати роботу найма-
ного працівника. Нічого, якщо власник 
бізнесу трошки менше заробить грошей, а 
його працівники будуть отримувати знач-
но більше», — говорить глава уряду, обіця-
ючи перевірки того, як виконується про-
лобійоване ним рішення. 
 Володимир Гройсман запам’ятається 
також змінами до Податкового кодексу, 
які були внесені за часів його правління. 
Частково ці зміни торкаються оподатку-
вання фізичних осіб-підприємців, котрих 
зобов’язали сплачувати єдиний соціаль-
ний внесок навіть протягом того періоду, 
коли у ФОПів відсутній дохід. Наслідком 
цього стало закриття наприкінці грудня — 
на початку січня майже 150 тисяч зареєст-
рованих раніше ФОП.
 Іще зміни в царині оподаткування 
пов’язані з новими акцизами, запропоно-
ваними урядом та затвердженими Верхов-
ною Радою. Акцизи збільшилися на бен-
зин, тютюн, а також на окремі види алко-
гольної продукції. Економічні експерти 
висловлювали занепокоєння таким поряд-
ком речей, адже, на їхню думку, ухвален-
ня нових акцизів призведе лише до одно-
го — підвищиться податковий тиск на ле-
гальних виробників, і це не додасть їм сти-
мулів для подальшого розвитку. 

 Щоб якось утримати ціни від істотно-
го злету і не відштовхнути покупця, вироб-
никам доведеться віддавати частину свого 
прибутку державі. Поки що більшість ви-
робників алкоголю та тютюнових виробів 
продають свою продукцію з нульовою мар-
жею, щоб ціни залишалися незмінними. 
Але вже незабаром нові умови оподатку-
вання колихнуть шальки терезів у бік не-
минучого подорожчання продукції, зазна-
чають фахівці. 
 Правління Гройсмана асоціюватиметь-
ся i зi стрiмкою девальвацією гривні, яка 
проявилася у перших числах 2017 року. І 
хоча стабільність національної валюти на-
лежить до зони відповідальності Нацбан-
ку, уряд також причетний до коливань ва-
лютного курсу. Попри те, що у Гонтаревої 

падіння курсу гривні пояснюють сезонним 
зниженням ділової активності, будь-кому 
зрозуміло, що справа аж ніяк не в цьому. А 
в тому, що через рефінанс «Приватбанку» 
була запущена масштабна емісія, котра, 
звичайно ж, далася взнаки здешевленням 
гривні.
 Зима дійсно є традиційно не найкращим 
періодом для української валюти, але, ок-
рім названого регулятором фактору ри-
зику, цього року до нього приєдналися й 
інші. Визнання неплатоспроможним та по-
дальша націоналізація найбільшого банку 
країни — «Приватбанку» — також накла-
дає на фінансову систему країни додаткові 
зобов’язання, які зараз і відчуло населен-
ня, споглядаючи за тим, як «повзе» донизу 
гривня. Що ж до рішення про перехід «При-
ватбанку» в державну власність, то його, як 
ми знаємо, ухвалював Кабмін. 

Чому саме Луценко?
 Хоча Прем’єр-міністр Володимир Гройс-
ман утримується від прямої конфронтації з 
главою держави, він уже зараз демонструє 
деякі ознаки фронди та бажання «піти у са-
мостійне плавання», відірвавшись від пре-
зидентської команди. Поінформовані дже-
рела кажуть, що, на думку Гройсмана, у 
Петра Порошенка немає шансів на другий 
президентський термін, позаяк і офшорний 
скандал початку 2016 року, і «плівки Они-
щенка», що з’явилися нещодавно, позбав-
ляють його такої перспективи.
 Себе ж самого Гройсман буцімто вва-
жає ефективним реформатором iз чима-
лим політичним потенціалом. При цьому 
сумний досвід Арсенія Яценюка, чий рей-
тинг (як і рейтинг очолюваного ним «На-
родного фронту») — в межах статистич-
ної похибки, Гройсмана, мабуть, нічого не 
вчить. 
 Погіршення стосунків між Гройсма-
ном та Порошенком журналісти завважи-
ли ще місяців зо три тому. Редактор видан-
ня «Лівий берег» Соня Кошкіна звернула 
на це увагу, зазначивши таке: «Головна 
тема обговорення на Банковій — відноси-
ни між Президентом і Прем’єром, які від-
чутно зіпсувалися. Мовляв, Володимир 
Борисович зараз дратує Петра Олексійо-
вича не набагато менше, аніж колись Ар-
сеній Петрович. Самим фактом свого іс-
нування. Можливо, справа навіть не в са-
мому Володимирові Борисовичу, а в тому, 
що Петро Олексійович не любить усякого 
Прем’єр-міністра за визначенням?» — пи-
сала вона. 
 Безперечно й те, що зараз, відчуваючи 
приплив роздратування до персони Гройс-
мана, Петро Порошенко щоразу згадує й 
про те, яким непоступливим був Гройсман 
іще на етапі обговорення його кандидату-
ри. Власне, тоді, у квітні 2016-го, як пре-
тендента в очільники уряду вже розгля-
дали нинішнього Генпрокурора Юрія Лу-
ценка. Пошуки нової кандидатури на пост 
Прем’єра розпочалися якраз після того, 
як спікер Володимир Гройсман висунув 
Президенту Петру Порошенку нові вимо-
ги щодо кадрового складу Кабміну.
 Серед можливих пошукачів прем’єр-
ського крісла тоді називали і голову РНБО 
Олександра Турчинова (який буцімто від-
мовився від такої пропозиції), і тодіш-
ню очільницю Мінфіну Наталію Яресько 
(котра також висунула власні вимоги щодо 
формування кадрового складу Кабміну), і 
вже згадуваного Юрія Луценка. Останній, 
безперечно, є найбільш лояльним до Пре-
зидента політиком, що робить його канди-
датуру просто-таки ідеальною (для самого 
Порошенка).
 За нашими даними, Петро Порошенко 
готовий повернутися до плану з просуван-
ня Луценка у Прем’єри, від якого йому до-
велося відмовитися в січні минулого року. 
Якщо цей план вдасться реалізувати, то, 
можливо, глава держави отримає в особі 
Прем’єра ту політичну фігуру, котра наре-
шті перестане його дратувати, а служити-
ме вiрою i правдою. Пригадується, як ко-
лись Дмитро Ярош спрогнозував, що Поро-
шенко та Гройсман «разом підуть у небут-
тя», якщо виявляться неготовими до змін. 
Поки що у небуття, схоже, йде тільки один 
член цього тандему, втім, до квітня ще до-
сить часу… ■

ВІДДІЛ КАДРІВ

«Прем’єр-ліга»: на полі — новий гравець
За даними «УМ», навесні поточного року відбудеться відставка Володимира 
Гройсмана. Новим главою уряду має стати Юрій Луценко

■
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 ■ Ви нещодавно казали, що 
довіра до партій у цілому завжди 
була низькою, але зараз вона ре-
кордно впала, навіть порівняно з 
домайданним 2013 роком. Із чим 
це пов’язано?
 — Скільки існує Україна, стільки 
ж існує й недовіра до певних соціаль-
них інститутів. Тому не можна сказати, 
що вона сильно впала саме після Рево-
люції гідності. Зараз навіть у лідерів — 
Блоку Юлії Тимошенко або Блоку Пет-
ра Порошенка — серед усього населен-
ня підтримка на рівні 10-11%. Коли лю-
дей запитують про електоральний вибір, 
близько половини населення відповіда-
ють, що не будуть голосувати взагалі, а 
серед тих, що залишилися, близько 20% 
не визначилися.
 Отож реально зараз немає такої пар-
тії, яка була б в очах населення лідером. 
У свій час вони були. Була «Наша Украї-
на», яка розглядалася людьми як пар-
тія, яка остаточно переможе комуністів. 
Потім великі очікування були стосов-
но «Партії регіонів», за них були готові 
голосувати 30%, за «Батьківщину» — 
близько 25%. Було два потужних ліде-
ри, які між собою змагалися на вибо-
рах. На останніх виборах так підтриму-
вали Блок Петра Порошенка і «Народ-
ний фронт», які разом отримали 40%. 
А зараз такого немає. Зараз криза пар-
тійного будівництва — одна з ключових 
проблем українського суспільства. Але 
вона не усвідомлюється навіть експер-
тами, тому що коли говоримо про най-
більш актуальні проблеми, то насампе-
ред називається проблема корупції.
 ■ А чому так відбувається?
 — Тому що законодавчий орган у 
нас — Верховна Рада, і в пiдсумку зако-
ни ухвалюють партії-переможці ви борів. 
А як у нас утворюються політичні партії? 
Вони утворюються навколо популярних 
лідерів, яких підтримують певні фінан-
сово-економічні групи, тому що, якщо 
вони не будуть підтримувати, у них не 
буде грошей для діяльності, не буде до-
ступу до ЗМІ, їх просто не буде знати 
електорат.
 Зараз, звичайно, з’явилося держав-
не фінансування, але для виборчої кам-
панії цього недостатньо. Коли ми запи-
туємо у населення, чому вони не люб-
лять партій, відповіді однозначні: 
по-перше, тому що вони виражають ін-
тереси фінансово-олігархічних груп, по-
друге, тому що вони фінансуються олі-
гархами. Але, з іншого боку, коли ми за-
питуємо людей, а чи готові вони давати 
гроші партіям, про які точно знатимуть, 
що тi будуть виражати їхнi інтереси, по-
годжуються усього 10%.
 Тому це певний глухий кут, і в цьому 
сенсі ми дуже відстаємо від наших за-
хідних сусідів, де ці партійні структури 
створилися давно, і вже після виборів 
можна прогнозувати, як зміниться полі-
тика, оскільки є чіткі програми, під час 
виборчої кампанії висуваються конкрет-
ні пропозиції. А у нас партії обіцяють все 
хороше, і кожна виборча кампанія — це 
аукціон обіцянок.
 Утім зараза популізму зараз по-
ширюється і на країни з давніми де-
мократичними традиціями. Нещодавні 
дебати Клінтон і Трампа істотно відріз-

нялися від попередніх президентсь-
ких кампаній, більше зосереджених на 
конкретних пропозиціях реформ. Зараз 
вони були зосереджені на особистос-
тях, такого раніше не було. Популізм 
починає крокувати по планеті. Але в Ук-
раїні він був завжди, більше того, я за-
вжди кажу, що не буває демократично-
го суспільства без популізму, без ньо-
го не виграти вибори. Але одна справа 
— популізм там, де більшість стано-
вить середній клас, і інша — популізм 
у бідній країні, як у нас. Тому і вибори 
такі, і результати.
 ■ Ви також говорили, що 
довіри до цієї влади ще менше, 
ніж до попередньої, чому? Адже 
після Майдану кредит довіри був 
високий.
 — До парламенту, взагалі пара-
доксально, була лише один раз довіра. 
Після Помаранчевої революції довіря-
ли новообраному Президенту Ющенку, 
довіряли новому уряду на чолі з Тимо-
шенко і раптом стали довіряти старо-
му парламенту, якому залишалося рік 
жити. Це був кредит довіри до влади в 
цілому, який вичерпався до кінця року. 
Другий раз довіра була після виборів 
Януковича в 2010 році, і теж уже до кін-
ця року вичерпалася. Третій сплеск дові-
ри до влади після перемоги на виборах 
Порошенка, йому теж довіряли 50%, але 
довіру було знищено разом із гривнею 
на початку 2015-го. Звідки такий маят-
ник? Та все просто: вибори у нас — це 
аукціон обіцянок. Люди голосують за 
тих, хто обіцяє, вони на це розрахову-
ють, а потім очікування не задовольня-
ються. І чим вище очікування, тим силь-
ніше падіння.
 ■ У зв’язку з цією недовірою 
до влади, до парламенту, чи нала-
штовані в суспільстві на достро-
кові вибори?
 — Якщо подивитися на результати 
соціологічних опитувань, то наприкінці 
попереднього року переважав настрій 
проти дострокових виборів, було десь 
співвідношення 48%—36%. Зараз, нав-
паки, переважає настрій за дострокові 
вибори. Але коли ми запитуємо: як ви 
думаєте, чи буде наступний склад Вер-
ховної Ради кращим, ніж цей, то біль-
шість відповідає, що ні, він буде такий 
самий. І навіть кажуть, що буде гірше, а 
не краще. Тобто, з одного боку, люди не-
гативно ставляться до цього парламенту 
і депутатів і хочуть його поміняти, а з ін-
шого — на що міняти? Шило на мило? І 
якоїсь серйозної підтримки нових партій 
поки немає. «За життя» хіба що перехо-
дить злегка виборчий бар’єр. І то, тому 
що колишній виборець «Партії регіонів» 
шукає, за кого проголосувати.
 ■ До них перетікає електорат 
ПР?
 — Так, частина повернулася до 
«Партії регіонів», а частина голосува-
тиме за цих людей. Але, з іншого боку, 
якщо сьогодні не прилетить якийсь 
«чорний лебідь», якщо не трапиться 
щось зовсім несподіване, то навряд чи 
дострокові вибори будуть. Адже мож-
ливі тільки два варіанти для призначен-
ня дострокових виборів: по-перше, якщо 
сам парламент вирішить розпуститися, 
а він такого не вирішить, тому що по-

ловина там мажоритарники, яким ці ви-
бори абсолютно не потрібні. І з політич-
них сил у парламенті у дострокових ви-
борах зацікавлені тільки дві: «Батьків-
щина» й «Опозиційний блок». Тому що 
«Самопоміч» отримає стільки, скільки 
вона і має, те ж саме і з Радикальною 
партією Ляшка. Ну і очевидно, що Пре-
зидент не розпустить ВРУ, хоча у ньо-
го таких повноважень немає, але можна 
було б домовитися зі своєю фракцією, 
припустимо, якщо розпадеться коаліція 
і не буде створена нова. Але очевидно, 
що коаліцію будуть тримати до остан-
нього.
 ■ Враховуючи низькі рей-
тинги «Народного фронту» та Бло-
ку Петра Порошенка, вони будуть 
триматися за коаліцію...
 — Звичайно. У парламенті немає 
більшості, зацікавленої у виборах, і Пре-
зидент не зацікавлений. Тому це, швид-
ше, така гіпотетична ситуація.
 ■ Тобто за парламентську 
коаліцію можна бути спокійними в 
2017 році?
 — Вони будуть триматися один за 
одного, хоча їм періодично не вистачає 
голосів, тому вони будуть домовлятися. 
Наша політика й надалі буде залишати-
ся політикою домовленостей, «тьорок», 
коли потрібно брати голоси зовсім з ін-
шого табору. А домовлятися є під що. Я 
думаю, що на багатьох там є великі на-
віть не папки, а томи компромату.
 ■ А що, до речі, буде з «На-
родним фронтом», повернення до 
влади Яценюка можливе?
 — У виконавчій владі він ще може 
з’явитися, у політичній — уже ні. Зали-
шається, правда, можливість, що, якщо 
залишаться закриті списки, його можуть 
взяти в партію якусь, хоча навряд чи. 
Втім, він може піти в мажоритарному ок-
рузі, але серйозного політичного май-
бутнього для нього я не бачу.
 ■ А враховуючи, що в сус-
пільстві високий запит на нові 
політичні сили, кого воно все-таки 
готове підтримати в разі виборів?
 — З одного боку, 62% вважають, 
що Україні потрібні нові політичні ліде-
ри. Але коли ми питаємо, а ви їх бачите, 
то лише 19% вважають, що вони є. Ви-
ходить туга. Туга за добрим богом. Хоті-
лося б, але немає таких. У нас було від-
крите питання про таких нових лідерів 
(тобто респонденти самі називали пріз-
вища). Лідерами були Савченко (назва-
ли 11%) і Саакашвілі (10%). Але ось на 
пробу ми вставили Савченко до «Народ-
ного руху України» (оскільки знали, що 
вона вела подібні переговори), і що ж? 
Так, рейтинг «Руху» дещо підріс, але 
всього лише до 1,7%. Також включили і 
можливу партію з Саакашвілі, притому 
включили туди і Сакварелідзе, і Кась-
ка, і Чумака. Ця партія впритул підійшла 

до виборчого бар’єра, але й тільки. При-
наймнi говорити про лідерство поки за-
рано. У минулому році рейтинги Саака-
швілі були істотно вищими — рейтинги 
довіри і провідного політика року.
 ■ А минулоріч хтось став 
політиком року? Порошенко?
 — Так, Порошенко, Гройсман, Сав-
ченко. Але теж з невисокими відсотка-
ми — 9,5%, 7,6% і 6,7%, відповідно.
 ■ А у зв’язку з чим, як вва-
жаєте, їх так оцінили?
 — Ну, очевидно, що політик року — 
це політик, який щось робить, не полі-
тик надій. І то, ми бачимо, що політи-
ком року Порошенка назвали 9,5%. У 
попередні роки теж називали Порошен-
ка політиком року, але в попередньому 
році це було 16%, а ще ранiше — 25%. 
Виходить, що люди не бачать політиків 
року.
 ■ А Надія Савченко з новим 
проектом РУНА має якісь перспек-
тиви?
 — По-перше, залежить від того, 
хто буде в проекті, по-друге, від того, 
що вона говоритиме... Бо це ж неперед-
бачувано. Вона дуже сильно впала по 
довірі останнім часом. Їй не довіряють 
зараз більше 70%. Якби вона розпоча-
ла відразу після того, як звільнилася, 
то тоді б результати були зовсім інші. А 
чому вона звалилася? Сама наговорила. 
Ну і по-третє, це залежить від того, чи 
буде у неї доступ до телебачення. Тому 
зараз важко щось передбачити.
 ■ А чи бачите ви якісь пер-
спективи, якщо ті ж молоді сили 
об’єднаються?
 — Я колись говорила, що перспек-
тиви можуть бути, якщо цивільний сек-
тор створить свою політичну силу. Ко-
лись це виглядало утопічно. Потім це 
стало реальним завданням, і після Ре-
волюції гідності, створили аж... вісім 
таких сил. У кожної рейтинг — 0,8%, 
0,6%, 0,2 % тощо. Тому, звичайно, якби 
вони всі об’єдналися в одну силу, тоді 
була б хоч якась перспектива подола-
ти 5%, але зараз я такої можливості не 
бачу. Були ідеї об’єднатися навколо та-
кої популярної фігури, як Саакашвілі, 
але він же непередбачуваний, і це була 
б не партія громадянського суспільс-
тва, а особиста політична сила Саака-
швілі.
 ■ А от я якраз хотіла запита-

