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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,43 грн 

1 € = 29,16 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Депутати — 
собі не вороги
Робота Верховної Ради стає все менш ефективною. І на це немає ради?
стор. 4 »

Ворог хоче 
до шпиталю

Російським окупантам 

на Донбасі не 

вистачає ліжкомісць 

для поранених
стор. 2 »

Американські 

генерали приємно 

здивовані рівнем 

нових зразків 

техніки Харківського 

бронетанкового 

заводу
стор. 2 »

«Дозор» для принца Чому виникає 

печія, про що 

свідчать такі 

симптоми і 

як позбутися 

«вогню» у 

стравоході
стор. 10 »

З 20 січня в українців закінчилися Різдвяні свята і люди взялися до роботи. А народні депутати — пішли на канікули. ❙
Фото з сайта obozrevatel.com. ❙

«Пекельне» лихо
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«Боже великий, єдиний, нам Україну храни,
Волі і світу промінням ти її осіни». Олександр Кониський

український письменник, публіцист (1836—1900)

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Нещодавно оприлюд-
нені е-декларації народ-
них обранців, які здиву-
вали й розсердили пере-
січних українців, нарешті 
зацікавили й компетент-
ні органи. За клопотанням 
Ген прокуратури Державна 
фіскальна служба взялася 
за перевірку сплати подат-
ків дев’ятьма народними 
депутатами. 
 Уже опублікували де-
в’ять рішень Печерського 
суду щодо нардепів, яких 
підозрюють в ухилянні від 
сплати податків (ч.3 ст. 212 
ККУ). У списку для пере-
вірки, зокрема, Олесь Дов-
гий, Євген Бакулін, Юрій 
Солод (чоловік Наталії Ко-
ролевської), Борислав Ро-
зенблат, Олександр Горбу-
нов, Віктор Романюк, Ген-
надій Бобов.
 Олесь Довгий (група 

«Воля народу») задекла-
рував активи у гривні та 
іноземній валюті в еквіва-
ленті 54,7 млн. грн., хоча 
у 1998—2015 роках він 
офіційно заробив лише 11,8 
млн. грн. Крім того, Довгий 
у 2015 році придбав корпо-
ративні права ПП «КВ Ме-
неджмент» за 15 млн. грн., 
задекларував картини й на-
ручні годинники без зазна-
чення їх вартості. 
 Борислав Розенблат 
(БПП) задекларував май-
же 109 млн. грн. на ра-
хунках у банках і готів-
кою, хоча в 1998—2015 
роках — сплатив податки 
лише із 3,3 млн. грн. Ма-
ють перевірити й екс-голо-
ву правління НАК «Нафто-
газ» Євгена Бакуліна — він 
«засвітив» гроші готівкою 
в банках у еквіваленті 42,4 
млн. грн., будинок (придба-
ний у 2011 році за 5,4 млн. 
грн.), а також два авто (су-

марна вартість яких — 2,5 
млн. грн.). Хоча прокура-
тура має дані, що у 1998—
2015 роках Бакулін спла-
тив податки із 13 млн. грн. 
доходів.
 Хитрував i «народо-
фрон тівець» Віктор Рома-
нюк, який, задекларував-
ши понад 15 млн. грн. го-
тівкою у 1998—2015 роках, 
сплатив податки тільки з 
1,4 млн. грн. Рильце в пуш-
ку й у нардепа Геннадія Бо-
бова (група «Відроджен-
ня»), адже, за інформацією 
ДФС, у 1998—2015 роках 
заробив «лише» 118,7 млн. 

грн., а задекларував готів-
кою... 100 млн. грн., 2,5 
млн. доларів і 1,8 млн. до-
ларів своєї дружини. 
 Чи стануть прецедентом 
справи цих перших ласті-
вок із касти недоторканних 
iз логічним завершенням 
розслідування, яке приве-
де хоча б до сплати подат-
ків з усіх заявлених сум, — 
покаже час. 
 Додамо, що Генпроку-
ратура ініціювала перевір-
ку 29 нардепів за фактом 
невідповідності між задек-
ларованими коштами та 
офіційними доходами. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 
Харків

 Недавно Харків відвідала делегація команду-
вання сухопутних військ Збройних сил США в Єв-
ропі, аби розглянути можливості швидкого наро-
щення потужностей підприємств «Укроборонпро-
му» для випуску нових видів техніки. Після їхньо-
го візиту у виданні The Wall Street Journal вийшла 
стаття, в якій фахівці дали детальну оцінку поба-
ченому. «Вони були враженні військово-технічним 
ноу-хау і здатністю швидко застосовувати уроки з 
лінії фронту для оновлення свого обладнання, — 
пише автор статті. — Українці також виробляють 
власні безпілотники і автомобілі без водіїв». 
 Потенціал і реальні розробки бронетанково-
го заводу стали також приводом для оцінки по-
зиції українських чиновників. На думку автора, 
підприємство радянської доби впевнено наро-
щує свої потужності «поблизу смертельної лінії 
фронту Європи та Росії», у той час, коли висо-
копосадовці більше переймаються тим, що оз-

начає для країни інавгурація Дональда Трампа. 
Мовляв, вони побоюються не отримати сучасну 
зброю, яку не надала їм свого часу адміністрація 
Барака Обами. Причину відмови у статті поясни-
ли тим, що союзники не хочуть спровокувати ес-
калацію конфлікту на Донбасі з боку Москви. 
 Водночас у статті наведено слова керівника 
державного концерну «Укроборонпром» Романа 
Романова, який пояснив причини зацікавленості 
України у співпраці з іноземними колегами. «У 
нас є яскраві люди, хороші технології, — сказав 

він. — Але нам потрібні західні компанії та парт-
нери, щоб бути ефективнiшими». 
 До речі, відмінну оцінку техніці харківських 
зброярів дали і військові спеціалісти Малайзії 
після виставки DSA 2016. Принц Сайед Фаізуд-
дин Путра наразі розглядає можливість придбан-
ня бронетранспортерів «Дозор-Б» і «БТР-3Е», 
протитанкового комплексу «Скіф» і потужного 
танка «Оплот». Усі ці зразки вже пройшли пере-
вірку боєм у прямому значенні цього слова, про-
демонструвавши свою високу ефективність. ■

ЄДНІСТЬ

Десятий ланцюг
Кияни об’єднали 
два береги Дніпра 
Олена КАПНІК

 Більше півтисячі активістів взяли участь 
в акції «Живий ланцюг Соборності», що про-
ходила на столичному мосту Патона. Із гас-
лами «У День Злуки єднаймося за руки», 
«Одна, єдина соборна Україна», «Україна — 
понад усе» та десятками синьо-жовтих стягів 
вони з’єднали лівий та правий береги Дніп-
ра. Подія, приурочена до Дня Соборності, 
проходить уже десятий рік поспіль. Саме y 
цей день 98 років тому офіційно об’єдналася 
Україна.
 Учергове «живий ланцюг» ініціює братс-
тво козацького бойового звичаю «Спас». За 
словами ініціатора Вадима Васильчука, де-
сять років тому подія була лише ідеєю, але 
сьогодні це — дійство, яке єднає. «Завжди є 
причини, чому збирається не так багато лю-
дей, як того хотілося б. Але вони приходять — 
і це важливо. Загалом акція більш молодіж-
на, але водночас вона об’єднує покоління. 
Місія акції впродовж цих років не змінила-
ся. Вона, навпаки, стала потрібнiшою, адже 
ми знову втратили частину своєї землі», — 
розповідає «УМ» Вадим Васильчук. 
 Щороку в акції по всій Україні бере участь 
велика кількість людей. У Києві таких небай-
дужих назбиралося більше півтисячі. Части-
на учасників вийшла з лівого берега, інші — 
з правого. А посередині мосту зчепили синю 
та жовту смужки державного прапора дов-
жиною 30 метрів. Він — символ духовно-
го об’єднання сходу та заходу країни. Крім 
того, вони заспівали Державний гімн та хви-
линою мовчання вшанували українських ге-
роїв, які віддали власні життя за соборність 
рідної країни. 
 «Такі акції потрібні завжди, адже люди 
збираються на них винятково з власної волі 
та душевних переконань. Сюди ніхто нікого 
не виганяє та не зганяє, як це було за часів Со-
юзу. У час, коли в країні йде війна і найкра-
щі чоловіки захищають нас в окопах, ми не 
маємо права тут сидіти без дій. Я при йшла, бо 
люблю свою країну. Я хочу, щоб там, y Крем-
лі, побачили — ми єдині та неподільні. І як би 
там не хотілося, але роз’єднати нас не вдас-
ться нікому», — каже 65-річна Марія Воло-
димирівна. Разом iз нею — чоловік Дмит-
ро Тарасович. Сім’я прийшла на акцію впер-
ше. Таким чином хочуть підтримати єдиного 
сина, який уже майже рік воює на Донбасі. 
Найбільш за все подружжя бажає дочекати-
ся сина і через рік прийти на акцію втрьох. ■
 

НАГОРОДИ

 Із нагоди Дня Соборності Президент Петро Поро-
шенко підписав указ про відзначення державними 
нагородами видатних українців. Орден князя Ярос-
лава Мудрого 5 ступеня отримали голова комітету 
Європарламенту із закордонних справ Елмар Брок та 
проректор Українського католицького університету 
Мирослав Маринович, композитор Ігор Поклад. Ор-
ден Свободи отримав голова Меджлісу Рефат Чуба-
ров, a орден княгині Ольги 3 ступеня — уповноваже-
ний Президента України з мирного врегулювання си-
туації на Донбасі Ірина Геращенко. Співачці Тіні Ка-
роль Президент присвоїв звання народної артистки 
України. 
 Орден «Золота Зірка» Петро Порошенко 
присудив  звільненому з полону бойовиків Володи-
миру Жемчугову. У період із 28 грудня 2014 року по 
24 вересня 2015 року Жемчугов провів 30 спеціаль-
них операцій зі знищення військових об’єктів ворога 
та особового складу окупаційних військ. 29 вересня 
2015 року, під час виконання чергового бойового за-
вдання та спроби захоплення противником, Жемчу-
гов прийняв рішення підірвати себе, внаслідок чого 
отримав тяжкі поранення — втратив обидві руки та 
зір, та в непритомному стані був захоплений бойови-
ками. Він тривалий час утримувався у Луганському 
СІЗО. Через рік Жемчугова звільнили з полону бо-
йовиків.
 Загалом, число нагороджених — близько 200.

■

■

ЗНАЙ НАШИХ!

«Дозор» для принца
Американські генерали приємно здивовані рівнем нових 
зразків техніки Харківського бронетанкового заводу

■

ГАМАНЕЦЬ

Віддайте податки!
Фіскали взялися за перевірку 
«жирних» нардепів

■

У Євгена Бакуліна теж запитають, звідки гроші.❙

Іван БОЙКО 

 Російським окупантам не виста-
чає військових шпиталів на Донбасі 
для своїх поранених, тож вони поп-
росили своїх командирів відкрити 
додатковий шпиталь на базі відом-
чої лікарні шахти ім. Менжинського 
в місті Первомайськ Луганської об-
ласті.
 Як повідомляє Головне управлін-
ня розвідки Міноборони України, 
таку пропозицію найманців з оку-
пованої Кадіївки зумовило зростан-
ня кількості їхніх втрат під час боїв 
із захисниками України. 
 Утім командування окупаційних 
військ не підтримало таку ідею та за-
пропонувало найманцям доставляти 
поранених до цивільних лікарень. 
Мовляв, грошей на шпиталь не вис-
тачає. 
 При цьому кадровим російським 
військовим на Донбасі наказано 
приховувати втрати шляхом офор-
млення поранених i вбитих як пос-
траждалих унаслідок нещасних ви-
падків.
 Усе це обурило рядових загарбни-
ків i «призвело до збільшення кіль-
кості бажаючих звільнитися за будь-
яких умов», додають українські роз-
відники.