ти з приводу партій, створених піс-
ля Майдану, був певний запит на 
націоналістичні партії.
 — Не було такого великого попи-
ту на націоналістів, були патріотичні на-
строї, але це різні речі. Націоналізм у 
виконанні Фаріон — це одне. Вона, до 
речі, навіть у Львові програла, була на 
своєму виборчому окрузі або третьою, 
або четвертою. На такий націоналізм по-
пит невеликий.
 ■ А «Національний кор-
пус» Андрія Білецького, нова сила 
Дмитра Яроша «ДІЯ», у них є якісь 
перспективи?
 — Підтримка у них невелика. У пар-
тії Білецького виборчий рейтинг 0,2%, у 
партії Яроша дещо краще — 1,9%, але, 
думаю, винятково за рахунок його осо-
бистості. У людей зараз попит абсо-
лютно на інші речі: економіка, економі-
ка і ще раз економіка. А попит на ради-
калізм став менший. Він був сильний у 
2012 році, коли людей дістало. Та знач-
на перемога партії «Свобода» з 10%, не-
сподівана навіть для них, пов’язана не з 
попитом на націоналізм, а з попитом на 
сильний кулак. Очікували, що вони кому 
треба сильно вріжуть. Але надії не ви-
правдалися. Тому вони підтримку і втра-
тили.
 ■ Повернення до влади ре-
гіоналів, реванш проросійських 
сил можливий?
 — Можу сказати, що «Опоблок» не 
досяг тих результатів, які були у «Партії 
регіонів». Раніше «Партія регіонів» була 
безумовним монополістом на своїх те-
риторіях, укупі з комуністами в них було 
90% підтримки. Зараз цього немає, мо-
нополія втрачена, навіть на своїх тери-
торіях дуже складні процеси, вони і там 
не панують. По-друге, на останніх пар-
ламентських виборах прихильники Росії 
серед виборців «Партії регіонів», що за-
лишилися, становили більшість, але хіба 
ви чули під час виборчої кампанії якісь 
проросійські тези «Опоблоку»? Не було 
такого. Тому що вони бояться російської 
експансії, це бізнес-партія, чиї олігархи 
втратили багато, окупація Росією тери-
торії Донбасу їх зробила набагато бід-
нішими. Вони можуть почати риторику 
про те, що треба домовлятися, віднов-
лювати економічні зв’язки з Росією, але 
це бізнес, а проросійськими вони не бу-
дуть. ■

ПРЯМА МОВА

Ірина Бекешкіна: Мирних 
майданів в Україні вже не буде, 
у людей на руках достатньо зброї
Відомий соціолог розповіла, чого чекати Україні у 2017 році

■

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКТОР

 ■ Наскільки високі протестні настрої у суспільстві зараз? Чи можуть 
виникнути протести у зв’язку з тарифами?
 — Після зростання тарифів ми очікували підйому протестних настроїв, але цьо-
го не сталося. Більше того, протестні настрої навіть дещо знизилися. Зростає апатія 
населення. Люди якось пристосувалися до тарифів — хтось отримав субсидії, хтось 
узагалі не платить, от коли будуть виселяти, що сумнівно, тоді й можуть бути якісь 
протести. Взагалі немає прямого зв’язку між протестними настроями і реальними 
протестами.
 Протестні настрої у нас були високі всі роки існування незалежної України, особ-
ливо в 1997-98 роках, коли людям роками не платили зарплати. І що? Не пригадую 
будь-яких масових протестів. Ще сплеск протестних настроїв був відразу після того, 
як узимку 2015 року впала гривня, раптом бажаючих брати участь у протестах ста-
ло 40%, а потім усе стихло. І протестні настрої не були найвищими ні перед Пома-
ранчевою революцією, ні перед Революцією гідності. За опитуваннями, в них брало 
участь близько 15% активного населення. Тому що революції робить меншість. Інша 
справа, що потрібна більшість, яка їх підтримує, і це було і під час Помаранчевої ре-
волюції, і під час Майдану, який підтримували 50% населення (40% — ні). Тому для 
революції не потрібна більшість, поштовхом служить якась подія, яка обурить актив-
ну частину суспільства. У 2004 році перед Помаранчевою революцією це була фаль-
сифікація виборів, поштовхом для Майдану — побиття студентів, яке зі смаком по-
казали по телебаченню. Це була загальна захоплююча емоція: як так, наших б’ють? 
Якщо щось таке буде, що збурить багатьох, тоді все може бути, і 15% для цього не 
потрібно. Але, боюся, зараз не буде вже мирних майданів, на руках у людей зброя, і 
у людей достатньо рішучості... І я б сказала, що, не дай Бог, щось таке... Достатньо 
згадати, як під Радою один учасник мітингу кинув гранату. І я впевнена, що ніхто 
його не готував. «Свобода» тут ні до чого — вони стояли там же, зі своїми дітьми, і 
теж могли постраждати від вибуху.
 ■ А чи можуть виникнути протести на тлі подій на Донбасі? Чи задово-
лені люди тим, як влада вирішує проблему з Донбасом?
 — Люди незадоволені, але вже звикли, адже це триває вже три роки. Якщо не 
буде якихось спірних рішень, то, я думаю, нічого не станеться.
 ■ А які проблеми зараз найбільше хвилюють українців: корупція, війна, 
євроінтеграція?
 — Економічні. Війна на Донбасі, звичайно, — це проблема номер один. У бага-
тьох там сини, родичі, знайомі. І є перспектива там опинитися дітям, тому, звичай-
но, це хвилює. А так, економіка хвилює, зокрема і на Донбасі. Коли ми працювали 
на звільнених територіях і писали аналітичні записки, я так і написала: економіка, 
економіка і ще раз економіка. Ми проводили фокус-групи, і ніхто не згадував ні про 
російську мову, якою говорили і говорять, ні про НАТО. Якщо згадували про Росію, 
то тільки в контексті того, куди наші заводи будуть продавати свою продукцію, гово-
рили про роботу, про те, що підприємства закриваються, і про зарплати. Тобто все 
крутиться навколо економіки. ■

■

Директор фонду «Демократичні 
ініціативи» Ірина Бекешкіна.
Фото: Ukraine Crisis Media Center.
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Юлiя ЗАБЄЛІНА

Відомий український соціолог, директор фонду «Демократич-
ні ініціативи» Ірина Бекешкіна розповіла, що в Україні знизилися 
протестні настрої. Однак, якщо українці все ж вийдуть на вулиці, то 
мирною революцією це вже не закінчиться, оскільки в суспільстві 
достатньо рішучості і зброї на руках. В інтерв’ю «Апострофу» Бе-
кешкіна також розповіла, за кого з нових сил готові проголосувати 
українці і які проблеми хвилюють людей на Донбасі.
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«Політична частина угоди не може бути реалізована, доки не припиниться насилля з 
боку Росії. Тільки після того, як вдасться відновити мир та безпеку на Донбасі, можна 
очікувати від України повного виконання своїх політичних зобов’язань».  

Джо Байден
віце-президент США

УКРАЇНА МОЛОДА

ГОСТІ

Прощання з 
«куратором 
України»
Учора Київ востаннє 
відвідав віце-президент 
США Джо Байден
Ігор ВІТОВИЧ

 У Києві вчора перебував з одноден-
ним візитом віце-президент США Джо 
Байден, який у найближчу п’ятницю 
йде у відставку разом з адміністрацією 
президента Барака Обами. Офіційно 
візит Байдена до Києва, вже шостий за 
час перебування на посаді віце-прези-
дента, був присвячений 25-річчю вста-
новлення дипломатичних відносин між 
США та Україною. Але в США та світі 
його коментують як останній жест під-
тримки України перед відставкою ад-
міністрації Обами. Посольство США 
в Києві так і анонсувало цей візит — 
як підтвердження підтримки України 
Сполученими Штатами. 
 Заступник Обами розглядаєть-
ся політичною верхівкою в Києві як 
політик, прихильний до нашої краї-
ни, та речник українських інтересів 
в адміністрації американського пре-
зидента. Політичні коментатори вка-
зують, що віце-президент з адмініст-
рації Обами під час останнього візиту 
міг підказати українській владі спосо-
би та напрями співпраці з новою аме-
риканською адміністрацією президен-
та Дональда Трампа. Але є й протилеж-
ні коментарі, мовляв, візит Байдена до 
Києва здійснюється з метою «подраж-
нити» нового хазяїна Білого дому і 
може мати негативний вплив на відно-
сини української влади з командою До-
нальда Трампа. 
 У рамках візиту Байден зустрічав-
ся у Києві з Президентом Петром По-
рошенком та Прем’єр-міністром Воло-
димиром Гройсманом.  Прем’єр Гройс-
ман подякував американському гостю 
за тверду та незмінну позицію США та 
особисте лідерство Джозефа Байдена у 
справі мобілізації міжнародної допомо-
ги та підтримки територіальної ціліс-
ності й суверенітету України. Гройсман 
також підкреслив готовність України 
до подальшого розвитку стратегічного 
партнерства зі США.
 Президент України Петро Поро-
шенко заявив, що «нинішня агресивна 
Росія» є пріоритетною загрозою і для 
США, і для України. Про це він пові-
домив після вчорашніх переговорів з 
віце-президентом США. «Вітаю перші 
обнадійливі сигнали, виголошені під 
час сенатських слухань кандидатів на 
посади державного секретаря Тіллер-
сона та міністра оборони США Матті-
са. Так, нинішня агресивна Росія — це 
пріоритетна загроза і для США, і для 
України», — заявив Порошенко. Пре-
зидент також наголосив на важливості 
збереження санкцій проти Росії до від-
новлення територіальної цілісності Ук-
раїни. 
 Зі свого боку, Джо Байден відзначив, 
що санкції проти Росії через її агресію 
на Донбасі й анексію Криму діятимуть 
до виконання нею своїх зобов’язань. 
Він також закликав Україну продов-
жувати співпрацю з Міжнародним ва-
лютним фондом і очищати банківську 
систему. «Продовжуйте працювати з 
МВФ, щоб упровадити жорсткі рефор-
ми, які забезпечать стійкість економі-
ки», — сказав Байден. Крім того, він 
наголосив на важливості боротьби Ук-
раїни проти корупції. ■

■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Знаменитий американський цирк 
Ringling Bros. and Barnum & Bailey за-
явив, що у травні закривається після 
146 років існування. Рішення ухвалено 
через значне падіння реалізації квит-
ків та великі видатки. У травні минуло-
го року циркові зі штату Флорида дове-
лося відмовитися від коронного номеру 
зі слонами — артистів роками пресува-
ли протестами захисники тварин, нага-
дує «Євроньюс». Цирк не визнав, що не-
гуманно поводився зі слонами, але по-
годився заплатити шестизначну суму 
штрафу. 
 Та після штрафу активісти не заспо-
коїлися, вони й надалі виходили на ак-
ції протесту перед виставами. Джулієтт 
Фелд, власник цирку Ringling Bros. and 
Barnum & Bailey, пояснила: «По тому, 
як слонів прибрали з програми, у нас 
різко зменшилася відвідуваність, наба-
гато більше, ніж очікувалося. Це й при-
звело до рішення, бо ця бізнес-модель 
більше не окупається». 
 Цей цирк був символом американсь-
кого стилю розваг iз середини ХІХ століт-
тя, діяв безперервно останні майже пів-
тора сторіччя. Він був настільки попу-
лярним, що в містах, до яких приїздив, 
на час його виступів закривали школи 
та урядові установи. Кожна вистава зби-
рала по кільканадцять тисяч глядачів. 
Він також був головною школою аме-
риканського циркового мистецтва. До 
занепаду цирку призвела не лише кам-
панія проти знущання над тваринами під 
час їх дресирування, а й також загальна 
тенденція в змінах розважальних смаків 
молоді. Сучасні молоді американці від-
дають перевагу комп’ютерним іграм та 
багатим на спецефекти голлівудським 

фільмам. До травня, коли цирк остаточ-
но припинить роботу, він iще дасть 30 
вистав свого славетного шоу. 
 Організація захисту тварин PETA 
оприлюднила заяву про те, що номер зі 
слонами був найсумнішим шоу на зем-

лі (це реакція на рекламу цього цирку 
як «Найвеличніше шоу на планеті» — 
The Greatest Show on Earth), і попроси-
ла інші цирки з тваринами наслідувати 
приклад Ringling Bros. and Barnum & 
Bailey. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Учора сталася перша цьо-
горічна велика авіакатаст-
рофа. Транспортний літак 
«Боїнг-747» турецької авіа-
компанії АСТ розбився при 
заході на посадку в киргизь-
кий аеропорт Манас. Повітря-
не судно впало на дачне сели-
ще Дача-Суу, що неподалік 
Бішкека. Це за півтора-два 
кілометри від аеропорту. 
При падінні літак зруйну-
вав 15 будинків селища. Вчо-
ра офіційні джерела пові-
домляли про 37 загиблих. Це 
здебільшого мешканці цього 
селища, серед яких — шесте-
ро дітей. 
 За словами міністра 
транспорту і доріг Киргизії 
Жам шитбека Калілова, лі-
так не зміг вписатися в по-
садкову смугу аеродрому. 
«Зараз на місці працюють фа-
хівці, створено штаб з розслі-
дування причин катастрофи. 
Чому не вписався — з огля-
ду на технічний збій чи по-
годні умови, ми наразі ска-
зати не можемо», — повідо-
мив міністр місцевим ЗМІ. 
За його словами, літак здій-
снював політ за маршрутом 

Гонконг—Бішкек—Стамбул 
iз чотирма членами екіпажу 
на борту. Всі вони загинули. 
 Президент Киргизії Ал-
мазбек Атамбаєв доручив ре-
тельно розслідувати катас-
трофу. Він також висловив 
співчуття родинам загиблих. 
За рішенням глави киргизь-
кого уряду створено урядо-
ву комісію для розслідування 
причин катастрофи. Хоча лі-
так здійснював посадку в умо-
вах туману, попередньою при-
чиною катастрофи все ж вва-
жають помилку пілотування. 
Генпрокуратура Киргизстану 
відкрила кримінальну справу 
за статтею про порушення пра-
вил безпеки руху та експлуа-
тації повітряного транспорту, 
яке призвело до загибелі лю-
дей, і розпочала розслідуван-
ня обставин падіння літака. 
Розслідування доручене МВС 
Киргизстану. На місці аварії 

працюють близько сотні ря-
тувальників та кілька бригад 
медиків включно з психолога-
ми. Для людей, чиї будинки 
були зруйновані, встановле-
но спеціальні намети. Вчора 
рятувальникам вдалося знай-
ти тіла 31 особи та фрагменти 
дев’яти загиблих. Це свідчить 
про те, що жертв, очевидно, 
більше, аніж офіційно пові-
домляють.  
 Турецька компанія АСТ, 
якій належить літак, поши-
рила заяву про те, що наразі 

не може назвати причину ка-
тастрофи. Компанія пові-
домила, що проведе власне 
розслідування з залученням 
фахівців трьох країн: Туреч-
чини, якій належав літак, 
Киргизстану, де сталася ка-
тастрофа, та США — країни-
виробника машини. 
 Президент Алмазбек 
Атамбаєв проголосив сьогод-
нішній день, 17 січня, днем 
національної жалоби за за-
гиблими, повідомляє інфор-
маційний сайт 24.Kg. ■

ПРОТЕСТ

Куди поїхав цирк? 
Припиняє роботу найстаріша циркова трупа США

■

Захисники тварин довели до банкрутства один із найвідоміших цирків світу.❙

КАТАСТРОФИ

Лихо 
з туману 
Турецький 
транспортний літак 
упав на селище 
поблизу Бішкека

■

На місці зруйнованого селища 
Дача-Суу триває рятувальна 
операція. 

❙
❙
❙
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Сергій ДОВГАЛЬ

8 січня у Львівській установі 
виконання покарань №19 помер 
Андрій Сорока, засуджений 4 
вересня 2008 року Апеляційним 
судом Автономної Республіки 
Крим до довічного позбавлення 
волі. Верховний Суд України цей 
вирок визнав законним.

 Це вже четвертий випадок в 
історії нашої держави, коли за 
ґратами помирає пожиттєво за-
суджений. 20 жовтня 2016 року 
в київському СІЗО № 13 на 46-
му році життя помер Олександр 
Рафальський, безперечно, най-
відоміший серед українських 
довічників.
 І хоч це сталося внаслідок 
серцевого нападу, говорити до-
водиться про інше. Андрій Со-
рока теж помер своєю смертю, 
важкою і мученицькою. У ньо-
го було ракове захворювання. 
 Певна річ, у тюремній лі-
карні задіяти всі засоби для лі-
кування такої тяжкої недуги 
можливості не мали. Незважа-

ючи на те, що правило 39 рег-
ламенту Європейського суду з 
прав людини наголошує на не-
обхідності лікування засуд-
жених у звичайних лікарнях, 
якщо цього потребує їхній стан 
здоров’я.
 «В Україні я не знаю ще 
жодного випадку, щоб людина, 
засуджена до довічного позбав-
лення волі, у разі потреби могла 
бути вивезена за межі установи 
виконання покарань до лікар-
ні», — наголошує правозахис-
ник Харківської правозахисної 
групи Андрій Діденко.
 Саме Андрій Діденко долею 
Андрія Сороки і переймався. «У 
нього сумнівна справа. Його об-

винувачували у вбивстві. Але в 
його справі, як і у справі Вовко-
дава, справі Рафальського, ад-
вокати зробили незалежну де-
ржавну експертизу, яка супере-
чила попередній експертизі», 
— розповідає правозахисник.
 Андрія Сороку звинуватили 
в тому, що 12 вересня 2007 року 
близько опівночі, перебуваючи 
у своїй сімферопольській квар-
тирі, розташованій на 5-му по-
версі, він задушив вагітну жін-
ку, яку потім викинув зі свого 
балкона. Приводом для сварки 
нiбито стало те, що вона вкрала 
у нього гроші. 
 Сам Андрій увесь час наполя-
гав на інших обставинах. Жінка, 

з якою незадовго до цього він нi-
бито мешкав, проникла до його 
квартири і вкрала гроші, а він її 
застав на гарячому, несподівано 
прийшовши додому. Отож вона 
мусила втікати через балкон і 
перелізати на інший, iз якого, 
власне, й зірвалася.
 Як стверджує Андрій Діден-
ко, Андрій Сорока, як і багато 
інших довічників, сподівався, 
що Верховна Рада України все 
ж проголосує у другому читан-
ні за законопроект 2033а, яким 
перед бачено перегляд сумнівних 
вироків пожиттєво засудженим. 
Більше того, домігся проведен-
ня незалежної експертизи, яка 
нiбито підтвердила, що жінка 

могла полетіти донизу тільки з 
сусідського балкона.
 Але розбиратися у цих тон-
кощах уже немає потреби. Як 
кажуть, немає людини — не-
має проблеми. Й Андрій Со-
рока став четвертим засудже-
ним до довічного позбавлення 
волі, який пішов iз життя за 
ґра тами. 
 До нього така ж доля спітка-
ла Віктора Харченка та Степа-
на Чернака, які, за версією сто-
рони обвинувачення, підтрима-
ною судами, були його спільни-
ками.
 А законопроект 2033а піс-
ля того, як був проголосова-
ний народними депутатами у 
першому читанні ще 26 листо-
пада 2015 року, другого читан-
ня ніяк не дочекається. Надто 
вже великий спротив чинить-
ся щодо нього певними силами, 
яким і справді страшно  уявити 
ситуацію, що бозна-скільки за-
суджених довічно відбувають 
покарання за діяння, яких не 
скоювали. То що вже говорити 
про інших?.. ■ 

Богдан ПЕРЕЯСЛАВЕЦЬ

Якщо теща і син впливового можновлад-
ця стають власниками елітних садиб 
поблизу столиці, то це сталося винят-
ково завдяки їхнім діловим якостям і аж 
ніяк не завдяки статусу і впливу їхнього 
зятя чи батька. Принаймні у цьому пере-
конує громадськість нині секретар Ради 
нацбезпеки й оборони Олександр Тур-
чинов, який раніше роками був правою 
рукою Юлії Тимошенко. 