 Загалом на лінії фронту на всіх на-
прямках не вщухають ворожі обстрі-
ли, хоча активність терористів знач-
но знизилася. Найбільшу активність 
ворога спостерігають на приазовсь-
ких рубежах сектору «М», що під 
Маріуполем. 
 Як додає речник Міноборони з пи-
тань АТО Олександр Мотузяник, по 
всьому фронту на маріупольському 
напрямку активізувалися снайпери 
бойовиків. 
  Упродовж минулої неділі зафік-
совано 41 ворожий обстріл. Четверо 
захисників України поранено під час 
обстрілів поблизу окупованого До-
нецька. 
  Зокрема, по селищу Піски оку-
панти гатили зі 120-міліметрових мі-
нометів. Утім, за словами полковни-
ка Мотузяника, найбільше обстрілів 
зазнало селище Зайцеве. ■

НА ФРОНТІ

Ворог хоче до шпиталю
Російським окупантам на Донбасі не вистачає 
ліжкомісць для поранених

■

ДО РЕЧІ

 На лінії розмежування на Донбасі в пунк-
ті пропуску в Новотроїцькому ввечері 20 січня 
прикордонники під час огляду 15 авто колони 
гуманітарного штабу «Допоможемо» Фонду 
Ріната Ахметова виявили у двох водіїв заборо-
нені для перевезення предмети.
 Як повідомляє «Громадське» з посиланням 
на заяву прес-центру гуманітарного штабу, дії 
двох водіїв «поставили під загрозу доставку», 
тому Фонд Ахметова співпрацюватиме з пра-
воохоронцями.
  За непідтвердженою інформацією, під час 
огляду було виявлено сховище з переносними 
та стаціонарними радіостанціями Verteks ви-
робництва Швейцарії.
 Уже наступного дня, 21 січня, прес-центр 
гуманітарного штабу «Допоможемо» Фонду 
Ріната Ахметова повідомив, що 13 iз 15 ванта-
жівок продовжили рух у напрямку Донецька.

■
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 Втрачений диплом серії ЖВ-І № 060191 
реєстр.  № 364, виданий 30 червня 1981 року 
Київським інститутом народного господарс-
тва ім. Д. С. Коротченка (зараз ДВНЗ «КНЕУ 
ім. В. Гетьмана»), на ім’я Нененко Олени Во-
лодимирівни, вважати недійсним.

СВЯТЕ

Собор 
на Соборній
У Фастові підписували 
передвступний договір 
про Злуку
Василь ПОРТЯК

 Власне, головна вулиця міста Фастів, що 
на Київщині, колись таки вела до собору. Ще 
наприкінці 80-х у місцевій пресі вийшла стат-
тя «Вулиця, що вела до храму» — про потребу 
повернення історичної назви головній вулиці 
міста, яка на той час була названа іменем вож-
дя пролетаріату. Уже тоді громадськість про-
позицію сприйняла як справедливу. 
 Тим більше, ще один акцент був на собор-
ній ролі Фастова в новітній історії України: 
1 грудня 1918 року на залізничній станції 
Фастів підписали передвступний договір між 
УНР і ЗУНР про Злуку. Тобто до головного — 
проголошеного 22 січня 1919 року на Софійсь-
кій площі в Києві — існував проміжний. Нині 
про цю історію можна дізнатися, зокрема по-
бувавши на фастівській залізничній станції у 
Вагоні-музеї з відповідною експозицією. 
 Довга була історія з перейменуванням го-
ловної вулиці Фастова. Та головне — у собор-
ному місті уже є Соборна вулиця. Наймолодші 
фастівчани вже й не знають про ленінську її 
назву. І ось остаточний акт справедливості — 
постає на вулиці й храм, собор святого Мико-
лая Української православної церкви Київсь-
кого патріархату. ■

■

ДО ДАТИ

Його Єрки 
На Черкащині 2017-й 
оголошено роком 
В’ячеслава Чорновола
Людмила НІКІТЕНКО 

 Віддати заслужену шану своєму земляку 
— В’ячеславу Чорноволу — в рік його 80-річ-
чя вирішли черкащани. Тож 2017-й тут назва-
но роком видатного політичного діяча та за-
сновника Народного руху України. Відповід-
не розпорядження підписав голова Черкась-
кої  обласної державної адміністрації Юрій 
Ткаченко.
 Як повідомили «Україні молодій» у прес-
службі ОДА, вже  створено робочу групу, яка 
відповідатиме за організацію та координацію 
заходів із відзначення 80-річчя від дня на-
родження Героя України В’ячеслава Чорно-
вола. За словами Юрія Ткаченка,  оголошення 
нинішнього року роком В’ячеслава Чорновола 
має важливе значення не лише для вшануван-
ня пам’яті  земляка  черкащан, а й для кож-
ного українця. Адже свого часу   В’ячеслав 
Чорновіл став провісником вільної, демокра-
тичної країни і зміг об’єднати зусилля полі-
тиків та прагнення нації до творення власної 
держави.
 Як відомо,  В’ячеслав Чорновіл народив-
ся 24 грудня 1937 року в селі Єрки (нині Ка-
теринопільський район Черкаської області). 
Став провідником українського національно-
демократичного визвольного руху кінця 80—
90-х років. Серед іншого, В’ячеслав Чорновіл 
був ініціатором проголошення Декларації про 
державний суверенітет України та Акта про-
голошення Незалежності України. Звання Ге-
роя України отримав посмертно. ■

■

Ірина КИРПА

 Жінка випадково виявила ви-
крадений у неї майже три роки тому 
Mitsubishi Lancer на сайті безкоштов-
них оголошень та наважилася «ку-
пити»  власний автомобіль іще раз! 
Але при цьому вона заздалегідь на-
відалася в поліцію та розповіла спів-
робітникам правоохоронних органів, 
що свій транспортний засіб втрати-
ла на території Донецької області 
у 2014-му. Жінка розповіла, що на 
неї напала група озброєних бойови-
ків, чиї обличчя були закриті маска-
ми. Чоловіки силою відібрали в неї 
на дорозі автомобіль, а також викра-
ли інше майно. 
 Заручившись підтримкою пра-
воохоронців, 46-річна жінка пере-
говорила із продавцем її ж авто по 
телефону та домовилася про міс-
це зустрічі. Далі, поки вона огляда-
ла машину, за нею уважно стежили 
поліцейські. А в той момент, коли по-
купець i продавець уже «вдарили по 
руках», до них підійшов співробітник 
поліції та попросив 29-річного про-
давця пред’явити документи. Реак-

ція чоловіка була стрімкою: він схо-
пився за кермо іномарки та жваво 
натиснув на газ. Як розповіли спів-
робітники відділу комунікації ГУНП 
у Миколаївській області, наздоганя-
ти горе-продавця довелося праців-
никам Управління карного розшуку 
спільно з бійцями відділу боротьби 
зі злочинами, які пов’язані з торгів-
лею людьми.
 Лише за півгодини силови-
кам удалося блокувати водієві мож-
ливість вирватися за межі Мико-
лаївської області на чужій машині. 
Втім продавець краденого не поспі-
шив визнавати свою провину. Він за-

явив: купив авто в Одесі, документи 
на транспортний засіб були в повно-
му порядку, тому ніяких побоювань з 
його боку не викликали... А от свою 
спробу втекти від поліцейських чо-
ловік логічно пояснити таки не зміг. 
Це стало підставою для того, щоб 
слідчі Заводського відділу поліції 
почали розслідування у рамках 
кримінального провадження за стат-
тею 289 КК України («Незаконне за-
володіння транспортним засобом»). 
Автомобіль Mitsubishi Lancer був ви-
лучений у спритного продавця та від-
правлений на стоянку до з’ясування 
всіх подробиць викрадення, а також 

осіб, які були причетні до скоєння 
злочину.
 За словами начальника слід-
чого управління ГУНП у Мико-
лаївській області, підполковника 
поліції Івана Виговського, санкції 
цієї статті передбачають покаран-
ня у вигляді позбавлення волі на 
строк від 7 до 12 років iз можливіс-
тю конфіскації майна. 
 До речі, раніше інша жінка купи-
ла за 140 тис. гривень в одеському 
автосалоні свій  автомобіль Daewoo 
Matiz, який раніше у неї викрали 
бойовики на Луганщині. Про продаж 
теж дізналася з інтернет-оголошень. 
Причому за документами він прохо-
див як новий автомобіль, незважаю-
чи на те, що вже більше року пере-
бував у розшуку. Як розповіли фах-
івці регіонального сервісного цент-
ру МВС у Миколаївській області, під 
час перевірки за національною авто-
матизованою інформаційною систе-
мою було встановлено, що машину 
дійсно було ввезено на територію Ук-
раїни в липні 2013 року, а через пів-
тора року іномаркою незаконно заво-
лоділи озброєні бандити. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Житомирською місцевою проку-
ратурою до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань внесено відомості 
про порушення санітарних правил і 
норм щодо запобігання масовим от-
руєнням у місцевій гімназії, за озна-
ками кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч.1 ст. 325 КК Ук-
раїни. Як повідомили «УМ» у прес-
службі прокуратури в Житомирської 
області, було встановлено, що до ди-
тячої обласної та центральної дитячої 
міської лікарень iз 20 по 21 січня з по-
переднім діагнозом —   гостре кишко-
ве отруєння — було госпіталізовано 13 
дітей. Усі вони — учні з різних класів 
місцевої гуманітарної гімназії №23. 
 Школярі скаржилися на нудоту, 
блювоту, підвищення температури 
тіла та діарею. Їхнiй стан лікарі оці-
нили як середньої важкості.
  За словами заступника міського 
голови Житомира Матвія Хренова, 
госпіталізованим дітям проведено всі 
необхідні аналізи, але поки що збуд-

ника інфекції не визначено. «Прове-
дено експрес-тести — сальмонельозу 
не виявлено. Більшість ознак вказу-
ють на те, що це бактеріальна інфек-
ція, тому всі діти отримують антибак-
теріальну та дезінтоксикаційну тера-
пію», — розповів заступник жито-
мирського міського голови.
 У їдальні навчального закладу при-
пинено харчування і розпочато пере-
вірки. Влада міста прийняла рішення 
припинити навчання в гімназії №23, 
аби провести дезінфекцію приміщень 
цього навчального закладу. Піти на 
такий крок у Житомирі змушені були 
після того, як стало відомо про випад-