Чия садиба? 
 Справа у тому, що журналісти-роз-
слідувачі проекту «Слідство iнфо» 
з’ясували, що представники родини 
пана Турчинова — його теща Тамара Бе-
либа і син Кирило — стали власниками 
розкішних садиб під Києвом. Відбулося 
це протягом 2016 року, який був для них 
вельми успішним. 
 Так, журналісти знайшли маєток у 
селищі Білогородка Київської області 
площею понад 1 тис. кв.м., з прилеглою 
територією близько півгектара, обслуго-
вуючим персоналом і охороною.
 Маєток і земля оформлені на створе-
ну в серпні 2016 року фірму «Екостиль-
ком», власницею якої є теща секретаря 
РНБО Тамара Белиба.
 По сусідству є будинок, записаний на 
23-річного сина Олександра Турчинова 
— Кирила. Хлопець отримав будинок у 
подарунок на початку 2016 року. Буди-
нок йому подарувала бабуся — Валенти-
на Турчинова, мати секретаря Ради нац-
безпеки й оборони.
 Майно тещі й сина у декларації 
Олександра Турчинова не відображе-
но, оскільки вони проживають окремо. 
У своїй декларації Турчинов зазначив 
тільки квартиру на 382 кв.м., яку має у 
спільній власності з дружиною.

«Ця жінка чеченців зупинить!»
 Цікаво, що розкішний будинок тещі 
сам Олександр Турчинов пояснює винят-
ково її діловими якостями.
 «Унікальна жінка. Вона дуже пи-
шається, що понад 20 років працювала 
на найпотужнішому ракетному підпри-
ємстві. Але коли прийшла перебудова (у 
неї «неуйомний» характер), вона пішла 
в практичну економіку. Займалась тор-
гівлею металом. Сама їздила на розбор-
ки з чеченцями», — розповів журналіс-
там пан Турчинов.
 Секретар РНБО розповів, що до при-

ходу в політику також займався бізне-
сом: «До того як піти у політику, я зай-
мався системно наукою і займався сис-
темно бізнесом. Я — доктор економічних 
наук, професор і вважаю себе непоганим 
фахівцем у практичній економіці, у пи-
таннях фінансового консалтингу. Було 
кілька підприємств, якими я керував, 
які консультували дуже поважних лю-
дей».
 Також він зазначив, що всі діян-
ня Тамари Белиби офіційно зареєстро-
вані — на той випадок, якщо знайдуть-
ся охочі перевірити її фінансові справи. 
Однак журналісти зауважують, що біз-
несові успіхи тещі Турчинова збігаються 
з періодами успіхів її зятя у політиці. 
 Так, після Помаранчевої революції 
2004 року родичі й партнери Турчино-
ва придбали офісний центр у Києві на 
вулиці Турівській, 13-15. Згодом тут 
розмі стився офіс партії «БЮТ-Батьків-
щина».
 «Коли Турчинов був першим заступ-
ником партії «Батьківщина», він офор-
мив на своїх родичів та родичів своїх 
друзів нерухомість у Києві. Зокрема, 
партійний офіс «Батьківщини», це були 
дві адреси: Турівська, 15 і Турівська, 
17», — розповів про фінансове станови-
ще держчиновника у ті часи нардеп Сер-
гій Лещенко. 
 А вже після Революції гідності 
(саме в цей час пан Турчинов викону-
вав обов’язки Президента) фірми його 
тещі, окрім маєтку у Білогородці, прид-

бали низку об’єктів нерухомості в Києві. 
Йдеться про приміщення на 6 тис кв. м 
на проспекті Корольова, 1, а також три 
приміщення по 200 кв. м кожне на вул. 
Коновальця, 32-В.
 Крім цього, у 2014 році тесть Турчи-
нова відкрив ресторан разом iз бізнесме-
ном Ігорем Тинним.

«Попрацюйте з моє на «Південмаші»
 Якщо зазирнути в оприлюднену елек-
тронну декларацію секретаря РНБО, яка 
є «відносно скромною», можна дізнати-
ся, що пан Турчинов володіє лише бан-
ківськими вкладами, має готівку в дола-
рах, придбав автомобіль та дорогу квар-
тиру.
 Утім журналіст Максим Опанасен-
ко зазначає, за результатами власного 
розслідування, що «кривавий Пастор» 
мешкає у столичному елітному житло-
вому комплексі «Альпійський», де про-
живають родини міністра МВС Арсена 
Авакова та екс-голови СБУ Валентина 
Наливайченка. 
 Квартира у 382 квадратних метри за-
писана на дружину Ганну. У 2014 році 
журналісти завітали «у гості» до роди-
ни держчиновника. 
 На запитання, звідки взялись кош-
ти на таке дороге житло, 73-річна теща 
Тамара Белиба відповіла: «Я все жит-
тя пропрацювала з чоловіком. Ми по 40 
років відпрацювали на «Південмаші». 
Вам відомо, що це за завод? Коли від-
працюєте 25 років там, на майданчику, 

на майданчиках у Казахстані, — тоді ви 
зрозумієте».
 Тож наразі ця жінка похилого віку 
володіє розкішним маєтком у Білогород-
ці. Чи усі працівники «Південмашу» за-
робили на такі садиби? Звісно ж, ні. Бо 
не всі є такими унікальними. 
 «Тепер, виявляється, крім деклару-
вання статків самого чиновника і його 
сім’ї, варто ще й перевіряти майно тещ, 
тестів, свекрух та свекрів. Які на ста-
рості років замість заслуженого відпо-
чинку несамовито обростають фірма-
ми, маєтками та офісами», — наголосив 
журналіст Опанасенко. 
 Заступник голови Національного 
агентства з питань запобігання коруп-
ції Руслан Радецький «розвів руками» 
відносно шикарного маєтку тещі полі-
тика. За законом, якщо майно нале-
жить дорослим родичам, що прожива-
ють окремо, його декларувати не пот-
рібно.
 Інший журналіст-розслідувач, Дмит-
ро Гнап, зазначив на своїй сторінці у 
«Фейсбуцi»: «В електронній деклара-
ції Олександра Турчинова ви не знайде-
те цей шикарний маєток площею понад 
тисячу квадратів. Маєток розташований 
під Києвом, у селищі Білогородка, і за-
писаний на 73-річну тещу Турчинова. 
Вражає, еге ж? 
 Пан Гнап додає, що «незадовго до 
е-декларування старенькі теща і тесть 
Олександра Турчинова стали шалено ус-
пішними: крім маєтку, в них з’явилися 
ще й купа офісних площ». Наприклад, 
6 тисяч квадратів у будівлі на проспекті 
Корольова у столиці.
 «І ще чимало нерухомості, яку ви не 
знайдете в декларації самого Турчино-
ва. Звісно, Олександр Турчинов викли-
кає симпатію своїм непримиренним 
ставленням до ворогів України. «Кри-
вавий пастор» і все оце... А ще мені зга-
далося, як саме оточення Турчинова, ра-
зом з оточенням Порошенка намагалося 
всіляко загальмувати запуск е-деклару-
вання. Моя подяка Максиму Опанасен-
ку, який зробив це розслідуванння і по-
яснив, чому дехто так активно воював 
проти відкритості статків», — конста-
тує журналіст. ■

ЗА ҐРАТАМИ 

«У нього сумнівна справа»
У неволі помер уже четвертий засуджений 
до довічного позбавлення волі

■

НА СВІТЛО!

З Майдану — у розкіш 
Родичі секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олександра Турчинова 
стали власниками розкішних садиб під Києвом

■

Садиба Тамари Белиби у Білогородці.❙

Кирило Турчинов оселився поруч 
iз бабусею. 

❙
❙



ВІВТОРОК, 17 СІЧНЯ 20178 СЕЛЯНИ I КО

«Природа не знає зупинки в своєму розвитку і знищує усяку 
бездіяльність».

Йоганн Вольфґанґ фон ҐЕТЕ
німецький поет, мислитель і на тураліст

УКРАЇНА МОЛОДА

Харчова промисловість лідирує
 За даними Держстату, за січень—листопад ми-
нулого року в загальному обсязі реалізації промисло-
вої продукції найбільша питома вага припала на ви-
робництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 
виробів. Вона сягнула 21,7 відсотка, що складає 
339 626,9 мільйона гривень в абсолютному грошово-
му вимірі. 
 У листопаді 2016-го у порівнянні з листопадом по-
переднього року індекс обороту (реалізації) продукції 
харчової переробної промисловості зріс на 15,5 відсо-
тка. Загалом за одинадцять місяців минулого року ре-
алізовано промислової продукції (товарів і послуг) на 
1565,3 мільярда гривень, повідомила прес-служба Мін-
агрополітики.

Шведсько-українські перспективи
 Україна та Швеція розширюватимуть двосторонню 
співпрацю в аграрній галузi, заявила заступник мініст-
ра з питань євроінтеграції Ольга Трофімцева після зус-
трічі з послом Королівства Швеція в Україні Мартіном 
Хаґстрьомом. Проекти шведської агенції SIDA на сьо-
годні вже успішно підтримують деякі напрями в аг-
рарному секторі України, наприклад, овочівництво в 
південних областях. Сторони домовились про спільну 
підготовку шведсько-українського бізнес-форуму на-
весні поточного року із широким залученням представ-
ників українського аграрного та переробного секторiв 
i шведського бізнесу, які зацікавлені в інвестиційних 
проектах. На думку Ольги Трофімцевої, Королівство 
Швеція є перспективним ринком для української ор-
ганічної продукції. Саме в таких нішах, включаючи ор-
ганізацію спільного виробництва та переробки, можна 
буде розвивати двосторонні відносини в найближчому 
майбутньому. Товарообіг сільськогосподарською про-
дукцією між Україною та Королівством Швеція за де-
сять місяців 2016 року склав 17,07 мільйона доларів 
(експорт — $1,5 мільйона). На сьогодні головні товари 
українського експорту: олія — $0,56 млн.; плоди, горі-
хи та цедра — $0,25 млн.; насіння олійних культур — 
$0,25 млн. Головні товари імпорту: маргарин — $9,8 
млн., олія —$2,05 млн., желатин, пептони, декстрини 
—$1,2 млн.

Хлібна погода
 Погодні умови, які склалися зараз на території Ук-
раїни, не загрожують озимині. Достатній на більшості 
площ сніговий покрив забезпечує оптимальну темпе-
ратуру ґрунту для зимівлі рослин, незважаючи на зни-
ження температури повітря наприкінці першої декади 
січня.
 Обстеження посівів озимих зернових культур під 
урожай наступного року показує, що із посіяних 7,2 
млн. га сходи отримано на площі 6,8 млн. га (95 від-
сотків до посіяних), iз них у доброму та задовільному 
стані 5,6 млн. га (83 відсотки), у слабкому та зрідже-
ному стані — 1,2 млн. га. Приблизно 349,5 тисячі гек-
тарів посіяної озимини не зійшло. З посіяних 899,2 ти-
сячі гектарів озимого ріпаку  в доброму та задовіль-
ному стані 697,4 тисячі (82 відсотки), в слабкому та 
зрідженому стані — 157,2. За інформацією Укргідро-
метцентру, великий сніговий покрив забезпечить ук-
раїнські поля  достатньою вологою, і є великі сподіван-
ня на те, що наступного року отримаємо гарний урожай 
озимих. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Олена ЯРОШЕНКО

 У січні всі цукрові заво-
ди завершили виробничий 
сезон. Усього від початку 
виробництва виготовле-
но більше двох мільйонів 
тонн цукру з 13,66 мільйо-
на тонн цукрового буряку. 
Це на 40,5 відсотка біль-
ше за показник минулого 
року. Виробничий сезон 
тривав iз 20 серпня по 11 
січня, всього працювало 
42 цукрові заводи. 

 У році, що завершився, 
експорт цукру склав май-
же 466 тисяч тонн, що є 
рекордним показником за 
всю історію незалежності 
України. Присутність ук-
раїнського бурякового 
цукру на світовому ринку 
збільшилася у порівнянні 
з попереднім роком учет-
веро.
 «До рекордного показ-
ника з експорту зернових 
у 39 мільйонів тонн зерна 
додалася найбільша за всю 

історію цифра з експор-
ту цукру. Україна продов-
жуватиме нарощувати ек-
спортний потенціал і під-
тверджуватиме світове лі-
дерство», — повідомили в 
прес-службі Міністерства 
аграрної політики та про-
довольства. 
 Тим часом тільки за ве-
ресень—грудень поточно-
го маркетингового року 
українські виробники цук-
ру експортували 344,1 ти-
сячi тонн цукру. Протя-
гом останніх чотирьох мі-
сяців український цукор 
уперше потрапив на ринки 
М’янми, Шрі-Ланки, Аф-
ганістану, Сомалі, Ефіопії, 
Південно-Африканської 
Республіки, Македонії, Су-
дану та Китаю. Як зазнача-
ють у профільному мініс-
терстві, відкриття нових 
ринків збуту для українсь-
ких виробників відбуло-
ся за рахунок підвищення 
якості цукру. ■

Оксана СОВА

 Заборона на постачання продукції 
в Україну стала однією з причин бан-
крутства холдингу росіянина Руста-
ма Таріко «Руст Корпорейшн». Дру-
гий за обсягами виробник алкоголю у 
світі й перший у Російській Федерації 
холдинг звернувся до суду Нью-Йор-
ка з проханням про захист від креди-
торів відповідно до законодавства про 
банкрутство США. Відповідну заяву 
було подано 30 грудня минулого року. 
Компанія намагається реструктури-
зувати заборгованість на суму 1,14 мі-
льярда доларів. Під час переговорів iз 
кредиторами вдалося домовитися про 
відтермінування 90 відсотка позик і 

близько двох третин конвертованих 
облігацій.
 Як пояснив глава Roust Гранд Він-
тертон, головними причинами труд-
нощів з виплатою боргів стали еконо-
мічний спад у Польщі, Росії, Казахс-
тані та Україні, а також ускладнення 
фінансування в банках РФ і заборона 
на поставки російської продукції в Ук-
раїну. Загалом після введення санкцій 
через загарбницьку політику Росії біз-
нес її найбільшої алкогольної корпо-
рації в нашій країні скоротився на 90 
відсотків. У числі найвідоміших ал-
когольних брендів холдингу, серед 
інших, — «Зелена марка», «Парла-
мент», «Журавлі», а також Zubrowka. 
Усі вони продавалися в Україні. ■

Оксана СИДОРЕНКО

З першого січня підприємства, які під-
порядковуються Держлісагентству, не 
мають права вивозити український ліс 
за кордон під виглядом звичайних дров. 

Обрізати до двох метрів
 Черговий лісоохоронний документ 
з’явився минулого тижня. «Наказ 
зобов’язує керівників державних під-
приємств Держлісагентства при пос-
тавці за кордон паливних дров обме-
жити їх довжину двома метрами. Це 
унеможливить зловживання, коли під 
виглядом дров вивозиться цінна дереви-
на», — зазначила тимчасово виконую-
ча обов’язки голови Держлісагентства 
Христина Юшкевич. Керівники лісогос-
подарських підприємств зобов’язані не-
ухильно виконувати нові вимоги. У разі 
порушень Держлісагентство ухвалюва-
тиме кадрові рішення, а матеріали пе-
редаватимуться до правоохоронних ор-
ганів. Христина Юшкевич закликала 
інших постійних лісокористувачів та-
кож ввести аналогічну норму та обме-
жити довжину дров під час експорту 
двома метрами, що забезпечить ефек-
тивну боротьбу з контрабандним виво-
зом українського лісу за кордон. Про 
введення відповідних норм поінформо-
вані й органи митного контролю, на про-
тизаконні дії яких останнім часом при-
падало найбільше нарікань.  Нагадаємо, 
що Законом України «Про особливості 
державного регулювання діяльності 
суб’єктів підприємницької діяльності, 
пов’язаної з реалізацією та експортом 
лісоматеріалів», iз початку нинішньо-
го року введено повну заборону, строком 
на десять років, експорту лісоматеріалів 
у необробленому вигляді.

Ліси контролюватимемо з Австрією
 Міжнародні скандали навколо неза-
конного вивезення і переробки українсь-
кої деревини, зокрема на австрійських 
та німецьких підприємствах, спонука-
ли шукати спільні виходи з неприєм-
ної ситуації. Минулого тижня відбула-
ся зустріч виконуючої обов’язки голови 
Державного агентства лісових ресурсів 
України Христини Юшкевич з Надзви-
чайним та Повноважним Послом Авс-
трійської Республіки в Україні пані 

Герміне Поппеллер. Сторони приділили 
особливу увагу розвитку співробітниц-
тва у рамках підписаного раніше Мемо-
рандуму про взаєморозуміння та спів-
працю у галузі лісового господарства. 
Співпраця держав дасть змогу впрова-
дити ефективні та екологобезпечні тех-
нології для лісоуправління. Основне за-
вдання — збереження біорізноманіття 
лісів. Як повідомляє прес-служба Держ-
лісагентства, найближчим часом до Ук-
раїни прибуде делегація федерального 
міністерства сільського та лісового гос-
подарства, навколишнього середовища 
та водного господарства. Попередньо 
сторони домовилися  провести розшире-
ну зустріч фахівців лісового господарс-
тва обох держав і детальніше обговори-
ти перспективи виконання Меморанду-
му та напрацювання конкретних кроків 
його реалізації. Згаданий Меморандум 
міністр аграрної політики та продоволь-
ства України Тарас Кутовий та феде-
ральний міністр сільського та лісового 

господарства, навколишнього середови-
ща та водного господарства Австрії Ан-
дре Рупрехтером підписали 20 жовтня 
2016 року. Він передбачає налагоджен-
ня співпраці в кількох важливих напря-
мах:
 • ведення лісового господарства на 
основі об’єктивних даних та інформації 
(в тому числі даних національної лісової 
інвентаризації);
 • виконання прикладних дослі джень 
стосовно охорони та захисту лісів, лісо-
вої генетики, досліджень ґрунтів та еко-
логії;
 • зменшення впливу змін клімату та 
адаптація до його змін у лісовому сек-
торі, в тому числі заходи щодо поперед-
ження стихійних лих;
 • оцінка потреб у лісовій інфраструк-
турі та будівництво лісових доріг;
 • підвищення екологічної обізнаності 
суспільства, освіти та розвитку екологіч-
ної культури населення в питаннях зба-
лансованого лісоуправлінння. ■

ПІДСУМКИ

Український цукор 
посолодшав
За минулий рік експорт вітчизняних 
цукроварень зріс учетверо

■АНТИ-ВОДКА

Разом не п’ється
Найбільшого російського експортера горілки 
збанкрутили українські санкції

■

РЕСУРСИ

Не дровами єдиними
Держлісагентство запровадило нові обмеження на вивезення лісоматеріалів

■

Варварське винищення українських лісів загрожує екологічними катастрофами не тільки нам,
а й сусіднім європейським країнам.

❙
❙



9УКРАЇНА МОЛОДА

ВІВТОРОК, 17 СІЧНЯ 2017СУСПІЛЬСТВО

«Не вірю, що ту мразоту 
посадять...»
 Саме про безкарність напи-
сав на своїй сторінці у Facebook 
поет Артем Полежака. 27 груд-
ня 2016 року на Салтівському 
шосе в Харкові назустріч ВАЗ-
2102, у якому їхав його брат із 
дружиною та донькою, вилетів 
джип Toyota Prado, за кермом 
якого був Павло Ігоревич Мо-
роз. Експертиза підтвердила — 
він був напідпитку, а виїхав на 
зустрічну смугу, бо тікав із попе-
реднього місця аварії. 8-місячне 
немовля загинуло на місці, бать-
ко — 35-річний Олександр Поле-
жака — впав у кому, і врятувати 
його вже не вдалося. «Не вірю, 
що ту мразоту посадять. Відку-
питься», — прокоментував си-
туацію Артем Полежака, брат і 
дядько загиблих. 
 Після цього сторінку Арте-
ма в соцмережі з невідомих при-
чин було заблоковано, тож через 
своїх друзів, знову ж таки в соц-
мережі, Полежака звернувся до 
всіх iз проханням поширювати 
цю інформацію, щоб вона набу-
ла розголосу, і, можливо, саме 
цей розголос не дозволить вин-
ним уникнути покарання: «Не 
варто піднімати паніки, доки 
ведеться слідство. Я звичай-
на людина, і мої батьки — про-
сті люди, але я хочу, щоб убив-
цю було покарано так, як він на 
це заслуговує за законом. Єди-
не, про що я прошу на даний мо-
мент, щоб цю інформацію було 
максимально поширено», — на-
писав Артем Полежака. Його 
друзі поширювали цю інформа-
цію, а заразом і те, що цю справу 
під свій особистий контроль узя-
ли керівники Генпрокуратури і 
Нацполіції.
 Виникає запитання: чому 
так сталося, що в нашій де-
ржаві справу, коли загинули 
двоє людей, коли доведено, що 
водій був нетверезим, ще ма-
ють контролювати керівники 
Генпрокуратури і Нацполіції? 
Що або хто може виправдати 
людину, що скоїла таку ДТП? 
І що робити людям, які не за-
реєстровані у Facebook і не мо-
жуть поширювати інформацію 
через соцмережі з проханням 

узяти справу на контроль чи 
принаймні просити розголосу? 
І знову ж таки, чи є такий кон-
троль гарантією того, що вин-
них покарають?