ки отруєння дітей, які не харчувались 
у їдальні гімназії. Тож причиною масо-
вого отруєння, припускають у міській 
раді, може бути й інша.
 Наразі госпіталізовані учні ще пе-
ребувають на лікуванні у міських лі-
карнях і отримують безкоштовно ме-
дичну допомогу. Їхнiй стан лікарі на-
зивають задовільним.
    Досудове розслідування за фак-
том масового отруєння школярів про-
водить житомирський обласний від-
діл поліції. Він і має встановити всі 
обставини отруєння школярів. Про-
цесуальне керівництво здійснює Жи-
томирська місцева прокуратура. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Україна вшановує за-
гиблих героїв-«кіборгів», 
які 242 дні тримали оборону 
Донецького аеропорту. Цьо-
го року до заходів неначе ма-
ють долучитися і священи-
ки Української православної 
церкви Московського пат-
ріархату. Принаймні інфор-
маційно-просвітницький від-
діл УПЦ МП повідомив: «В 
усіх храмах УПЦ відбудуть-
ся панахиди у зв’язку з Днем 
пам’яті захисників Донець-
кого аеропорту. З благосло-
вення Блаженнійшого мит-
рополита Київського і всієї 
України Онуфрія, в усіх мо-
настирях і на парафіях Ук-
раїнської православної церк-
ви будуть звершені панахиди 
за загиблими воїнами».
 Відповідний циркуляр, 
iдеться у повідомленні, було 
направлено всім єпархіям 
Української православної 
церкви Московського пат-
ріархату. 
 Нагадаємо, що раніше 
було немало випадків, коли 

священики УПЦ МП від-
мовлялися відспівувати за-
гиблих українських героїв. 
А на окупованих територіях   
навіть благословляли бойо-
виків на війну проти Украї-
ни. Протестуючи проти та-

ких не богоугодних дій, па-
рафії Московського патріар-
хату почали переходити до 
Київського, в якому наразі 
діють понад 4000 парафій, 
об’єднаних у 29 єпархій у всіх 
областях нашої держави.

 Нинішню ініціативу 
УПЦ МП про проведення 
панахид за загиблими у со-
ціальній мережі «Фейсбук» 
не всі сприйняли однознач-
но. Користувачі пишуть: «їм 
вірити не можна», «панахи-
ди за загиблими «воїнами», 
а не «українськими воїна-
ми», «або там є якийсь ню-
анс, або вітер сильно змінив-
ся і в УПЦ МП це зрозумі-
ли», «будуть говорити про 
«братовбивчу війну» і моли-
тись за мир», «молитимуть-
ся і за «воїнів» «ДНР/ЛНР», 
«довго збиралися, прийшла 
нова методичка з Москви», 
«версія одна: вовки в овечій 
шкурі. Немає і не буде їм 
віри», «рівень антирейтин-
гу такий, що пора хоч щось 
робити. Суть та ж сама — во-
рожа структура», «який по-
ворот, вони ж навіть не мо-
лилися за упокій і за здравіє 
солдатів на своїх службах, 
а після служби проповідь 
обов’язкова про братовбивчу 
війну», «наступний крок: 
один народ — пора мирити-
ся», «не вірю! Нема там щи-
рості. Онуфрій вірою і прав-
дою служить не Богові, а 
Кирилу з Путіним», «відма-
зуються, аби лиш не прикри-
ли». «Це звичайний марке-
тинговий хід. Московський 
патріархат втрачає парафіян 
через російську агресію, от і 
доводиться йти на такі кро-
ки», — написав користувач 
Олексій Братущак. ■

ОГОЛОШЕННЯ■

КРИМІНАЛ

Бойовики-крадії 
У Миколаєві затримали злодія, 
який намагався продати вкрадене 
на Донбасі авто його власниці

■

НЕБЕЗПЕКА

Не сальмонела
Після масового отруєння учнів прокуратура 
розпочала кримінальне провадження

■

Церквi Московського патрiархату вiрять не всi українцi.❙

ЦЕРКВА

«Онуфрій служить не Богові»
У храмах Московського патріархату неначе служитимуть 
панахиди в пам’ять про «кіборгів»

■
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«Парламент не працює тому, що він перестав бути місцем прийняття рішень. 
За фракцію БПП рішення приймає особисто Петро Порошенко, який «спускає» 
депутатам команду, за які законопроекти голосувати, а за які — не голосувати».

Сергій Власенко
народний депутат від фракції «Батьківщина»

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Минулої п’ятниці Голова Верховної Ради 
Андрій Парубій виголосив свою (схоже 
— найкоротшу у подібній ситуації) про-
мову та оголосив про завершення робо-
ти п’ятої сесії парламенту, відпустивши 
до 7 лютого депутатів на канікули. Втім 
обстановка в сесійній залі була не тільки 
не святкова, а й, відверто кажучи, не-
робоча: у сесійній залі виднілося повно 
порожніх місць. Як і в урядовій ложі, 
— на традиційній «годині запитань до 
уряду» за всіх «відстрілювалися» лише 
перший віце-прем’єр-міністр економіч-
ного розвитку і торгівлі Степан Кубів 
та віце-прем’єр-міністр регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-ко-
мунального господарства Геннадій Зуб-
ко. Та й напередодні спікер парламенту 
достроково закрив вечірнє засідання 
через елементарну відсутність народних 
депутатів у сесійній залі: попри те, що 
табло висвічувало зареєстрованими 336 
парламентських карточок, у реальності 
їх виявилося лише 169. Як сумно пожар-
тував у «Фейсбуці» народний депутат 
Володимир Ар’єв, «сьогоднішній кворум 
Верховна Рада зібрала в Давосі, Вашин-
гтоні й ополонці».
Як стверджують експерти, останні два 
роки ефективність роботи парламенту 
невпинно падає. Однак жодних механіз-
мів впливу на ситуацію поки що немає. 
«УМ» вирішила проаналізувати, чим 
займалися депутати і чим би вони мали 
займатися останні п’ять місяців. 

Головне — себе не обділити
 «Протягом п’яти місяців роботи ми 
ухвалили 106 законів у цілому, з них 16 
— із ратифікації, 60 законопроектів ух-
валено в першому читанні», — прозвіту-
вав, закриваючи сесію, Андрій Парубій. 
Найважливіший із них, звичайно, Закон 
про державний бюджет на 2017-й рік, 
прийнятий, традиційно, в авральному 
порядку, в ніч на 21 грудня (щоб встиг-
нути відзвітуватися МВФ, доки там не 
пішли на різдвяні канікули). Спікер на-
звав цей документ «бюджетом країни, 
яка воює», хоча інші його колеги були 
більш скептичними. «Бюджет залишив-
ся тією сірою діркою і прірвою, яка про-
довжує погану традицію, започатковану 
Януковичем, Яценюком і продовжену 
Гройсманом, коли головний фінансовий 
документ не став бюджетом розвитку, а 
став бюджетом проїдання», — заявив 
перший заступник керівника фракції 
«Батьківщина» Сергій Соболєв. 
 Навіть закріплене в бюджеті рішен-
ня уряду підвищити мінімальну зарпла-
ту до 3200 грн. досі є дискусійним. Із Но-
вого року це стало однією з причин, яка 
змусила всі небюджетні сфери підвищу-
вати вартість продукції та послуг, щоб 
лишитися на плаву. А після емісії кош-
тів, зумовлених націоналізацією «При-
ватбанку», та нової хвилі інфляції це 
підвищення взагалі практично лиши-
лося невідчутним, а подекуди дало і зво-
ротний ефект.
 Крім бюджету, варто відзначити і 
судову реформу. З 30 вересня в Україні 
право звільняти суддів перейшло від 
Верховної Ради до Вищої ради право-
суддя, хоча Закон «Про Вищу раду пра-
восуддя» було прийнято лише під кінець 
року, в ту ж «бюджетну ніч». «Це важ-
ливий крок, який відкриває шлях для 
ефективної реалізації судової реформи. 
Закон є одним із наріжних каменів су-
дової реформи, без якого ми не можемо 
говорити про успіх змін у подальшому. 
Вища рада правосуддя прийматиме рі-
шення про звільнення суддів із посади 
і давати згоду на затримання чи арешт 

судді», — переконаний заступник голо-
ви парламентського Комітету з питань 
правової політики та правосуддя Василь 
Яніцький.
 Серед інших резонансних голосувань 
— прийняття у першому читанні Закону 
про освіту (хоча після цього в суспільс-
тві розгорнулися палкі дискусії щодо 
положення про навчання мовами націо-
нальних меншин), надання дозволу на 
притягнення до відповідальності суд-
ді Дніпровського районного суду Києва 
Миколи Чауса та народного депутата Ва-
дима Новінського (однак перший до того 
часу вже опинився на території Криму, 
а другому Генеральна прокуратура досі 
не може висунути обвинувачення щодо 
спроби позбавити волі митрополита 
Драбинка), продовження мораторію на 
купівлю-продаж земель сільськогоспо-
дарського призначення та планові пере-
вірки бізнесу до кінця 2017 року, доз-
віл Національній раді з питань телеба-
чення і радіомовлення без попереджен-
ня штрафувати телеканали за заклики 
до перевороту тощо. 
 А ще — в жовтні депутати проголо-
сували за збільшення більш як удвічі 
власних зарплат — до 40 тисяч гривень. 
Щоправда, після шквалу критики вже 
1 листопада це рішення було скасовано. 
Втім спроби покращити своє матеріаль-
не становище депутати не полишили — 
ще минулого тижня до порядку денно-
го було внесено затвердження коштори-
су Верховної Ради на поточний рік, де, 
зокрема, було і питання про розмір депу-
татської зарплати. Але, як і решта, воно 
теж зависло через нестачу голосів.

Найефективніший законотворець — 
Петро Порошенко
 У цілому ж назвати продуктивною 
п’яту сесію Верховної Ради, як і XVIII 
скликання загалом, важко. «У нас чо-
мусь реально важливі питання відкла-
даються в дальній кут. Позиція щодо 
ринку землі, парламент не може зміни-
ти членів ЦВК (це взагалі сором), депу-
тати не розглядають чомусь зміни до ви-
борчого законодавства. Тобто принципо-
во важливі речі відкладаються в дальній 
кут, вони віддаються на розсуд адмініст-
рації Президента. Особисто Петро Поро-
шенко сідає і приймає рішення. Коли він 
його прийняв, тоді парламент може про-