Мажорам Генпрокурор 
не указ
 І тут згадаємо ще один при-
клад. 9 січня 2016 року в Києві 
на метро «Лівобережна» джип 
Mercedes GL на шаленій швид-
кості вилетів на тротуар і наї-
хав на продавчиню стихійного 
ринку Надію Прилуцьку, жін-
ка загинула. Винуватець ДТП 
— Станіслав Толстошеєв, син 
бізнесмена Андрія Толстошеєва 
із Дружківки Донецької облас-
ті. Улітку 2016-го прокурату-
ра Києва закрила цю справу «за 
відсутністю складу злочину». У 
вересні з’явилася обнадійлива 
новина: речниця Генпрокуро-
ра України Лариса Сарган пові-
домила, що, цитую, «Юрій Лу-
ценко витребував у прокура-
тури міста Києва кримінальне 
провадження про розслідуван-
ня смертельного ДТП на Лівобе-
режній 9 січня 2016 року, в яко-
му підозрюють 21-річного ки-
янина Станіслава Толстошеє-
ва. Після вивчення формальних 
причин закриття справи Генп-
рокурор буде наполягати на від-
новленні слідства. Винні у пок-
риванні мажора будуть притяг-
нені до відповідальності. Спра-
ведливість буде відновлена». 
 За рік після того, як стала-
ся ця ДТП, і за півроку після об-
надійливого поста речниці Ген-
прокурора України журналіст 
Дмитро Гнап у тому ж таки «Фей-
сбуці» пише: «Днями я отримав 
відповідь від прокуратури. Ніх-
то з тих, хто «покривав мажо-
ра», так і не покараний. Справу 
три місяці тому відправили на 
чергову експертизу, результатів 
якої досі немає. Коли будуть ре-
зультати і коли справу переда-
дуть до суду — мені не відповіли. 
Очевидно, експерти з прокурора-
ми ставлять науковий експери-
мент: коли в суспільства закін-
читься обсяг пам’яті, щоб забу-
ти про випадок Толстошеєва, і 
потім тишком «закрити провад-
ження назавжди». Хоч як там є, 

поки що справедливість не від-
новлено.

Статистика «п’яних» ДТП
 «Україна молода» звернула-
ся в Департамент превентивної 
діяльності управління безпеки 
дорожнього руху з проханням на-
дати статистичні дані щодо ДТП 
в Україні, що скоїли водії напід-
питку. Цифри такі: 2016 року в 
Україні сталося 8129 ДТП з вини 
водіїв у нетверезому стані, це 
5,3 % від загальної кількості до-
рожньо-транспортних пригод. Із 
вини водіїв напідпитку загину-
ло 223 людини. І статистика свід-
чить, що кількість «п’яних» ДТП 
за останні 5 років практично весь 
час зростає:

 Як видно з таблиці, якщо 
п’ять років тому кількість 
«п’яних» ДТП становила лише 
3,5 % від загальної кількості, то 
нині цей відсоток уже перевалив 
за 5. І, судячи з кількості новоріч-
них ДТП, ця цифра може й надалі 
зростати.
 Чи вплинув на статистику за-
кон про посилення адміністра-

тивної відповідальності за керу-
вання транспортними засобами 
в стані алкогольного, наркотич-
ного або іншого сп’яніння від 26 
липня 2016 року, судіть самі:

 І ще одне зауваження щодо 
цифр. До цієї статистики потрап-
ляють ЛИШЕ ті, хто пройшов ек-
спертизу на вживання алкоголю 
— її можуть проводити на міс-
ці або в лікувальному закладі. 
Якщо експертизи не проведено, 
то, як нам сказали в Управлінні 
безпеки дорожнього руху, «ніхто 
нікого ні в чому не може звинува-
тити» і, відповідно, ДТП вже не 
кваліфікують як таке, що сталося 
з вини водія напідпитку: «Якщо 
немає документального підтвер-
дження, то ця ДТП у статисти-
ку не потрапляє», — сказав «Ук-
раїні молодій» заступник началь-
ника Управління безпеки дорож-
нього руху Василь Брянцев. 

Аварії за участі фотографа 
Макса Левіна й доньки 
телеведучого Костянтина  
Грубича
 І тут хочемо згадати ще одну 
резонансну дорожньо-транспор-
тну пригоду — за участі директо-

ра з вантажних перевезень і логіс-
тики Укрзалізниці Івана Федор-
ка. 3 липня 2016 року на дорозі 
Забір’я — Боярка він за кермом 
Audi Q7 виїхав на зустрічну сму-
гу і зіткнувся з автівкою Dacia, в 
якій їхав фотокореспондент Макс 
Левін, його дружина і двоє дітей. 
Тоді речник Національної поліції 
Київської області Микола Жуко-
вич повідомив «112 каналу» таке: 
«Коли брали кров на аналіз у лі-
карні у водія Audi, зайшли двоє 
чоловіків, силоміць забрали цього 
водія, сказавши, що ми йому самі 
надамо допомогу, відштовхнувши 
при цьому працівника поліції, за-
брали водія, посадили в легковик 
і вивезли з лікарні. На всі запере-
чення лікарів і слідчих стосовно 
того, що йому (Федорку) тут теж 
можуть надати фахову допомогу, 
вони заперечили і повезли його в 
інший заклад». І того дня взяти 
кров у Федорка на експертизу так і 
не вдалося, отже, пив він чи не пив 
— документальних підтверджень 
немає, тож ця ДТП стовідсотково 
до статистики вже не потрапила.
 Треба розуміти, що статистичні 
цифри дуже приблизні, і однознач-
но вони не можуть бути меншими, 
а тільки більшими. Бо так само не 
потрапляють до цієї статистики ті 
водії, кому вдалося втекти з місця 
аварії — тверезі чи напідпитку, про 
це теж ніхто не знає. 
 Згадаємо, влітку 2014 року 
невідомий збив дочку телеведучо-
го Костянтина Грубича — Ольгу. 
17-річну дівчину не врятували, 
вона так і не вийшла з коми піс-
ля аварії. За понад два роки вбив-
цю так і не знайшли. За словами 
Костянтина Грубича, не допомог-
ли жодні звернення до найвищих 
чинів. Тому й мав Артем Поле-
жака всі підстави сказати про те, 
що винний у загибелі його брата і 
племінниці відкупиться. 
 Тож уважно стежитимемо, чи 
буде справедливим розслідуван-
ня справи Полежаки і винних 
таки покарають, чи ця ДТП ста-
не одним із негативних прикладів 
безкарності й свавілля п’яних 
убивць за кермом. ■

Аварія, спричинена п’яним водієм.❙

Адвокат Олександр Швець: 
Протоколи складають, 
а штрафів майже ніхто не платить

 Чому українці не бояться штрафів, а й далі сідають за кермо 
хильнувши, та чи є якісь універсальні поради для тих,  хто пост-
раждав у ДТП з вини водіїв напідпитку, «Україна молода» запита-
ла в адвоката Олександра Швеця, голови адвокатського об’єднання 
«Незалежне бюро розслідувань», що спеціалізується на справах 
із ДТП. 
 — Почастішали звернення саме п’яних водіїв до адвокатів, 
бо до ухвалення закону про посилення адміністративної відпові-
дальності за керування транспортними засобами в стані алко-
гольного, наркотичного або іншого сп’яніння, що почав діяти від 
26 липня 2016 р., вирішували питання — або штраф, або позбав-
лення прав, а тепер і штраф чималий, і позбавлення прав.
 У нас проблема в тому, що люди звикли їздити напідпитку — 
ти зроби хай які штрафи, але наші водії хоч і зрідка, але все одно 
так їздитимуть, треба переламувати цю звичку. 
 ■ А як її можна переламати?
 — Треба сказати, що збільшення штрафів і позбавлення 
водійських прав багатьох простимулювало в позитивному плані: 
люди почали частіше замислюватися, чи сідати за кермо напід-
питку. Але для того, щоб побачити результат посилення покарання 
за водіння у нетверезому стані, потрiбен певний час, півроку — це 
мало, за рік-два побачимо. Можливо, тоді вже їзда напідпитку пе-
рестане бути нормою. 
 Треба, щоб люди знали, що когось за таке порушення притяга-
ють до відповідальності. От у нас, наприклад, у Кримінальному ко-
дексі, покарання справно виконують, а в адміністративному плані 
проблема — принаймні раніше було саме так, зараз не знаю, мож-
ливо, цифра й інша, але не кардинально — стягають штрафів на 
рівні 2% від накладених. Тобто протоколи складають, а штрафів 
майже ніхто не платить. На законодавчому рівні не відпрацьова-
но механізму стягнення штрафів, не спрацьовує механізм невід-
воротності покарання: момент накладення напрацьований, а стяг-
нення штрафів — ні. Я знаю особисто випадок, коли людина ку-
пила машину, хазяїн якої набрав штрафів на 14 тисяч.
 ■ Можливо, треба переймати досвід в інших країн?
 — До порівняння у США. Там давно права — це пластикова 
картка. Коли поліція зупиняє водія, то вона зчитує з картки дані. 
Якщо набралося 200 доларів несплачених штрафів, то кермани-
ча забирають у дільницю. І поки за тебе ніхто не заплатить цього 

штрафу і не внесе заставу, тебе не випустять. Тож люди і платять 
штрафи — бо якщо набереться на 200 доларів, їм світить арешт. 
 А в нас як: є штраф, він висить у базі ДАІ, і до тебе можуть 
пред’явити претензії, коли ти прийшов перереєструвати автомобіль 
або змінити посвідчення водія. А коли тебе зупиняють на дорозі, 
то навіть не перевіряють — є в тебе неоплачені штрафи чи немає. 
Коли їх набирається на певну суму — щось понад 10 тисяч, то тебе 
можуть через виконавчу службу виставити в арешт або затримати 
автомобіль. Але там теж свої умови, і якщо пропущені терміни, то 
вже штрафу не стягнуть.
 Кодекс про адміністративні правопорушення був ухвалений у 
60-х роках минулого століття. Туди вносять якісь нові норми, але 
самої процедури ніхто не міняв. Наприклад, у всіх кодексах є по-
няття відведення судді, а тут немає — навіть якщо суддя п’яний 
чи зацікавлена особа. Законодавчої роботи в нас дуже багато, але, 
на жаль, її ніхто не робить. 
 ■ Можливо, озвучите якісь поради тим, хто по-
страждав у ДТП з вини нетверезих водіїв?
 — На місці, коли сталася ДТП, треба, щоб грамотно працюва-
ла поліція. Порад як таких немає, треба збирати доказову базу — 
будь-які дані, що вказують на вчинення особою адмінправопору-
шення, тобто відео, фото, свiдчення очевидцiв. Цих доказів не бу-
ває забагато, що більше — то краще, а тим паче, коли водій вини 
не визнає. Може, це звучить із вуст адвоката не дуже коректно, 
але найкраща порада — одразу звернутися до адвоката, людини, 
що знає всі підводні камені. Або до іншого фахівця, хто допоможе 
зорієнтуватися на місці і все зробити правильно. Дуже часто вип-
равдовують п’яних водіїв саме на підставі того, що порушено про-
цедуру освідування на стан уживання алкоголю. В адмінкодексі 
зазначено, що порушення цієї процедури тягне за собою визнан-
ня освідування недійсним, тож усе, що треба довести, — це те, що 
процедуру порушено. 
 Я не бачив таких матеріалів, у яких наші копи не допускали б 
порушень, там суцільні порушення. Вони законів не знають і зна-
ти не хочуть. Півтора року тому, коли поліція лише почала працю-
вати, то взагалі було щось страшне. Судді весь час надсилали ма-
теріали на доопрацювання в органи, що їх склали, бо протокол має 
бути складений у чітко визначений спосіб, передбачений кодексом. 
І стан справ у поліції не кращає. Тепер от із поліції йдуть нормальні 
люди, лишаються ті, що поводяться точнісінько, як колишні. Мож-
на було зробити реформу в поліції правильно, але насправді зро-
били лише видимість реформи. ■

КОМПЕТЕНТНО■

НА ДОРОГАХ

Не лети, голубе «синій»
За минулий рік в Україні сталося понад 
8 тисяч ДТП iз вини водіїв у нетверезому 
стані, за перші дні нинішнього — 80. 
Як припинити вакханалію?
Марія СУЛИМА

Торік, 26 липня, набув чинності Закон України «Про внесення змін до 
Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо поси-
лення відповідальності за керування транспортними засобами у стані 
алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лі-
карських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції». Згід-
но з ним за кермування у такому стані було збільшено штрафи до 
600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, це 10200 грн., 
із позбавленням права керування транспортними засобами на один 
рік. Якщо протягом року водій вчинив повторне правопорушення, то 
штраф уже становитиме 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян — 20400 грн., а права керувати транспортним засобом 
позбавляють на три роки. Ну і якщо водія протягом року двічі при-
тягали до адміністративної відповідальності за кермування у стані 
алкогольного сп’яніння, то за наступне таке порушення штраф уже 
становитиме 2400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, 
тобто 40800 грн., а права керувати транспортними засобами його 
позбавлять на десять років. Здавалося, таке посилення покарання 
мало б бодай якось змінити ситуацію на українських дорогах. Проте 
статистика поки що цього не підтверджує. 
За даними Департаменту превентивної діяльності управління безпе-
ки дорожнього руху, лише з 1 по 9 січня 2017 року в Україні сталося 
80 (!) дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв напідпитку. Чи 
то навіть нещодавно ухвалені штрафи замалі, чи свята занадто дов-
гі, чи річ у тотальній безкарності? 

■

Рік ДТП % до 
минулого 

року

% від 
загальної 
кількості 

ДТП

2016 8129 +4 % 5.3 %

2015 7796 -1.9 % 5.6 %

2014 7947 +3.9 % 5.2 %

2013 7652 +9.9 % 4 %

2012 6962 +10.4 % 3.5 %

2016 ДТП з вини водіїв 
у нетверезому стані

серпень 423

вересень 502

жовтень 538

листопад 496

грудень 472



ВІВТОРОК, 17 СІЧНЯ 201710 ЗДОРОВ’Я

«Лиха тому зима, в кого кожуха нема».
Українська приказка.

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталія РОТАЙ

Холодова алергія (інша назва 
— холодова кропивниця) може 
проявитися і через декілька 
хвилин після виходу з будинку 
на мороз, і після тривалої про-
гулянки на вулиці, коли шкіра 
вже «відмерзає» в теплі. Стрім-
ко, менш ніж за хвилину, на 
відкритих ділянках шкіри «ви-
ростають» висипання рожевого 
чи білого кольору, шкіра силь-
но свербить. Як варіант — по 
шкірі розповзаються червоні 
плями і навіть великі болючі 
пухирі, як при опіках. Звідки 
береться це нездужання і що з 
ним робити? 

Пухирці від «морозної 
свіжості»
 Чому одні люди можуть ці-
лий день працювати на вулиці 
навіть у сильний мороз, і нічо-
го, жодної реакції на понижену 
температуру, а іншим достатньо 
вистрибнути з квартири у най-
ближчий супермаркет, пройти 
буквально п’ять хвилин по ву-
лиці, як шкіра починає свербіти 
й рясніти пухирцями? Науков-
ці пояснюють: причина у самій 
сутності феномену алергії. Ано-
мальна реакція організму може 
виникнути в дитинстві чи в до-
рослому віці, після інфекцій-
ного захворювання чи велико-
го емоційного вибуху, а може й 
«на рівному місці», коли лікарі 
не в змозi знайти фактор, що за-
пустив механізм патології. Як 
і у випадку з класичною алер-
гією (скажімо, на квітковий пи-
лок чи суницю), фахівці не мо-
жуть передбачити, у кого, коли 
та в якій формі виникне нестан-
дартна реакція на холод. На це 
впливають безліч факторів ри-
зику, які, до речі, «вибухають» 
алергією далеко не в кожному 
випадку. 
 — Алергія на холод у різних 
формах прояву зустрічається у 
15-20% населення, — пояснює 
лікар-терапевт Олена Ткачен-
ко. — Алергеном у цьому випад-
ку виступає фізичний фактор 
— температура повітря. І чим 
триваліший контакт із алерге-
ном, чим більша площа відкри-
тої шкіри, яка контактує з хо-
лодом, тим гірше почувається 
хворий. У людини може сильно 
боліти голова, може виникнути 
алергійний набряк носа, горла, 
шиї — аж до анафілактичного 
шоку.
 Зазвичай таку «неправиль-
ну» реакцію на банальний пере-
пад температур видає організм, 
ослаблений хронічними інфек-
ціями. Причиною можуть бути 
каріозні зуби або запалені глан-
ди, які постійно викидають у 
кров’яне русло нові порції бак-
терій. Також алергія на мороз 
виникає на тлі гепатиту, хвороб 
органів травлення, при загаль-
ній хронічній перевтомі, зане-
паді сил.
 Що ж робити в ситуації, 
коли від контакту з «морозною 
свіжістю» на шкірі моменталь-
но з’явилися пухирці? Відразу 

ж випити антигістамінний пре-
парат (супрастин, лоратидин, 
кларитин чи щось інше — на 
вибір). А шкіру, що свербить, 
змастити кремом, гелем чи маз-
зю із протиалергійним компо-
нентом. І звернутися до алерго-
лога, який встановить точний 
діагноз і пропише схему ліку-
вання. 