голосувати. Країна перебуває в якомусь 
ручному управлінні. Напевне, так Пет-
ро Порошенко звик керувати своєю кор-
порацією і так він намагається керува-
ти країною», — зазначив, виступаючи в 
студії каналу NewsOne, екс-народний де-
путат від БПП Єгор Фірсов. І він має ра-
цію: за два роки депутати так і не при-
йняли Закон про спецконфіскацію, про 
Конституційний Суд, позбавлення де-
путатів недоторканності, закони щодо 
децентралізації, буксують медична та 
пенсійна реформи. Про ці резонансні 
ініціативи було сказано багато, однак 
віз, як мовиться, і нині там.
 Ще одне питання, яке «зависло» в 
парламенті з квітня 2015 року, — легалі-
зація видобутку бурштину. Ще на по-
чатку минулого року, коли журналісти 
вкотре оприлюднили кадри варварсько-
го промислу на «клондайках», було 
створено робочу групу на чолі з віце-спі-
кером Іриною Геращенко, яка ще до літ-
ніх канікул мала підготувати до голосу-
вання та винести на розгляд парламенту 
пакет із чотирьох «бурштинових» зако-
нопроектів, однак — «не встигли». Восе-
ни це питання двічі вносилося до поряд-
ку денного, але — в самому кінці спис-
ку, із розрахунком, щоб до нього черга 
не дійшла. А останнім часом про них і не 
згадують.
 Схоже, в парламенті на легалізацію 
бурштину вже махнули рукою, оскіль-
ки в остаточному варіанті держбюдже-
ту на 2017 рік навіть конкретна сума від 
ренти на видобуток бурштину не перед-
бачена, є лише загальне формулювання 
(у 2016-му вона закладалася в розмірі 
1,5 млрд. грн., а в попередньому варіанті 
бюджету, прийнятому в жовтні в першо-
му читанні, — 4,3 млрд. грн.). Не впли-
нули на законотворчий процес і трагіч-
ні події із застосуванням зброї на Рів-
ненщині і Житомирщині, які сталися 
одразу по Різдву. Нагадаємо, що на Ро-
китнівщині, у Старому Селі, внаслідок 
конфлікту між місцевими чоловіками 
та трьома жителями сусіднього району 
останні отримали вогнепальні поранен-
ня з мисливської зброї, однак їм кілька 
годин «з виховною метою» не дозволяли 
надати медичну допомогу. А в Олевську 
невідомі кинули в натовп бойову грана-
ту, внаслідок чого один чоловік загинув, 
а кілька отримали поранення. І хоча 

правоохоронці заперечують тут прямий 
зв’язок із видобутком бурштину, тен-
денція загрозлива: саме в «бурштино-
вих» районах зараз зосереджено чима-
ло вогнепальної зброї, яка починає «го-
ворити».
 Загалом же громадська мережа 
«ОПОРА», проаналізувавши результа-
ти діяльності парламенту за два роки, 
дійшла висновку, що лише 11% зако-
нопроектів, зареєстрованих протягом 2 
років у Верховній Раді XVIII скликання, 
стали законами. Цим нинішня Верховна 
Рада схожа на парламенти VII (2012—
2014 рр.) і IV скликань (2002—2006 рр.), 
які діяли в часи найгостріших політич-
них криз періоду незалежності України. 
Водночас 81% законопроектів, ініційо-
ваних Президентом за два роки діяль-
ності Верховної Ради, врешті стали за-
конами. Ефективність урядових ініціа-
тив дещо менша, але теж чимала — 29% 
урядових законопроектів, внесених у 
парламент, були позитивно проголосо-
вані. Натомість серед зареєстрованих де-
путатами законопроектів лише 7% набу-
ли чинності.

Виборів не буде?
 На «розхолодження» депутатів впли-
нула і загальна стабілізація політичної 
ситуації в країні. Якщо іще півтора року 
тому Верховною Радою блукав привид то 
третього Майдану, то дострокових пар-
ламентських виборів, то нині, як ствер-
джують експерти, через загальне падін-
ня рейтингів практично всіх політичних 
сил депутати всіма силами уникатимуть 
«розхитування човна». «Для достроко-
вих парламентських виборів найближ-
чим часом немає ні юридичних, ні со-
ціальних передумов. Дострокові вибо-
ри може призначити або Президент, або 
Верховна Рада. Але близько 70% тих, 
хто нині сидить у Верховній Раді, не ма-
ють жодного шансу потрапити в наступ-
ний склад. Це стосується не лише «На-
родного фронту», а й інших політичних 
сил. Тому вони за жодних обставин не 
приймуть рішення про перевибори, як 
і про зняття депутатської недоторкан-
ності, до речі. Хоч ти всю Верховну Раду 
по периметру обклади шинами і підпали 
їх — депутати підземними ходами вибе-
руться з приміщення, а голосувати не бу-
дуть. І Майдану, як такого, не передба-
чається, хоча рівень невдоволення в сус-
пільстві дуже високий. Але, по-перше, 
жоден із політиків чи гілок влади не є 
уособленням «абсолютного зла», здатно-
го сконсолідувати ці протесні настрої. А, 
по-друге, жодна із нинішніх політичних 
сил не відповідає очікуванням суспільс-
тва. А міняти шило на мило вже ніхто не 
хоче», — пояснює «УМ» ситуацію політ-
технолог Денис Богуш. 
 Своєрідним «часом Х» може стати 
квітень, коли уряд Володимира Гройс-
мана звітуватиме за рік роботи і знову 
може постати питання про ефективність 
парламентської коаліції. А доти депута-
ти можуть спати спокійно. «З початку 
роботи шостої сесії буде уточнення бюд-
жету, з’ясування рівня фінансової під-
тримки України з боку МВФ та ЄС, потім 
підготовка до року уряду та звіт Гройс-
мана, лише після цього на кінець весни 
може знову постати питання позачерго-
вих парламентських виборів. Якщо вони 
відбудуться, то не раніше жовтня. Нато-
мість, якщо владі вистачить розуму не 
посваритися, то виборів не буде, а сус-
пільне напруження буде зняте за допо-
могою місцевих виборів. Вони дуже не-
обхідні саме на жовтень 2017 року, щоб 
посилити децентралізацію», — переко-
наний експерт Інституту політичної ос-
віти Олександр Солонтай..
 На думку Солонтая, покращити ро-
боту Верховної Ради може парламентсь-
ка реформа, оскільки вибори змінюють 
лише особистості парламентаріїв, а пра-
вила лишаються старими. Але парадокс 
полягає в тому, що змінювати ці прави-
ла мають ті ж депутати, які самі собі не 
вороги. 
 Коло замкнулося? Парламент поки 
пішов на канікули... ■

ПАРЛАМЕНТ

Депутати — собі не вороги
Робота Верховної Ради стає все менш ефективною. І на це немає ради?