Синдром холодних рук 
 Ще одна зимова проблема 
пов’язана з тим, що в люди-
ни мерзнуть кінцівки, особли-
во пальці рук. Коли надворі мі-

нус двадцять, у цьому немає ні-
чого дивного, та й рішення про-
сте: теплі рукавички, вовняні 
шкарпетки, сезоннi одяг і взут-
тя. Але деяким «щасливчикам» 
це не допомагає — вони підмер-
зають навіть у відносно теплому 
приміщенні, від морозу ж руки 
болять і синіють, настільки по-
гіршується кровопостачання у 
цих частинах тіла. Навіть най-
щільніша вовна не рятує від не-
приємних відчуттів під час про-
гулянки. Йдеться про пацієнтів 
із так званим синдромом Рей-
но — порушенням, яке в жінок 
діагностується в 5 разів часті-
ше, ніж у чоловіків. 
 — Це патологія на межі не-
врології та судинної хірургії, 
— пояснює судинний хірург 
Київської обласної лікарні 
Дмитро Бородавко. — У хворо-
го навіть при комфортній тем-
пературі повітря мерзнуть кін-

цівки. На холоді з’являються 
неприємні відчуття в пальцях 
рук та ніг, змінюється колір 
шкіри. Через спазми, пору-
шення кровообігу в дрібних 
судинах і нестачу кисню у тка-
нинах можуть посиніти долоні, 
ступні. У найважчих випадках 
виникають виразки на шкірі. 
Найчастіше синдром Рейно 
діагностують у дівчат і жінок 
віком від 15 до 25 років (як пра-
вило, незаміжніх,  тих, хто не 
має регулярного статевого жит-
тя). Для лікування призначає-
мо судинорозширюючі та спаз-

молітичні препарати, рекомен-
дуємо тепло вдягатися, уника-
ти тісного взуття. Цікаво, що з 
одруженням і народженням ди-
тини в жінок ці порушення ми-
нають повністю! У моїй практи-
ці були такі пацієнтки. Одна з 
них — дівчина з Таращансього 
району — потрапила до нашої 
обласної лікарні в 17-річному 
віці. Пройшла один курс тера-
пії тривалістю півроку, потім 
другий, третій, п’ятий… Біда 
була: поки вживає препарати, 
ніби все гаразд, припиняє при-
йом ліків — знову загострення, 
руки холодні, пальці синіють. 
А потім вона вийшла заміж, 
народила малюка, і неприємні 
симптоми зникли. 
 Фахівці наголошують, що 
синдром Рейно трапляється і 
в чоловіків, і в жінок старшо-
го віку — якщо патологія ви-
никла на тлі іншого захворю-

вання чи стану (сильний стрес, 
ревматичні хвороби, часті трав-
ми кінцівок, професійна діяль-
ність друкарки, піаніста тощо). 
Добре те, що магістральні су-
дини, життєво важливі для лю-
дини, при цьому синдромі не 
ушко джуються. Лікують хво-
робу консервативними метода-
ми, а хірургічну операцію про-
водять лише, якщо вже дійш-
ло до  некрозу. Варто наголоси-
ти, що легкі форми нездужання 
нерідко зникають після відмови 
хворого від куріння та уникнен-
ня переохолодження.

Крижане серце — 
не метафора, а діагноз
 Виявляється, узимку «сер-
дечникам» треба бути над-
звичайно уважними до сво-
го здоров’я. Фахівці з універ-
ситету Нью-Мексико виріши-
ли вивчити історії хвороб 1,5 
мільйона пацієнтів, які помер-
ли від інфаркту міокарда й ін-
сульту. А швейцарські вчені 
обстежили понад 107 тисяч па-
цієнтів, які скаржилися на різ-
кі стрибки артеріального тиску 
саме в зимовий сезон. Фахівці 
з’ясували, що ризик раптової 
зупинки серця у людей з по-
рушеннями серцево-судинної 
системи взимку збільшується 
на 36% (!!!) порівняно з літніми 
місяцями. 
 Чому так відбувається? Лі-
карі назвали основні причини:
 1. Утруднений кровообіг. На 
морозі звужуються кровоносні 

судини, а це обмежує приплив 
крові до серця. При вдиханні 
крижаного повітря може стати-
ся спазм коронарних артерій. 
 2. Малорухливий спосіб 
життя. Гіподинамія ослаблює 
організм, призводить до зни-
ження активності серцевого 
м’яза. 
 3. Неправильне харчування. 
Улітку організм отримує комп-
лекс необхідних вітамінів, мі-
нералів, амінокислот зі свіжих 
овочів, фруктів, ягід. Узим-
ку тепличні «дари природи» і 
коштують дорого, і вітамінів 
містять мало. Основа раціону в 
цей час — жирні, м’ясні страви, 
вироби з борошна, крупи, соло-
дощі. Відповідно, у крові підви-
щується рівень холестерину, 
що загрожує закупоркою кро-
воносних судин. Через нестачу 
вітамінів знижується імунітет, 
загострюються хронічні захво-
рювання.
 Щоб уберегти серце і суди-
ни від холодів, кардіологи ра-
дять щодня гуляти на свіжому 
повітрі (звісно, тепло одягнути-
ми), а вранці робити  просту (на 
5 хвилин) фіззарядку, щоб на-
сичувати органи киснем і три-
мати в тонусі систему крово-
обігу. Регулярно вживати про-
дукти «для серця», які містять 
калій (горіхи, курага, чорнос-
лив), кальцій (молочні продук-
ти), магній (ячка, гречка, пшо-
но, вівсянка), омега-3 (морська 
риба), вітаміни А (печінка, мор-
ква, петрушка), Е (калина, об-
ліпиха, шипшина), групи В 
(яйця, боби).
 А ще — бути в доброму гу-
морі, які б дрібні чи серйозні 
прикрощі не випадали на долю 
людини. Бо ж уникнути стресу 
взагалі неможливо, але змен-
шити його згубний вплив на 
стан власного здоров’я реаль-
но. ■

БУДЬТЕ ЗДОРОВІ!

Коли мороз щипається… 
Буває, що для лікування аномальної реакції на холод жінці треба... одружитися й 
народити дитину! 

■ ДО РЕЧІ

 Узимку і на вулиці, і в приміщен-
ні різко падає вологість повітря. Пого-
да зазвичай тішить стійкими морозни-
ми антициклонами (сухими і сонячни-
ми), а в квартирах та офісах активно 
працюють батареї опалення й елек-
тричні обігрівачі (вони теж висушу-
ють повітря). Як результат — люди-
на втрачає навіть більше вологи, ніж 
улітку. А води, чаю, соків п’є набагато 
менше.  
 — Спрацьовує стереотип: немає 
спеки, я не пітнію — значить, вода не 
потрібна, — пояснює терапевт Олек-
сандр Ляшенко. — Це хибна думка. 
Насправді на морозі організм втрачає 
багато рідини для обігріву та зволо-
ження повітря, що вдихається, для ре-
гуляції теплообміну. Тому 3-4 склян-
ки води на день — це норма, яку 
обов’язково треба випивати дорослій 
людині. 
 Недотримання цієї простої реко-
мендації «світить» не лише погіршен-
ням роботи імунної системи, загущен-
ням крові, а й... проблемами з зором! 
Річ у тім, що очне яблуко швидше ви-
сихає, а без поповнення запасів во-
логи очі «щипають», «печуть», «рі-
жуть». Як результат — ми частіше 
тремо очі та можемо занести на сли-
зову будь-яку інфекцію. До того ж 
пересушена слизова не виконує на-
лежним чином свої захисні функції, і 
шанс підчепити кон’юнктивіт зростає в 
декілька разів.
 Що робити? Дбати про власну 
гігієну. Частіше мити руки, не торка-
тися обличчя й особливо очей. Робити 
«зарядку» для очей раз на 3-4 годи-
ни. А в кабінеті встановити зволожу-
вач повітря. 

■

Зазвичай «неправильну» реакцію на банальний перепад температур видає 
організм, ослаблений хронічними інфекціями.

Одні можуть годинами перебувати на морозі, а іншим досить кількох хвилин, аби мати проблеми. ❙
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«У 90-х роках минулого століття місто вважалося промисловим, тут працювало 

багато фабрик. Згодом Радом почали відбудовувати і розвивати. Сподіваємося, що 
дуже скоро наше місто стане туристичною Меккою».

Кароль Семік
віце-президент міста Радом

УКРАЇНА МОЛОДА

Тут народився дух свободи 
 У Радомі завжди вирувало 
життя і вирішувалися питання 
державної ваги.Ще донедавна 
місто було центром воєвод ства, 
але після адміністративної ре-
форми 1990-х втратило цей 
статус. Радом міг тихо перейти 
у «тінь столиці» і розгубитися 
від таких раптових змін. Адже 
активне життя з нього, здава-
лося б, відтепер перемістило-
ся за сто кілометрів на північ — 
до Варшави, радомці подали-
ся до столиці в пошуках роботи 
та інших швидкостей, а місто 
потроху ставало провінційним 
«спальним районом». Однак 
треба знати радомців: вони ма-
ють характер і нікому не дозво-
лять себе зневажати.«Сила — у 
влучності!» — девіз цього міста, 
адже тут понад півстоліття ви-
робляють зброю (нині — це най-
більший військовий холдинг у 
Європі), але ніколи не вдають-
ся до неї, навіть коли треба від-
стояти власні права. 
 ...Саме тут, на радомських 
вулицях, зародився дух поль-
ської свободи. Гданськ і «Солі-
дарність» з’являться пізніше, а 
тоді, у червні 1976-го, у Радомі 
спалахнули перші в країні про-
тести проти комуністичної вла-
ди. Влада вирішила накинути 
народу зашморг захмарних цін 
— і оголосила про суттєве здо-
рожчання основних продуктів 
харчування. Але не врахувала, 
що сила народного гніву так 
сколихне суспільство. Люди, 
яким увірвався терпець, масо-
во вийшли на вулиці, ввірвали-
ся в кабінети владних вельмож, 
викидаючи з їхніх холодильни-
ків небачені делікатеси. «Народ 
голодує, а ви тут жируєте?!» — 
кричали обурені протестанти. 
На підмогу збентеженій владі з 
Варшави прибули озброєні за-
гони поліції. І хоч учасника-
ми протестних акцій були пе-
реважно працівники фабрики 
зброї, однак жодного пострілу 
на вулицях Радома не пролу-
нало. Варшава категорично за-
боронила натискати на курок 
своїм спецпідрозділам, а про-
тестувальники теж не наважи-
лися стріляти у своїх співвіт-
чизників. Рішення про підви-
щення цін тихенько зам’яли. 
Однак чіткий сигнал для ко-
муністичної влади пролунав: з 
думкою людей слід рахувати-
ся.

«А тепер нам потрібен 
телескоп!»
 Сьогодні жителі Радома 
є повноправними господаря-
ми свого життя і свого міста: у 
всіх сенсах. Досвід місцевого 
самоврядування, який тут ус-
пішно і послідовно впроваджу-
ють, вартий наслідування. Ко-
жен житель Радома може по-
дати ідею — як вдосконали-
ти інфраструктуру або зробити 
культурне життя рідного міс-
та насиченішим. І — отримати 
шанс на втілення свого задуму. 
Триста проектів проходять що-
року процедуру відкритого го-
лосування, і найдоцільніші (на 
думку громадської ради) діста-

ють фінансування з міського 
бюджету. Кількість їх щороку 
збільшується: 15 — 20 — 25. 
Уся інформація відкрита: ви 
завжди простежите, як відбу-
валося голосування, який про-
ект переміг, як використову-
ють кошти на його реалізацію. 
Щороку міський бюджет Радо-
ма передбачає на такі проекти 
5 мільйонів злотих (майже 35 
млн. гривень).
 Таким чином, з ініціати-
ви радомців ремонтують шко-
ли, облаштовують дитячі май-
данчики, створюють театральні 
майстерні, будують велосипед-
ні доріжки. Наприклад, 2015-
го переміг проект будівництва 
астрономічної обсерваторії. У 
Радомі! Містечку з населенням 
триста тисяч. А наступного року 
— у рамках цих-таки громадсь-
ких проектів — радомці споді-
ваються отримати для обсерва-
торії телескопи. А також засну-
вати навчальні курси з надан-
ня першої медичної допомоги, 
створити Мобільний музей істо-
ричних велосипедів. До яких із 
проектів будуть прихильні зорі 
— покаже час.

... І кіно в «Електростанції»
 Місто, де витає дух худож-
ника Мальчевського і драматур-
га Ґомбровича, де люблять джаз 
і театральні імпрези, не може 
нікого залишити байдужим. І 
ці родзинки місцева влада нині 
активно культивує, заохочую-
чи до Радома туристів. Тут на-
віть колишню електростанцію 
задіяли... для культури, ство-
ривши на її місці Мазовецький 
центр сучасного мистецтва. А 
назву залишили — «Електров-
ня». Автором ідеї центру-му-
зею, який відкрили 2015 року, 
був відомий кінорежисер Ан-
джей Вайда. У ньому є кіль-
ка виставкових залів, сучасна 
медіатека, комп’ютерна зала, 
книгарня і кінотеатр із надсу-
часними технологіями. Напри-
клад, кінозал з таким унікаль-
ним 4D форматом, як у радомсь-
кій «Електровні», є ще тільки 
в Берліні і в Джорджа Лука-
са, автора «Зоряних воєн». У 
центрі організовують тематич-
ні лекції, культурні імпрези, 
мистецькі майстер-класи.
 Якщо ви приїдете до Радома, 
вам неодмінно порадять відвіда-
ти музей славетного польського 
художника Яцка Мальчевсько-
го з розкішною картинною гале-
реєю.Тут зібрані твори багатьох 
талановитих польських майс-
трів пензля. У місті організову-
ють фестиваль вуличних мит-
ців, Свято хліба, проводять одне 
з найбільших авіашоу в Європі. 
А в жовтні тут можна потрапи-
ти на міжнародний театральний 
фестиваль видатного польського 
драматурга Вітольда Ґомброви-
ча, а також на фестиваль джазу, 
який є знаковою подією куль-
турного життя Радома. 
 Прогулянка вуличками міс-
та — це можливість на кожному 
кроці побачити щось особливе. 
Вишукані костели і монастир. 
Старовинний замок, який пла-
нують повернути до життя. Єди-

ний у Польщі пам’ятник Леху 
і Марії Качинським, які заги-
нули в авіакатастрофі під Смо-
ленськом. Крамничку з вином, 
куди свого часу любив вчащати 
Шарль де Голь. І під час прогу-
лянки є великий шанс почути... 
українську мову. Радом — міс-
то студентів.Тут діють десять 
вищих навчальних закладів, 

із найвідоміших — Академія 
економіки і філія Варшавсь-
кого університету. Є і приватні 
виші. Щороку, каже віце-пре-
зидент міста Кароль Семік, до 
Радома на навчання приїжджає 
30 студентів з України. Офіцій-
но в місті зареєстровано майже 
три тисячі українців. А в Мазо-
вецькому воєводстві, до якого 
належить Радом, проживає 19 
тисяч вихідців з України.
 Українські абітурієнти пе-
реважно обирають економіч-
ний або сільськогосподарський 
напрям. Навчання і проживан-
ня у Радомі значно дешевше, 
ніж, скажімо, у Варшаві. Нап-
риклад, у медичному вузі поль-
ської столиці навчання коштує 
40 тисяч злотих, у Радомі — 5 
тисяч. 
 Завдяки прямому авіасполу-

ченню між Львовом і Радомом, 
який влітку цього року запо-
чаткувала варшавська авіа-
компанія SprintAir, щомісяця 
Радом відвідують майже 600 
гостей з України. Нині влада 
сконцентровує свої зусилля на 
розвиткові туристичних при-
над Радома. Тут будують новий 
стадіон, розвивають готельну і 
ресторанну галузь. І щиро за-
прошують гостей на власні очі 
переконатися: навіть такі «не-
розкручені» туристичні центри, 
як Радом, мають велику притя-
гальну силу. Бо його сила — у 
влучності! ■

P.S. Автор висловлює вдяч-
ність за допомогу в організації 
поїздки Закордонному осередку 
Польської туристичної органі-
зації в Україні. 

Юлія КОСИНСЬКА

Неквапливість — його родзинка. А також — спокій і затишок ву-
личок, де будинки пофарбовані в пастельні кольори, де квіти при-
крашають площі й бульвари цілий рік, де стильні кав’ярні пахнуть 
смачними тістечками, а в численних музейних залах завжди люд-
но. У Радомі багато світла — і не тільки тому, що численні ліх-
тарі запобігають сутінкам на кожному кроці. Світло струменить від 
доброзичливості місцевих жителів, які завжди раді гостям. Адже 
навіть у його назві слово «радість» звучить так відверто.

НА ВЛАСНІ ОЧІ

Радом, де вам раді!
У цьому місті проводять найбільше авіашоу в Польщі й фестивалі 
міжнародного рівня, впроваджують ідею громадського бюджету і 
плекають дух свободи, що народився на цих вулицях сорок років тому 

■

ВАРТО ВІДВІДАТИ

 Єдиний у Європі Музей музичних інструментів, який розмістився у приміщенні 
ренесансного замку в Шидловці. Це за півгодини їзди від Радома. Колекція музею 
налічує понад дві тисячі народних музичних інструментів з усіх регіонів Польщі. І 
хоча через брак виставкової площі відвідувачі можуть побачити лише кілька сотень 
екземплярів, проте це унікальні свідки розвитку музичного мистецтва країни. Сам 
замок дуже романтичний, поруч — мальовничий парк і водойма.

■

Радом — місто студентів. Центральна вулиця Жеромського❙

Костел св. Станіслава Біскупа.❙

Пам’ятник Леху і Марії Качинським. ❙

Центр сучасного мистецтва «Електровня» запрошує. 
Фото автора.

❙
❙



Інна УСТИЛОВСЬКА

 Тричі на біс відіграв польський колектив 
VOLOSI («Волоші») на концерті в Національній 
музичній академії України імені П. І. Чайковсь-
кого у Києві 14 грудня. Подія, організована аген-
цією АртПоле, стала першою музичною ластів-
кою туру гурту по Україні. До 19 січня він відві-
дає Краматорськ, Сiверськодонецьк, Бахмут та 
Харків.
 Уперше колектив заявив про себе на весь 
світ у 2010 році зі сцени фестивалю «Нова 
традиція», який відомий свіжим осмислен-
ням фольклорної музики. Струнні інструменти 
п’ятьох польських музикантів мають особливий 
голос — міцний і багатогранний за рахунок спо-
лучення балканських, трансильванських і кар-
патських мотивів із класичними мелодіями єв-
ропейських композиторів.
 «Ми з братом закінчили музичну академію. 
Грали класику та сучасну музику, — розповідає 
УМ після концерту скрипаль Кшиштов Ласон. 
— Коли я одружувався, ми з нареченою хоті-
ли, щоб на весіллі грали давню польську му-
зику. Щоб була чиста і гірська. Знайшли музи-
кантів iз Карпатських гір, почали товаришувати. 
Вони грали традиційну музику та фолк. Ця зуст-
річ допомогла нам усім почати використовувати 
наші музичні інструменти на повну, бо ми зро-
зуміли, що можемо додати до свого виконан-
ня. За два роки вирішили створити гурт. Назва-

ли VOLOSI. В Україні часто думають, що наша 
назва пов’язана із волоссям. Насправді, назва-
ли групу на честь румунської етнічної групи, 
яка подорожувала Україною, Угорщиною. Саме 
вони принесли до Польщі музичний та культур-
ний мікс Півдня Європи та Азії. Ми це запози-
чили для свого гурту».
 Насправді музика, яку грають VOLOSI, дій-
сно схожа на якісно скроєне із класики та фол-
ку плаття, із кишеньками та комірцями з року та 
джазу. Ще одна асоціація, яка виникає на кон-
церті, ніби музика колективу — це потік, який 
справді тече поміж гірськими хребтами, і то за-
вмирає на пологому схилі, то спадає вниз iз 
неймовірною швидкістю. В якийсь момент пе-
рестаєш помічати смичок, який рухається так 
швидко, що зникає у повітрі. Обличчя музикан-
тів змінюються з кожним новим порухом смич-
ка, здається, ніби вони стають одним цілим зі 
своїми інструментами.

 Гурт встиг випустити два альбоми, кожна 
його композиція — гіпнотична та по-своєму 
елегантна. На сцені музиканти неймовірно ха-
ризматичні, а після концерту із задоволенням 
виходять до глядачів і фотографуються з дов-
гою чергою щасливих шанувальників.
 Колектив радо вітають у Грузії, Данії, Ні-
меччині, Норвегії, Словенії. VOLOSI висту-
пав для лідерів Польщі, Нідерландів, Бель-
гії, Угорщини, Латвії, Чехії та Словенії. Музи-
канти грали у Стокгольмській Ратуші в при-
сутності його величності Карла XVI Густафа, 
Короля Швеції.
 «Ми об’їздили з гастролями багато країн, 
— говорить «УМ» Кшиштоф Ласон. — Мину-
лого року були у Японії, Китаї, але найбільше 
нам подобається грати в Україні. Мабуть, біль-
ше концертів, ніж тут, ми дали лише в Польщі. 
Загубив уже рахунок, але це точно більше ніж 
40 концертів зіграли у всіх великих містах». ■

ГАСТРОЛЬ

Коли зникає смичок
Після Японії і Китаю польський гурт «Волоші» 
зіграв у Києві

■
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Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 « А д е н ч и к - б а д е н -
чик// поїхав по зайчик// 
задком,передком,// на Ка-
лишин двір.// А Калишина 
душа// отворяє ворота,// 
Ключиком, замочком, // 
золотим платочком.// Звід-
ти вийшов Родион,// А ти з 
гурту тікай вон». Це слова з 
веселої дитячої лічилочки 
з Уманщини, що на Черка-
щині. Згадала її — розка-
зану свого часу ще праба-
бусею — загинаючи паль-
чики на руках своїх трьох 
діток, педагог, активістка 
й одночасно дизайнер Вік-
торія Щербань — авторка 
колекції сучасного тради-
ційного одягу для дітей від 
майстерні з назвою «Аден-
чик-баденчик». Вишивані 
сорочки і не лише вже пре-
зентували у Національ-
ному музеї Тараса Шев-
ченка, в селі Хотів, що на 
Київщині, та в замку-музеї 
«Радомисль» на Житомир-
щині.
 Вікторія Щербань нині 
мешкає у Німеччині, поб-
лизу Мюнхена, у містечку 
Шлірзее. Останнім часом 
займається музеєм двора-
зового олімпійського чем-
піона зі слалому і гірсько-
лижного спорту Маркуса 
Васмаєра. Музей малень-
кий і просто неба. 
 — Спочатку в Німеч-
чині мені було дуже тяж-
ко, як і кожному емігран-
ту, — розповідає Вікторія 
Щербань. — Це неприрод-
не відчуття, коли ти без 
мови, без грошей — голий-
босий, потрапляєш у сере-
довище, для тебе не підго-
товлене. Вдома для тебе се-
редовище готують батьки. 
Втім і в чужому оточенні 
ти повинен вирости, зро-
зуміти, збагнути — зайня-
ти свою нішу. Цей процес 
для людей складний.
 І Вікторії вдалося ста-
ти у Німеччині на ноги. 
«Мені хотілося віддячити 
— і я стала робити дитячий 

театр, — каже жінка. — 
Ми ставили «Вечори на ху-
торі поблизу Диканьки». Я 
одягнула дітей в українсь-
кі строї, і прийшли батьки, 
які взагалі нічого не знали 
про Україну».
 Потім, після виста-
ви, підійшов бургомістр і 
каже: «Дякую фрау Щер-
бань! Ви з Русланд»? А ні-
мецькі діти почали крича-
ти: «Вона не з Русланд», 
вона з України»! От тоді 
була посіяна перша зернин-
ка, Вікторія була страшен-
но щаслива. Каже: «Зараз 
вже всі знають, що я з Ук-
раїни, і ми проводимо бага-
то культурних заходів». 
 Вікторія розповідає: 
«Якось сталось так, що 
у музеї Маркуса Васмає-
ра ми зробили тижні ук-
раїнської культури. Було 
дуже важливо не лиша-
тись замкненими в про-
сторі діаспори, прорвати 
його — увійти в німецький 
простір, щоб німці довіда-
лися про нас. І заявити про 
Україну не на тому рів-
ні — з бутафорськими ві-
ночками в атласних шаро-
варах. А на тому рівні, на 
якому є європейські нації. 
Я запросила людей, які не 
тільки мали цей справж-
ній український одяг, а й 

носили його. І тоді всі ска-
зали: «Боже! Які ви ней-
мовірні! Які ви красиві!».
 У ЗМІ можна знай-
ти такий опис: «Вікторія 
Щербань, українка, яка 
мешкає у нашому містеч-
ку, багато нам розповіда-
ла про те, яку гарну музи-
ку, майстрів і старовин-
ні традиції має Україна. 
Згодом до нас приїхали 
самі музиканти на фести-
валь «Український тиж-
день» у Баварії. Тоді й ви-
никла ідея записати диск, 
але не було спонсора, і я 
подумала, що такий диск 
має вийти обов’язково — 
щоб більше людей почули 
цю музику», — розповідає 
Сібілле Штрак-Ціммер-
ман, мешканка курортно-
го містечка Шлірзее, непо-
далік Мюнхена, яка спон-
сорувала запис і випуск 
спільного диска двох ук-
раїнських гуртів — «Хо-
рея козацька» та «Гуляй-
город». «Думаю, це важ-
лива справа — відроджу-
вати автентичну музику. 
Це завдання актуальне у 
багатьох країнах», — до-
дає вона. Цікаво, що Сібіл-
ле має історичний зв’язок 
з Україною: її прапрадід 
Леопольд Кьоніг, цукро-
вий магнат, був власником 

чудового палацу в Шарів-
ці на Харківщині».
 Про захоплення ук-
раїнськими строями Вік-
торія Щербань розповідає: 
«У маленькому баварсько-
му містечку, де я прожи-
ваю понад 25 років, є чо-
тири магазини народного 
одягу. Вулицями у свята, 
та й щодня, ходять люди 
в національному вбранні. 
Мами із донями, тата з си-
ночками. Гордо і свідомо 
молодь вбирається на ви-
пускні вечори у свій на-
ціональний одяг, відши-
тий у сучасних майстер-
нях. Це — модно! Це ніко-
ли не виходило з моди! Всі 
роки, дивлячись на висо-
кий рівень культури ста-
рої Європи, я мріяла зняти 
з України той, насильно 
вбраний на неї, сценічний 
костюм з атласними шаро-
варами і віночками на го-
ловах у заміжніх жінок, 
що не має нічого спільно-
го з нашим, по-справжньо-
му європейського рівня, 
вбранням!» 
 А оскільки нація 
впізнається за географіч-
ним розташуванням, мо-
вою та традиційним народ-
ним одягом, жінка вирі-
шила здійснити свою мрію 
— заснувати майстерню з 
відтворення і пошиття ди-
тячого українського народ-
ного строю за європейсь-
кими стандартами. Метою 
проекту є створення зраз-
ків одягу з дотриманням 
регіональних ознак, які 
базуються на автентично-
му силуеті: вишивана со-
рочка, корсетка, спіднич-
ка... Усе вбрання пошито з 
натуральних тканин особ-
ливої якості, з колекції ні-
мецького дизайнера Віл-
лі Боґнера, що вироблені в 
Німеччині. Особлива увага 
приділяється підбору ко-
льорів та грайливих дріб-
ничок — як в одязі, так і в 
аксесуарах. Вироби є зруч-
ними і приємними для ди-
тини.■

КНИЖКОВА ШАФА

Учитель 
життя
Присвячена Григорію Сковороді  
збірка розкриває нові грані 
спадщини філософа
Юлія КОСИНСЬКА

 Ця книга, що побачила 
світ у столичному видавниц-
тві «Успіх і кар’єра», — дру-
ге видання до національного 
і світового ювілею: 300-річчя 
від дня народження Григорія 
Сковороди, який відзнача-
тимемо у грудні 2022 року. 
Збірка нарисів, досліджень, 
інтерв’ю під назвою «Учитель 
життя. Сковорода як гасло 
часу» присвячена вивченню 
філософської спадщини ве-
ликого українського мисли-
теля. Спадщини, яку нам iще 
належить освоїти і осмислити. 
І яку наполегливо вивчають наші сучасники — автори цієї книги.
 Самобутній європейський філософ, світовий мораліст, улюбле-
нець українського народу, Григорій Сковорода постає тут у повнішому 
образі, через усвідомлення нових граней його філософського вчення. 
«Якщо ми захочемо осучаснити вчення філософа, то не через дода-
вання слівця «ізм», а охопимо його новітнім словом «сковородиніза-
ція», — зауважує автор-упорядник збірки Володимир Стадниченко.
 Серед авторів книги є унікальний дослідник творчості Григорія 
Савича Дмитро Білодід — селянин-філософ, що живе в селі Стрітів-
ка Кагарлицького району на Київщині, лауреат премії імені Григорія 
Сковороди 2009 року, про якого «Україна молода» розповідала сво-
го часу (№ 173, 29.09.2011).
 Вивчення спадщини українського філософа забирає весь віль-
ний час Дмитра Білодіда. «Там я знаходжу відповіді на тисячі за-
питань, які мене хвилюють, — каже він. — Свої думки занотовую в 
зошит. Ось наприклад:  «Хто ти?» — запитує в своєму романі Олесь 
Бердник. «Цвіт осінніх гарбузів, які цвітуть, але не дають плоду», 
— відповідає йому Григір Тютюнник. Постає питання, чому ми пе-
ретворилися на пустоцвіт? Відповідь дає Григорій Сковорода: «По-
чаток вічного відчуття залежить від того, щоб спершу пізнати само-
го себе, прозріти заховану в тілі своєму вічність і наче іскру в попе-
лу своєму викопати».
 «Що таке життя? Це сніп усіх справ та рухів твоїх», — говорив 
Сковорода. У чому проблема становлення людини? Особистість не 
реалізувала до кінця свого призначення. У нас совість випала, як зай-
ва деталь у горе-механіка. А саме завдяки їй формується духовність. 
Духовність, як перевесло, перев’язує емоції і формує людину. Наріж-
ним каменем духовності є совість. Григорій Савович писав: «Немає 
совісті — немає духовності. Немає духовності — немає людини. За-
лишається бездуховна особистість. Особистість мертва. Самі у гро-
бах сидять і мене туди тягнуть, а я ніколи мертвим не був».
 Філософія Сковороди — формула життя для нашого народу, на-
шої держави, переконаний самобутній адепт сковородинського вчен-
ня Дмитро Білодід. «Вона і є той наріжний камінь, на якому можли-
ва побудова національної ідеї. Це — Біблія України. І її треба вивча-
ти вже зараз, бо, як попереджає нас Григорій Савович: «З усіх втрат 
втрата часу — найтяжча». Наші проблеми ще й від того, що не закла-
дено наріжний камінь підвалин державної доктрини. А звідки їй узя-
тися, якщо ми власної філософії не маємо? Ми намагаємося зазир-
нути у чужі вікна, а власного уроку не вивчили… Ми заблукали. На-
самперед людина і нація вимирають духовно, а потім фізично. Це і 
є відповідь, чому вимирає Україна. Тому сьогодні в нас духовний ко-
лапс та ідеологічний вакуум. Ми совість втратили, замінивши її на до-
цільність — економічну, політичну. Сформували багатовекторну мо-
раль. Мораль буває різна, а совість для всіх одна».
 Дмитро Білодід переконаний: кожному з нас необхідно осмис-
лити людину з погляду душі. І на цій основі організувати педагогічну 
освіту, яка сьогодні, на жаль, взута в постоли і перетворена на По-
пелюшку. А «королівські шати» для неї заховані у скрині Григорія 
Сковороди, яка обмальована орнаментом «Саду пісень» і закрита 
на сім ключів. 
 Григорій Сковорода — це Колумб, який освоїв мікрокосмос, 
вважає Дмитро Іванович. «Це перший аргонавт Всесвіту, — говорить 
він. — Наша проблема в тому, що ми проміняли зрячого Сковороду на 
сліпого Фрейда. Ейнштейн вивів теорію викривленого простору, пере-
ходу простору в час, а Сковорода вже цим користувався. Столєтов і 
Планк вийшли на квантову теорію світла, а Сковорода вже користу-
вався квантами, він розглядав людину як «октаву світла» або «ок-
таву світла розуму». Сковорода врешті доходить висновку, що Бог 
— це всесвітній розум, який заповнює весь світ».
 «Ми так і не змогли належним чином оцінити його спадщину. 
Обмежилися книгою «Сад пісень», але й ту заховали на полицю, не 
читаючи. А головні його праці так і залишилися недослідженими. У 
цьому причина, чому Григорій Сковорода ще мало відомий, а його 
спадщина не стала основою для гуманітарної освіти в Україні», — 
вважає Дмитро Білодід. ■

■ З ГОЛОЧКИ

Аденчик-баденчик повернувся
Вікторія Щербань чверть століття пропагує українську культуру в Німеччині

■

Із колекції сучасного традиційного українського дитячого 
одягу, зробленого у Німеччині та Україні.
Фото надане Вікторією Щербань.

❙
❙
❙
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Юрій ЄЖЕЛЬ

У сучасному світі багато явищ 
традиційної культури, які були 
буденністю колись, зараз від-
далені або й зовсім забуті. Ска-
жімо, чи відома пересічному 
сучасникові хоча б назва музич-
ного інструменту, який він щод-
ня спостерігає на 10-гривневій 
купюрі? Чи багато хто скаже, 
про що малюнок на 100-гривне-
вій купюрі, які цінності пов’язані 
з цим зображенням? Назвати 
хоча б декілька псальм, дум чи 
кантів, очевидно, можна й не 
пропонувати. 
Проте, розглядаючи давні пласти 
культури, можна зробити висно-
вок: ми маємо мистецтво найви-
щої проби. Втім, воно нині є ніби 
прихованим від нас. Багато ди-
вовижних речей, у прямому і пе-
реносному значеннях, просто не 
звучать. І можна тільки радіти з 
того, що у різних куточках Украї-
ни живуть люди, які є храните-
лями нематеріальної культурної 
спадщини, носіями унікальних 
знань. Багато хто з них уже в лі-
тах, тому переймати їхній досвід 
слід саме зараз, коли вони ще 
можуть поділитися ним. Такими 
мотивами керувалась невелика 
група етнодослідників, яка од-
ного похмурого, холодного зи-
мового вечора вирушала з Києва 
у мандри...

То не пили пиляли, 
не тумани вставали...
 ...Із Києва виїздили доволі 
пізно, вже починало сутеніти. 
А дорога до Крячківки у Пол-
тавській області — першого 
пункту призначення — відома 
була лише приблизно. Приго-
тування розтяглися на весь ко-
роткий зимовий день, і суттєво 
завантажена машина вирушала 
назустріч ночі. Планували про-
їхати через три області — Пол-
тавську, Сумську і Чернігівсь-
ку. Обов’язково мали побува-
ти в Юрка Фединського — ко-
лишнього жителя Сполучених 
Штатів, а тепер мешканця Пол-
тавщини. Збиралися також по-
бачитися з Олександром Тріу-
сом із Ромен — талановитим 
бандуристом, лірником, акто-
ром із фільму «Поводир», і з 
Ігорем Карповичем Рачком — 
79-річним бандуристом iз Чер-
нігівської області.

До Юрка Фединського
 Хотілося б усіх мандрівни-
ків у майбутньому застерегти 
від першого розвороту і з’їзду з 
харківської дороги на це село — 
ви там не проїдете, якщо у вас не 
гусеничний транспорт. За 1,5 —
2 км буде наступний розворот і 
з’їзд на дорогу з прийнятним 
покриттям. 
 В одному з інтерв’ю наш ге-
рой казав, що в селі мало хто з 
перехожих покаже дорогу до 
Юрка Фединського, та кожен 
скаже, де живе американець. 
Ми в’їхали в Крячківку поночі, 
перехожих не було, напитати до-
рогу до американця не вийшло, 
втім потрібне подвір’я знайшли 
доволі швидко. 
 Юрко народився у Сполуче-
них Штатах, там отримав музич-
ну освіту. У 1998 році переїхав 

в Україну. Грав у гуртах «Гай-
дамаки», «Карпатяни», «Хо-
рея Козацька». Потім оселив ся 
на Полтавщині, де живе з бага-
тодітною сім’єю, майструє ста-
ровинні музичні інструменти, 
співає з хором «Древо», прово-
дить етнофестивалі, і називає 
Крячківку «світом ідеальним».
 Господар нас запросив до 
хати, незважаючи на пізню го-
дину. Ще довго тривала розмо-
ва, в якій він розповідав про 
свою діяльність, про життя в 
селі, розказував, як хазяйнує. 
А наступного ранку Юрко по-
казав своє обійстя, майстерню 
і приміщення для репетицій. 
У майстерні чимало старосвіт-
ських музичних інструментів 
у різних ступенях готовності 
— від заготовок до повністю за-
вершених. Серед них — коліс-
ні ліри, торбани, кобзи, гусла, 
гудочки, не кожен музей може 

похвалитися такою кількістю 
цікавинок. Крім усього, Юрко 
ще й вправний виконевець ре-
пертуару, який є традиційним 
для таких музичних інстру-
ментів. Він пропонував місце-
вим дітям навчатися цього ре-
месла, музики, але ті відказа-
ли, що цікавляться сучасною. 
«Гаразд, я знаюся на рок-музи-
ці, маю інструменти» — та уч-
нів не знайшлося, залишилася 
без уваги також його ініціатива 
навчати односельців англійсь-
кій мові. Щороку в липні Юрко 
проводить етнофестиваль «Дре-
во роду козацького», а нещодав-
но провів фестиваль у Пирятині 
— виступали кобзарі, лірники з 
київського кобзарського цеху, 
показували тематичні фільми. 
 Користуючись нагодою, ми 
попросили Юрка влаштувати 
зустріч з місцевим хором «Дре-
во», який відомий кожному, 
хто дивився мультфільм «Жив-
був пес» — пісні, що лунають за 
кадром, виконує саме цей гурт. 
Тому дуже приємно було, коли 
на Юрковий телефонний дзвінок 
пані Ніна і пані Марія (солістки 
«Древа») відповіли згодою. Не-
вдовзі всі зібралися в майстерні, 
де вони виконали для нас багато 
чого зi свого репертуару, зокре-
ма «Ой там, на горі», «Летіла зо-

зуля», «Ой давно, давно», «Люб-
лю Гриця», «Ой ви галки» та ін. 
(Ці відеозаписи можна перегля-
нути на сайті «України моло-
дої»). Ми у відповідь також ви-
конали декілька пісень у суп-
роводі старосвітської бандури 
— «Черевички», «Про Нечая», 
«Марш Карпатської січі».

До Олександра Тріуса
 Далі шлях лежав до талано-
витого бандуриста, лірника, ак-
тора з фільму «Поводир» Олек-
сандра Тріуса. Олександр — пос-
тійний учасник етнофестивалів, 
різних культурних заходів. У 
1987 році він отримав травму, 
внаслідок якої почалися пробле-
ми з зором, а в 2003 році втра-
тив зір зовсім. Олександр прий-
няв нас у себе вдома, показував 
свої музичні інструменти, допо-
міг мені в налаштуванні коліс-
ної ліри (кожен із нас мав із со-

бою вланоруч виготовлений му-
зичний інструмент). Звісно, ці-
каво було почути розповідь про 
його участь в художньому філь-
мі «Поводир», про враження від 
зйомок. 
 Ось що розповів пан Олек-
сандр: «Це було в 2012 році, на 
фестивалі «Кобзарська Трій-
ця», я познайомився з Оле-
сем Саніним (режисером), і він 
мене запросив на зйомки філь-
му, які вже тривали рік. Пер-
ші зйомки з моєю участю про-
ходили в Тараканівському фор-
ті, під Рівним у Дубному. Най-
перше, що вразило мене, те, що 
звезли багато незрячих людей, 
із різних куточків, тобто Санін 
настільки підійшов клопотливо 
до цієї справи, щоб не знімати 
бутафорію, а щоб усе було мак-
симально по-справжньому. І я 
дивувася, як ми, сліпі, без ак-
торського досвіду, будемо зні-
матися? Ну виявилося, що ролі 
ніхто не вимагав — треба було 
просто бути самим собою. Тара-
канівський форт виявився дуже 
цікавим, не знаю, як інші, але я 
відчував енергетику цього міс-
ця, вона моторошна. Там було 
знищено багато людей, і хоч 
куди б ти пішов, таке вражен-
ня, що за тобою хтось ходить, 
хоч нікого не було насправді. 

Був кумедний момент, коли 
ми ходили по Тараканівському 
форту, я, мій поводир, троє ді-
ток було і донька Лайоша Мол-
нара (відомий лірник), вона теж 
знімалася, ми ходимо, в гримі, 
в одязі тих часів, а тут приїхали 
журналісти знімати сам форт. 
Нас побачили — перелякані 
такі: «А ви звідки?». Кажу: «У 
тридцяті роки нас як загнали 
сюди, так і бродимо з тієї пори». 
То котрась із них підійшла, аж 
помацала нас кожного — чи не 
привиди ми часом.
 Пізніше, у Гайвороні, зніма-
ли сцени, коли нас вантажили у 
скотовози: загавкали собаки, нас 
штовхали прикладами у спину, 
заганяючи в вагони, то відчув 
себе дійсно в’язнем, тобто це було 
так реалістично, що відчув на 
собі оцей жах, ніби перенеслися 
в тридцяті роки, і все життя, яке 
було до зйомок, кудись зникло. 
Зі зйомок, саме з оцих сцен, я по-
вертався спустошений у душі — 
ще довго морально відходив. Та 
й думав: «Так це ж тільки зйом-
ки, це все ж було не по-справжнь-
ому, а як же було тоді отим коб-
зарям, це у голові просто не вкла-
дається, який жах був...» Це ж 
там, у вагонах, ми співали пісню 
«Віє вітер, віє буйний» — за сце-
нарієм, повинен був співати піс-
ню лише Тарас Компаніченко, 
але ми всі включилися — Саніну 
це сподобалося. Ці зйомки були з 
одного дубля, який знімали з різ-
них ракурсів. 
 Ще цікаві були моменти у 
зйомках у Новгороді-Сіверсько-
му, на базарі, коли я грав, а мене 
брав міліціонер за комір і тяг у 
відділок, то виходило, що пер-
ший міліціонер брав мене хто-
зна-як — непереконливо, кажу: 
«Тягни вже міцно, так, як му-
сить бути, ти ж міліціонер». 
Потім знімальна група дивить-
ся, що таке діло, вони тоді по-
просили охоронця, який охоро-
няв територію ринку, от той як 
схопив мене — все по-справжньо-
му, я аж повис у нього на руці, 
комір сорочки мені в горло впер-
ся, а я своєму поводирю кричу: 
«Тікай! Тікай!». Там треба було 
по тексту казать: «Біжи! Біжи!», 
але мене настільки емоції запо-
лонили, що автоматично про-
кричав: «Тікай!».
 Спочатку дивувався, що 
звезли багато незрячих людей, 
як зніматимуть кіно — коли 
гратимуть не актори, а звичайні 
громадяни, але потім пересвід-
чився, що наскільки в нас люди 
творчі, що Україна багата на та-
ланти — люди вперше на зйом-
ках і без проблем чудово зіграли 
у фільмі».
 Окремо хотілося б вислови-
ти подяку панові Олександру, 
коли, розповівши по фільм, він 
виконав під акомпанемент ста-
росвітської бандури пісню «Віє 
вітер, віє буйний» з одного з най-
емоційніших моментів iз цього 
кіно. 

До Ігоря Карповича Рачка 
 У Чернігівській області уса-
мітнено на хуторі живе Ігор Кар-
пович Рачок. Туди ми прибули 
також пізно ввечері. На тлі ніч-
ного неба — силуети переваж-
но залишених осель. Довело-

ся поблукати, перш ніж впізна-
ли потрібну хату. Наразі госпо-
дарю 79 років, близько 50 років 
тому, придбавши стару бандуру, 
він ходив пішки за 18 км в нав-
чання до Євгена Адамцевича. 
Також перейняв від свого бать-
ка, від своїх односельців вели-
чезний репертуар народних пі-
сень. Зараз, буваючи на кон-
цертах різних етноколективів, 
зокрема «Хореї Козацької», не-
рідко можна почути: «Цю піс-
ню ми перейняли в Ігоря Кар-
повича Рачка». Зараз він май-
же не бере в руки бандуру через 
стан здоров’я. Особливо здав 
Ігор Карпович після розбійно-
го нападу на нього. Злодії напа-
ли ззаду просто у дворі. Били по 
голові, затягли в хату, душили 
мотузкою, забрали гроші, інс-
трументи. Після цього лежав у 
лікарні. «Я не хотів лягати, але 
лікарі сказали, що можу втра-
тити слух. Зараз ви от сидите за 
столом, балакаєте, а я не можу 
розібрати, про що. Пальці ста-
ли, як дерев’яні, не можу зігра-
ти на бандурі, важко стало пора-
тися по господарству, була пасі-
ка, я її продав». 
 У той вечір Ігор Карпович 
таки взяв до рук бандуру. Його 
старосвітська бандура — остан-
ній інструмент роботи Василя 
Сніжного, після виготовлення 
цього інструмента майстер по-
мер. У той вечір ми почули чи-
мало пісень: «Моя сердешна 
Україна», «Славне було Запо-
рожжа всіма сторонами», «Про 
Олексія Поповича» — концерт 
тривав до пізньої ночі. «До вас 
часто приїжджають відвідува-
чі?» — поцікавився у виконав-
ця. «Ну от ви ж приїхали, рані-
ше бували люди частіше, але ос-
таннім часом нечасто. Хтось має 
сім’ю, у когось інші турботи, а 
хтось вбрався в біле пір’ячко» .
 — Розкажіть про вашого 
вчителя, Євгена Адамцевича. 
Про нього говорять як про авто-
ра «Запорозького маршу». 
 — Ні, він не є автором, він 
перейняв цю мелодію у Мусія 
Олексієнка з Процівки, той, у 
свою чергу, ще у когось, і таким 
чином донесли її до нас.
 Ігор Карпович ще багато 
розповідав про своє життя, про 
батька, пишався своїм дядьком 
— старшиною армії УНР. Під 
час Другої світової війни в його 
хаті по черзі стояли італійські, 
угорські, румунські, німецькі, 
а згодом і сталінські вояки. Від 
італійських солдатів він навчив-
ся декількох італійських народ-
них пісень. Слухаючи розповіді, 
часом здавалося, що це переказ 
якогось художнього фільму, іс-
торичної драми, а не життя ре-
альної людини, яка сидить пе-
ред тобою. 
 Ігор Карпович запропону-
вав поїхати до місцевих ціка-
винок — зокрема до дуба Вере-
щаки. Його вважають тутешнім 
місцем сили. «Раніше тут проті-
кала річка Олава, а зараз вода й 
не блисне», — розповів він. Піс-
ля цього поїхали в краєзнавчий 
музей у Ромнах, але там виявив-
ся вихідний день. У цьому музеї 
є експозиція, присвячена Євге-
ну Адамцевичу й Ігорю Рачкові. 
Ще завітали на ринок у Ромнах, 
де багато хто впізнавав Ігоря 
Карповича. На вході я помітив 
меморіальну дошку: «Євгенові 
Олександровичу Адамцевичу 
(1904—1972). Відомому кобза-
рю, авторові «Запорозького мар-
шу» від роменців».
 ...Ми від’їжджали від воріт 
Ігоря Карповича, домовившись 
зустрітися згодом. 
 І згадалася післятеза Джимі 
Картера про те, що «духовні ба-
гатства країни зосереджено в її 
народі». ■

ЕКСПЕДИЦІЯ

Хранителі світу ідеального
Як поїхали у гості до сліпого актора з фільму «Поводир», виконавців пісень 
із мультфільму «Жив-був пес» та майстра старосвітських музичних інструментів 
Юрка Фединського на прізвисько «Американець»

■

Учасники експедиції в гостях у Ігоря Карповича Рачка (у центрі): 
Микола Шапа, Василь Жованик, Олена Кобчинська, Юрій Єжель.
Фото з архіву автора.

❙
❙
❙

«Духовні багатства країни зосереджено в її народі»
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Англія
 Після кубкових звитяг ан-
глійські гранди продовжили 
боротьбу за титул і в чемпіо-
наті: «Тоттенхем» та «Арсе-
нал» легко розгромили слаб-
ших за класом суперників, а 
лідер цього сезону — «Челсі» 
— впевнено декласував «Лес-
тер», котрий, нагадаємо, ми-
нулого року сенсаційно виграв 
АПЛ.
 Головним же матчем 21-го 
туру став поєдинок між «Ман-
честер Юнайтед» та «Лівер-
пулем». У принциповій зус-
трічі нічию для підопічних 
Моуріньйо вирвав 35-річний 
швед Златан Ібрагімович.
 А найбільшою несподіван-
кою стала перемога «Еверто-
на» над «Манчестер Сіті». Це, 
до речі, перша розгромна по-
разка у англійській кар’єрі 
Хосепа Гвардіоли. 
 Прем’єр-ліга. 21-й тур. 
«Тоттенхем» — «Вест Бром-
віч» — 4:0, «Суонсі» — «Ар-
сенал» — 0:4, «Вест Хем» — 
«Крістал Пелас» — 3:0, «Уот-
форд» — «Мідлсбро» — 0:0, 
«Халл Сіті» — «Борнмут» — 
3:1, «Бернлі» — «Саутгем-
птон» — 1:0, «Сандерленд» 
— «Сток Сіті» — 1:3, «Лес-
тер» — «Челсі» — 0:3 (Мар-
кос Алонсо, 6, 51; Педро, 71), 
«Евертон» — «Манчестер 
Сіті» — 4:0 (Лукаку, 34; Міра-
льяс, 47; Девіс, 79; Лукмен, 
90+4), «Манчестер Юнай-
тед» — «Ліверпуль» — 1:1 
(Ібрагімович, 84 — Мілнер, 
27 (пен.)).
 Лідери: «Челсі» — 52, 
«Тоттенхем», «Ліверпуль» — 
45, «Арсенал» — 44, «Ман-
честер Сіті» — 42, «Манчес-
тер Юнайтед» — 40. 
 Бомбардири: Дієго Кос-
та («Челсі»), Санчес («Арсе-
нал»), Ібрагімович («МЮ») — 
14.

Іспанія
 18-й тур іспанського чем-
піонату, на відміну від попе-
реднього, став успішнішим 
для українських легіонерів: 
нападник «Гранади» Артем 
Кравець відзначився забитим 
м’ячем (п’ятим за ліком у Ла 
Лізі), а форвард «Бетіса» Ро-
ман Зозуля вперше за бага-
то матчів з’явився на полі. 
Щоправда, ні Кравець, ні Зо-
зуля не допомогли своїм ко-
мандам здобути перемогу — 
«Гранада» розписала мирову 
з «Осасуною», а «Бетіс» міні-
мально поступився мадридсь-
кому «Атлетико». 
 Прімера. 18-й тур. «Лега-
нес» — «Атлетик» — 0:0, «Бар-
селона» — «Лас-Пальмас» — 
5:0 (Суарес, 14, 57; Мессі, 52; 
Туран, 59; Відаль, 80), «Атле-
тико» — «Бетіс» — 1:0 (Гай-
тан, 9; Зозуля («Б») — із 82 
хв.), «Депортіво» — «Віль-
ярреал» — 0:0, «Валенсія» — 
«Еспаньйол» — 2:1, «Сельта» 
— «Алавес» — 1:0, «Гранада» 
— «Осасуна» — 1:1 (Кравець 
(«Г») — до 75 хв., гол), «Спор-
тинг» — «Ейбар» — 2:3, «Севі-
лья» — «Реал Мадрид» — 2:1 
(Серхіо Рамос, 85 (у свої воро-
та); Йоветич, 90+2 — Ронал-
ду, 67 (пен.)).
 Лідери: «Реал Мадрид» — 
40 (17 матчів), «Севілья» — 
39, «Барселона» — 38, «Ат-
летико» — 34, «Вільярреал» 
— 31, «Реал Сосьєдад» — 29 
(17).
 Бомбардири: Мессі, Суа-
рес (обидва — «Барселона») 
— 14. 

Італія
 Центральним матчем ми-
нулого уїк-енду в італійській 
першості став поєдинок між 
«Ювентусом» та «Фіоренти-
ною». У протистоянні чинного 
чемпіона та претендента на ме-
далі сильнішими були «фіал-
ки»: на голи екс-гравця «Дніп-
ра» Калініча та італійця К’єзи 
«стара синьйора» відповіла 
лише одним результативним 
ударом Гонсало Ігуаїна.
 Серія А. 20-й тур. «Крото-
не» — «Болонья» — 0:1, «Інтер» 
— «К’єво» — 3:1, «Кальярі» — 
«Дженоа» — 4:1, «Сампдорія» 
— «Емполі» — 0:0, «Лаціо» — 
«Аталанта» — 2:1, «Наполі» 
— «Пескара» — 3:1 (Тонеллі, 
47; Гамшик, 49; Мертенс, 86 — 
Капрарі, 90+4 (пен.)), «Сассуо-
ло» — «Палермо» — 4:1, «Уді-
незе» — «Рома» — 0:1 (Наїнг-
голан, 12), «Фіорентина — 
«Ювентус — 2:1 (Калініч, 37; 
К’єза, 55 — Ігуаїн, 58).
 Лідери: «Ювентус» — 45 
(19 матчів), «Рома» — 44, 
«Наполі» — 41, «Лаціо» — 40, 
«Інтер», «Мілан» (18) — 36. 
 Бомбардир: Ікарді («Ін-
тер») — 15.

Німеччина
 Німецька Бундесліга — 
єдиний турнір із топ-чем-
піонатів, у якому ще трива-
ють різдвяні канікули. Го-
туючись до другої половини 
сезону, команди активно гра-
ють товариські матчі. Зок-
рема, «Шальке» завдяки ре-
зультативним діям українця 
Коноплянки минулого тиж-
ня обіграв бельгійський «Ос-
тенде». Але потім «гірники» 
поступились нижчоліговому 
«Хемінцеру».
 Товариські матчі. «РБ 
Лейпциг» — «Рейнджерс» 
(Шотландія) — 4:0 (Вернер, 
21; Берк, 43; Поульсен. 63. 
80), «Майнц» — «Тун» (Швей-
царія) — 3:1, «Боруссія» (Д) 
— «Стандард» (Бельгія) — 3:0 
(Пулішич, 15; Пасслак, 55; Гер-
рейро, 73), «Зонненгоф Гроса-
шпах» — «Хоффенхайм» — 
1:4, «Хоффенхайм — «Оль-
борг» (Данія) — 2:0, «Вердер» 
— «Брауншейг» — 1:2, «Байєр» 
— «Атлетіко Мінейро» (Бра-
зилія) — 1:0, «Дармштадт» — 
«Бохум» — 2:1, «Хемінцер» 
— «Шальке» — 2:1, «Шальке» 
— «Остенде» (Бельгія) — 2:1 
(Горецка, 40; Коноплянка, 46 
— Педерсен, 20).

Франція
 Перші матчі Ліги 1 у ново-
му році ознаменувались зміною 
лідера: скориставшись очкови-
ми втратами «Ніцци», на пер-
ше місце піднявся «Монако». 
А чинний чемпіон — «ПСЖ» 
— поки йде на третій позиції: 
перемогу над «Ренном» пари-
жанам приніс гол німецького 
новачка Юліана Дракслера.
 Ліга 1. 20-й тур. «Лілль» 
— «Сент-Етьєн» — 1:1, «Ренн» 
— «ПСЖ» — 0:1 (Дракслер, 
39), «Монпельє» — «Діжон» — 
1:1, «Лор’ян» — «Генгам» — 
3:1, «Нансі» — «Бастія» — 1:0, 
«Анже» — «Бордо» — 1:1, «Ту-
луза» — «Нант» — 0:1, «Ніц-
ца» — «Мец» — 0:0, «Кан» — 
«Ліон» — 3:2 (Корне, 8 (у свої 
ворота); Сантіні, 29 (пен.), 60 
— Ляказетт, 35 (пен.), 45), 
«Марсель» — «Монако» — 
1:4 (Роланду, 29 — Лемар, 16; 
Фалькао, 21; Сілва, 45, 56).
 Лідери: «Монако», «Ніц-
ца — 45, «ПСЖ — 42, «Ліон — 
34, «Генгам», «Марсель — 30.  
 Бомбардир: Кавані 
(«ПСЖ») — 18. ■

 Приміром, «Шах-
тар», маючи статус 
найбагатшого клу-
бу України, минулі 
зими проводив у не-
дешевих ОАЕ та на-
віть дозволяв собі 
заокеанські турне.
Нині ж «гірники», 
як і решта українсь-
ких елітних клубів, 
намагаються еконо-
мити: поза фешене-
бельними готелями і 
без гучних придбань, 
вочевидь, проведуть 
вони зимову перерву.
 Як афішувалося 
раніше, підготовка 
«Шахтаря» до другої 
частини сезону прой-
де в Іспанії та на бать-
ківщині свого ниніш-
нього «коуча» Пауло 
Фонсеки — Порту-
галії. 
 До речі, піреней-
ський навчально-
тренувальний збір 
донеччан міг озна-
менуватися гучним 

трасфером їхнього 
капітана Даріо Срни 
до «Барселони». Про-
те, після тривалих 
перемовин, хорват, 
у підсумку вирішив 
залишитися в своє-
му старому клубі. «Я 
й раніше казав, що 
моє серце належить 
«Шахтарю». Слу-
хав своє серце, і воно 
підказало, що я по-
винен залишитися в 
«Шахтарі» й вигра-
ти з цією командою 
чемпіонат», — пояс-
нив свій вибір Срна.
 На тому ж таки 
півострові готувати-
муться й динамівці, 
для котрих їхні нав-
чально-тренуваль-
ні збори взагалі об-
межаться лише од-
нією Марбельєю, 
хоча в попередні 
роки «біло-сині» на-
магалися погостюва-
ти й у Ізраїлі.
 Попри заяви пре-

зидента «Динамо» 
Ігоря Суркіса про 
гучну кадрову реор-
ганізацію, на збори 
до Іспанії Сергій Реб-
ров поїхав зі старими 
кадрами. 
 Чутки про пере-
їзд Сергія Сидорчу-
ка до Туреччини на-
разі так і залишили-
ся чутками. Не про-
яснилося поки що й 
трансферне майбутнє 
лідера «біло-синіх» 
Андрія Ярмоленка. 
Футболіст активно 
продовжує виказу-
вати бажання погра-
ти в сильнішому за 
український чемпіо-
наті, проте далі роз-
мов його трансфер-
на справа ніяк не 
рухається. Але, що 
точно відомо, гра-
ти до Росії Ярмолен-
ко не поїде. «Перехід 
у російський чемпіо-
нат неможливий, у 
першу чергу, за полі-

тичними мотивами. 
В іншому разі, мене 
ніхто не зрозуміє», 
— заявив динамівсь-
кий «вінгер».
 Водночас до Ук-
раїни з російсь-
кої прем’єр-ліги по-
вернувся білорусь-
кий наставник Ле-
онід Кучук, який 
запам’ятався вітчиз-
няному вболівальни-
ку змістовною, про-
те вельми короткою 
співпрацею з київсь-
ким «Арсеналом». 
Потренувавши крас-
нодарську «Кубань» 
та московський «Ло-
комотив» 57-річний 
тренер погодився 
очолити кам’янську 
«Сталь». Наприкінці 
минулого року «ста-
левари» попрощали-
ся з голландцем Яко-
бом Галлом, робота 
котрого не задоволь-
нила керівництво 
клубу. Примітно, що 
Кучук – уже третій 
за ліком наставник, 
який по ходу поточ-
ного сезону працю-
ватиме зі «Сталлю». 
«Завдання?! Зроби-
ти команду боєздат-
ною», — заявив біло-
рус. ■

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

Хорват Даріо Срна вирішив не переїздити до «Барселони» й залишитися в «Шахтарі».
Фото з сайта shakhtar.com.

❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

«Теплична» 
адаптація
Після зимових канікул вітчизняні клуби розпочали підготовку 
до другої частини сезону

■

Олесь ХОРУНЖИЙ

Трохи більше місяця відпочивши на зимових канікулах, вітчизняні 
клуби прем’єр-ліги один за одним повертаються з відпустки й одра-
зу вирушають на тренувальні збори до теплих країв. Коли дозволя-
ли фінанси, можливостей для вибору тренувальної локації у них було 
значно більше, ніж зараз, коли зазвичай усе обмежується Туреччиною 
чи Піренеями.
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«Буває так, що одного разу ти на висоті, а наступного — переоцінюєш свої 
можливості».

Дмитро Підручний
український біатлоніст

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Найбільше медальних споді-
вань на етапі Кубка світу в Ру-
польдингу в українській збір-
ній покладалося на жіночу ес-
тафету, проте, як і у випадку з 
чоловічою командною гонкою, 
представниці вітчизняного біат-
лону завершили естафетні пере-
гони біля підніжжя п’єдесталу. 
Однак, на відміну від своїх ко-
лег-біатлоністів, наші дівчата 
до останніх метрів претендували 
на медалі. Але в битві за подіум, 
що розгорнулася на заключній 
стометрівці, капітан «синьо-
жовтих» Олена Підгрушна пос-
тупилася стрімкій францужен-
ці Сельї Емоньє, котра настіль-
ки розігналася, що в підсумку 
розбила дует фінішерок iз ко-
манд Німеччини та Норвегії.
 У порівнянні з попередньою 
естафетою, котра на етапі в Пок-
люці принесла Україні першу 
й наразі єдину медаль КС, тре-
нерський штаб «синьо-жовтих» 
ніяких кадрових змін не робив, 
обмежившись, так би мовити, 
лише внутрішньою ротацією. 
Право бігти заключний відрі-
зок дистанції замість молодої 
Анастасії Меркушиної віддали 
досвідченій Підгрушній, але по-
казати в Рупольдингу свій мак-
симум ветеран збірної не змог-
ла. Здалося, що естафета аж за-
надто багато відібрала в Олени 
сил.
 Інакше як пояснити 41-ше 
місце в її улюбленому спринті, 
котрий спортсменки бігли після 
командних змагань, та невихід 
на старт «персьюту».
 Водночас в обох цих індиві-
дуальних гонках вітчизняні 
шанувальники біатлону поба-
чили Валентину Семеренко, 
котра після тривалого «вкочу-
вання в сезон» повернулася на 
лижню. Одразу поборотися за 

найвищі місця Валі не вдалося, 
проте і спринт, і гонку переслі-
дування вона завершила в «топ-
30». При цьому, вже традицій-
но, кращим поміж українських 
стріляючих лижниць результа-
том відзначилася Юлія Джима, 
котра 11-ю завершила спринт. 

У чоловіків краще за інших 
українських біатлоністів пер-
сональні старти Рупольдинга 
провів капітан «синьо-жовтих» 
Дмитро Підручний. У сприн-
терській гонці, відстрілявшись 
на «нуль», він фінішував сьо-
мим; у «персьюті» ж посів 18-те 

місце. А переможцем цих пере-
гонів став лідер загального залі-
ку — француз Мартен Фуркад. 
При цьому у жінок свої перші 
перемоги в сезоні відсвяткува-
ла фінка Кайса Макарайнен.
 Додамо, що етап у Руполь-
дингу проходив під акомпане-

мент протестного «хору» «стрі-
ляючих лижників», які масово 
ставили свої підписи під звер-
ненням до Міжнародного союзу 
біатлоністів, вимагаючи вжити 
рішучих дій щодо російських 
спортсменів — фігурантів до-
пінгового скандалу. Зрештою, 
реагуючи на масовий протест, 
IBU заявила, що під час наступ-
ного етапу КС, який пройде 19-
22 січня в Антхольці, прове-
де екстрену нараду з цього про-
блемного питання. ■

БІАТЛОН

Прицільно — біля п’єдесталу
П’ятий етап Кубка світу українські біатлоністи завершили без нагород, але відзначили 
повернення на лижню Валентини Семеренко

■

На вогневому рубежі — молода надія вітчизняного біатлону Анастасія Меркушина (в центрі).
Фото з сайта www.biathlon.com.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Кубок світу. 5-й етап (Руполь-
динг, Німеччина). Жінки. Естафета 
(4 х 6 км). 1. Німеччина — 1:09.53,0 
(0 штрафних кіл + 6 додаткових пат-
ронів). 2. Франція — +3,5 (0+7). 3. 
Норвегія — +4,5 (0+1). 4. Україна 
(Варвинець, Джима, Меркушина, Під-
грушна) — +8,8 (0+3)...
 Кубок націй. 1. Німеччина — 
3661. 2. Франція — 3639. 3. Чехія — 
3104. 4. Україна — 3067...
 Загальний залік. 1. Коукалова 
(Чехія) — 587...12. Джима — 295... 
24. Підгрушна — 185... 38. Варвинець 
— 93... 46. Меркушина — 60...
 Чоловіки. Кубок націй. 1. Німеч-
чина — 3453. 2. Норвегія, Франція — 
3413... 7. Україна — 2895...
 Загальний залік. 1. М. Фур-
кад (Франція) — 730... 21. Підруч-
ний — 221... 31. Семенов — 172... 
36. А. Прима — 142... 47. Семаков 
— 53... 52. Кільчицький (усі — Ук-
раїна) — 39...

■

Григорій ХАТА

 «Аби потрапляти в поле зору теле-
візійників, потрібно змагатися з найсиль-
нішими тенісистами планети», — так на 
зорі свого становлення пояснювала влас-
ну відсутність на телеекранах українська 
тенісистка Леся Цуренко. Жереб, який у 
2017 році кинули організатори Відкри-
тої першості Австралії, у суперники до 
лідерів чоловічого та жіночого світового 
рейтингу в першому раунді турнірі пос-
лав українських тенісистів. Першій ра-
кетці WTA німкені Ангелік Кербер роз-
починати «Аустреліен оупен» випало 
матчем проти Цуренко, тоді як найсиль-
нішому тенісистові планети — британ-
цеві Анді Маррею — у дебютному поєдин-
ку змагань протистояв Ілля Марченко.
 Як результат, обоє українських тені-
систів опинилися в прицілах об’єктивів 
десятків телекамер, які традиційно вста-
новлюються на центральних кортах мас-
штабних змагань. Не секрет, що саме під 
лідерів світового рейтингу бронюються 
головні арени на турнірах із серії «Вели-
кого шолома». Зазвичай зовсім невели-
кій кількості тенісистів удається погра-
ти під час «АО» на його основній арені — 
корті імені Рода Левера.
 Проте, не маючи високого рейтингово-
го номеру на першому в цьому сезоні тур-
нірі «Великого шолома», й Цуренко (51-й 

ракетці планети), й Марченку (93-й номер 
ATP) вдалося засвітитися на основному 
майданчику «Аустреліен оупен». Проте 
їхнє перебування в рейтинговому «мейн-
стрімі» виявилося недовгим.
 Як не намагалися протистояти фа-
воритам турніру наші співвітчизники, 
але здолати найсильніших тенісистів 
планети їм не вдалося. Максимум, на 
що спромігся Марченко у протистоян-
ні з Марреєм, — дотягнув  до тай-брейку 
в другому сеті. Хоча, загалом, перевага 
британця над донеччанином сумнівів не 
викликала — 7:5, 7:6 (7:5), 6:2.
 Дещо більше шансів на успіх у грі з пер-
шим номером жіночого посіву «АО»-2017 
мала Леся Цуренко, котра, вигравши дру-
гий сет, поставила під сумнів фаворитсь-
кий статус Кербер. Проте заключна партія 
розставила все на свої місця.  Як і в першо-
му сеті, в ній німецька прима дозволила ук-
раїнській опонентці взяти лише два гейми. 
Не виключено, що краще зіграти Лесі зава-
дили проблеми зі здоров’ям, через які вона 
була змушена припинити боротьбу в турнірі 
в Хобарті, де вона дійшла до півфіналу.
 Не менш серйозне суперництво випа-
ло й на долю Катерини Козлової, котрій 
довелося протистояти екс-першій ракет-
ці світу, знаній Венус Вільямс. Незважа-
ючи на поважний тенісний вік, 36-річ-
ній американці вистачило двох сетів, аби 
змусити нашу співвітчизницю зачохлити 

ракетку — 7:6 (7:5), 7:5.
 Утім, без приємних емоцій у перший 
день «АО» український теніс усе ж не зали-
шився. Перша ракетка країни Еліна Сві-

толіна, котра від організаторів турніру 
отримала високий 11-й номер посіву, 
неймовірно легко розібралася з Галиною 
Воскобоєвою з Казахстану — 6:0, 6:2. ■

ТЕНІС

Герої рейтингів
У своїх стартових поєдинках Відкритої першості Австралії 
перші ракетки планети здолали українських опонентів

■

Леся Цуренко гідно протистояла першому номеру жіночого посіву «АО»-2017 — Ангелік Кербер.
Фото з сайта www.ausopen.com

❙
❙

Баскетбол
 Чемпіонат України. Суперліга. Чоловіки. 
«Кривбас» — «Миколаїв» — 83:54, «Дніпро» — 
«Запоріжжя» — 84:77, «Кремінь» — «Політехнік» 
— 78:79, «Хімік» — БІПА — 80:66, «Будівельник» 
— «Черкаські мавпи» — 76:68.
 Турнірне становище: «Хімік» — 17 перемог/2 по-
разки, «Будівельник» — 17/4, «Кривбас» — 15/5, «Дніп-
ро» — 15/6, БІПА — 10/10, «Черкаські мавпи» — 9/11, 
«Запоріжжя» — 9/12, «Миколаїв» — 8/12, «Кремінь» — 

7/14, «Волиньбаскет» — 3/17, «Політехнік» — 2/19.

Хокей
 Чемпіонат України. «Білий барс» — «Джене-
ралз» — 5:4, «Витязь» — «Кривбас» — 1:8, «Крив-
бас» — «Кременчук» — 2:5.
 Турнірне становище: «Донбас» — 75 (29), 
«Кременчук» — 69 (29), «Кривбас» — 48 (28), «Дже-
нералз» — 31 (27), «Білий барс» — 14 (27), «Витязь» 
— 12 (26). ■

ХРОНІКА■
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...Люби i саночки возити
Радіоінженер сконструював аеросани, більше схожі на літальний апарат, 
аніж на наземний засіб пересування
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 — Я сьогодні кота купив.
 — Навіщо?
 — Дружина мишей боїться.
 — А миші звідки?
 — Сам учора приніс.
 — Для чого?
 — Давно хотів кота завести.

* * *
 — Що спільного між словами 
«кредит» і «декрет»?
 — В обох випадках усе почи-
нається iз задоволення, а закін-

чується проблемами.

* * *
 Диявол підходить до єврея:
 — Ізю, у мене до тебе вигідна 
пропозиція — продай душу.
 — Моя пропозиція ще вигідні-
ша — бери в оренду.

* * *
 Після походу на базар по м’ясо 
створилося враження, що сходив по 
донорськi органи. Ціни потихеньку 
вже вирівнюються.

По горизонталі:
 1. Дерево,яке зображене на гер-

бі і прапорі Лівану. 4. Популярний 
клубний танець, який танцюва-

ли в клубі у фільмі «Кавказь-
ка полонянка». 7. Річка на 

Кавказі. 8. Спадкове 
земельне володіння 
в епоху феодаліз-

му, за яке потрібно 
було нести службу та інші по-

винності. 10. У країнах ісламу, і в Ос-
манській імперії в тому числі, земля 
чи інше майно, яке заповідалося піс-
ля смерті на доброчинність — утри-
мання мечетей, шкіл чи громадських 
установ. 11. Знаменитий радянський 
піаніст-віртуоз німецького походжен-
ня, який народився у Житомирі. 13. 
Африканська тварина, суміш жира-
фи та зебри. 16. Чаклунка-цілитель-
ка із легендарного епосу про короля 
Артура та лицарів Круглого столу. 18. 
Тверді цукерки у вигляді карамелізо-
ваних шматочків горіхів, часто в шо-
коладній глазурі. 19. Фінська лазня. 
22. Орнамент, популярний у Старо-
давній Греції та в українських вишив-
ках, який іменують «безконечником». 
25. Райцентр на Волині. 26. Широка 
чоловіча краватка з бантом, популяр-
на у XVII-XVIII століттях. 27. Ім’я зна-
менитого французького філософа, 
письменника, фізика і математика, 
який винайшов шприц і гідравлічний 
прес.  28. Ім’я румунського футболіс-
та, екс-тренера донецького «Шахта-
ря». 29. Основоположник німецької 
класичної філософії. 
По вертикалі:
 1. Давня назва Феодосії, один з 

найбільших невільницьких ринків у 
Криму. 2. Знаменитий французький 
модельєр. 3. Дикий кінь американсь-
ких прерій. 4. Знак, який випікають 
на шкірі худоби чи злочинця. 5. Пол-
тавський полковник, який написав Пет-
ру І донос на Івана Мазепу. 6. Весняно-
літнє взуття. 9. Давньогрецький філо-
соф, який, за легендою, жив у бочці. 
12. Єврейська Біблія. 14. Вищий (в Ан-
глії) чи середній (у Франції) навчаль-
ний заклад. В Україні — вищий нав-
чальний заклад другого рівня акре-
дитації. 15. Аксесуар, який допомагає 
чоловікам тримати штани, а жінкам — 
підкреслювати талію. 17. Автоматизо-
ваний лук, що має більшу силу. 19. 
«Панну у жупані, таку кралю висвата-
ли, що хоч за гетьмана, то не ...» (Тарас 
Шевченко. «Наймичка»).  20. Звання 
нижчих офіцерів у царській армії. 21. 
Найпростіший живий організм. 23. Ге-
рой давньоіндійського епосу, одна із 
найпопулярніших інкарнацій бога Віш-
ну. 24. Спортивний майданчик для 
тенісу. ■
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 Цікавий спосіб заохоти-
ти офісних працівників відір-
ватися від комп’ютерів і тріш-

ки розім’ятися придумали пред-
ставники британської мережі 
фітнес-клубів David Lloyd Clubs. 
У районі Ковент-Гарден вони від-
крили кав’ярню, де завжди мож-

на безплатно перекусити. Але не 
просто так. Для того, щоб отри-
мати піту з овочами, а також коп-
ченим лососем або смаженим си-
ром «халумі» (на вибір), а також 
жменю горіхів, фруктів чи базилі-
ку для перекусу, потрібно  вико-
нати шестихвилинну інтенсивну 
програму, в яку входять присі-
дання, вправи на прес, ножні ви-
пади, віджимання, бігова доріж-
ка і велотренажер. Між різними 
видами вправ допускається 30-
секундний перепочинок.
 Фінансову підтримку для но-
вого кафе надала благодійна ор-
ганізація British Heart Foundation. 
Вони зацікавилися  результата-

ми дослідження, яке показало, 
що британські службовці прово-
дять 90 відсотків часу в офісах, 
сидячи за робочим столом.  Якщо 
врахувати, що середній робочий 
день триває вісім годин, то за рік 
набігає близько 65 днів сидіння 
на стільці, а це більше двох мі-
сяців.
 У David Lloyd Clubs сподіва-
ються, що їхня ініціатива змусить 
працівників «сидячих» професій 
хоч раз на день давати організ-
му додаткове навантаження, ком-
пенсуючи малорухомий спосіб 
життя. Бо, як показує практика, 
за шару люди здатні на все. На-
віть — побігати і пострибати. ■

ОТАКОЇ!

Біг за «шарою»
У Лондоні можна пообідати 
безкоштовно, виконавши комплекс 
фізичних вправ

■

Аліса КВАЧ

 Справжнім шоком для шануваль-
ників культової кіносаги «Зоряні вій-
ни» стало повідомлення напередодні 
Нового року про смерть актриси Керрі 
Фішер, яка зіграла у фільмі роль при-
нцеси Леї. Актрисі стало погано за 15 
хвилин до приземлення літака, коли 
вона летіла з Лондона до Лос-Андже-
леса — зупинилося серце. Через чоти-
ри дні, не приходячи до тями, вона по-
мерла у відділенні інтенсивної тера-
пії медичного центру Каліфорнійсь-
кого університету. А наступного дня 
від інсульту померла і її мама Деббі 
Рейнольдс — теж відома актриса.
 Але не меншим шоком це повідом-
лення стало і для представників студії 
Disney, які підписали з Керрі Фішер 
контракт на зйомки у трьох наступ-
них серіях. І якщо напередодні ново-
го року Керрі завершила зйомки ос-
новних сцен восьмої частини філь-
му, то питання, що робити з наступ-
ними двома, лишилося відкритим. 
Тим більше що у дев’ятій частині пе-
редбачалися дві кульмінаційні сцени 
— зустріч Леї зі своїм братом Люком 
і їхнє примирення та протистояння з 
сином Кайло Реном, з яким склалися 
досить непрості стосунки.

 Тож перед продюсерами по став 
непростий вибір: зняти у цій ролі 
іншу актрису, «вбити» Лею по сце-
нарію, вивівши її з оповіді, чи, 
навпаки, «воскресити», нама-
лювавши роль Леї на комп’ютері 
за допомогою голограми. Схоже, 
студія Disney зупинилася саме на 
цьому варіанті, оскільки з представ-
никами Керрі Фішер почалися пере-
мовини щодо отримання прав на ви-
користання образу актриси у зйом-
ках нових серій.
 До слова, це не перше «вос-
кресіння» Керрі Фішер — у фільмі 
«Вигнанець-один: Зоряні війни. Іс-
торії» комп’ютер уже відтворив об-
раз молодої принцеси Леї, і Керрі 
Фішер сама схвалила його. Також 
у цьому фільмі постав Уїлхафф 
Таркін у виконанні актора Піте-
ра Кушинга, який помер у 1994 
році.
 Утiм любителі фантастики те-
пер дискутують, наскільки ко-
ректним щодо самих акторів є 
таке «воскресіння». Бо з таким 
успіхом можна почати «зніма-
ти» нові фільми за участю Ме-
рилін Монро чи Брюса Лі. А там і 
взагалі від послуг акторів можна від-
мовитися. ■

НОУ ХАУ

Лея завжди жива
Компанія Disney хоче використати у продовженні 
«Зоряних війн» голограму Керрі Фішер

■

Керрі Фішер.❙

18 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. Вiтер пiвнiчно-
схiдний, 3-8 м/с. Температура вночi -10...-12, удень -5...-7.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. 
Славське: вночi -10...-12, удень -5...-7. Яремче: вночi 
-12...-14, удень -6...-8. Мiжгiр’я: вночi -12...-14, удень -5...-7. 
Рахiв: уночi -11...-13, удень -5...-7.

16 сiчня висота снігового покриву становила: Славсь-
ке — 59 см, Плай — 59 см, Мiжгiр’я — 30 см, Рахiв — 39 
см, Івано-Франкiвськ — 5 см, Яремче — 11 см, Пожеже-
вська — 16 см.
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