■

Своєрідні «канікули» депутати регулярно влаштовують і під час сесії.❙
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 За інавгурацією Дональ-
да Трампа якось непомітно 
пройшла церемонія вступу на 
посаду нового президента Бол-
гарії Румена Радева. Приведен-
ня до присяги його та віце-пре-
зидента Іліяна Йотова відбуло-
ся у болгарському парламенті 
минулого четверга. 53-річний 
генерал у відставці до липня 
минулого року був командува-
чем ВПС Болгарії. На виборах 
виступав кандидатом від Бол-
гарської соціалістичної партії 
(болгарських посткомуністів), 
переміг на них головну супер-
ницю — спікера парламенту та 
висуванку правлячої проєвро-
пейської партії ГЄРБ (Грома-
дяни за європейську Республі-
ку Болгарія) — набрав 59,37% 
голосів.
 Радев матиме широку вла-
ду. Спроби формування ново-
го уряду в рамках діючого пар-
ламенту провалилися, тому 
найближ чими днями Радев 

оголосить про розпуск парла-
менту та призначення достро-
кових виборів. До часу про-
ведення виборів новий прези-
дент призначить тимчасовий 
уряд, склад якого підбере осо-
бисто. А оскільки головним за-
вданням цього уряду буде під-
готовка проведення виборів, то 
з великою ймовірністю мож-
на передбачити, що на них пе-
реможе Соціалістична партія, 
а новим прем’єром стане лідер 
соціалістів Корнелія Нінова. 
 Радев, як і соціалісти за-
галом, не приховує своїх сим-
патій до Путіна та виступає за 
зняття санкцій проти Росії. Єв-
росоюз уже має проблеми з ізо-
ляціоністськи налаштованим 
прем’єр-міністром Угорщини 
Віктором Орбаном та «сірим 
кардиналом» Польщі Яросла-
вом Качинським, який iз-за ла-
штункiв керує правлячою пар-
тією «Право і справедливість». 
Румен Радев може стати ще 
більшим, ніж ці двоє, головним 
болем для Брюсселя. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Хоча цьогорічна зима не дає 
підстав для роздумів про гло-
бальне потепління, втім опри-
люднена вченими статистика 
не дає забувати про нього. За 
висновками науковців, 2016 
рік став на нашій планеті най-
теплішим за всю історію ме-
теорологічних спостережень, 
побивши аналогічний рекорд 
року 2015. І це дається взна-
ки. 
 Від 1 січня розлом між шель-
фовим льодовиком під назвою 
Ларсен C та рештою континен-
ту став більшим на 10 кіломет-
рів. Знімки, зроблені у листо-
паді минулого року агенцією 
НАСА, допомагають зрозуміти 
масштаби тріщини. Таким чи-
ном можна сказати, що айсберґ 
тримається на волосині. Якщо 
щілина збільшиться на чергові 
20 кілометрів, то відбудеться 
його остаточне від’єднання від 
шельфового льодовика Ларсен 
С. Потужна брила криги пере-
твориться на дрейфуючий ос-
трів. Її поверхня становитиме 
приблизно 2/3 території Чер-
нівецької області, тобто близь-
ко п’яти тисяч квадратних кі-

лометрів. Дані про збільшення 
тріщини надійшли також з єв-
ропейської супутникової систе-
ми Sentinel-1.
 Британський експерт про-
фесор Ендрю Лакман, що спос-
терігає за цим процесом, пише 
у своєму блозі, що, однак, не 
можна точно спрогнозувати, 
коли це станеться. Науковець 
повідомляв раніше: якщо весь 
шельфовий льодовик Ларсен 
С відірветься від Антарктиди і 
розтане, рівень світового океа-
ну підніметься на 10 сантимет-
рів. 
 Льодовик Ларсен C — ос-
тання ціла частина шельфо-
вого льодовика, який рані-

ше складався з трьох частин і 
мав загальну площу, яку мож-
на порівняти з площею острова 
Ямайка. За останні десятиліт-
тя льодовики Ларсен A і Лар-
сен B відкололися і пішли під 
воду. Дослідники припуска-
ють, що величезний льодовик 
зруйнувало глобальне потеп-
ління. Однак прямих доказів 
цьому наразі немає. Зокрема 
Ларсен A відколовся від основ-
ного масиву в 1995 році. У 2002 
році те саме неочікувано стало-
ся з частиною Ларсен B площею 
3250 кв. км і товщиною 220 м. 
Тепер процес дезінтеграції дій-
шов до останньої частини льо-
довика — Ларсен С. ■

Ігор ВІТОВИЧ

Під час виборчої кампанії майбутній пре-
зидент США Дональд Трамп дав чимало 
обіцянок, його перша промова вже як 
45-го президента Сполучених Штатів 
після інавгурації також була набором 
обіцянок, поєднаних одним леймотивом 
«знову зробити Америку великою». 

Журналісти йому не друзі
 Майбутня «велич» сумнівними мето-
дами та ціною переконала не всіх. Інав-
гурація Трампа зібрала в рази менше 
людей, ніж друга інавгурація Барака 
Обами 2013 року, на якій були присут-
ні два мільйони американців. Водночас 
сотні людей, обурених приходом до вла-
ди Трампа, вийшли на вулиці з протес-
тами. Адміністрація президента США 
навіть звинуватила ЗМІ в заниженні 
кількості глядачів інавгурації у центрі 
Вашингтона, адже в пресі з’явилася ін-
формація про те, що перед будівлею Ка-
пітолію зібралися менше 250 тисяч лю-
дей. У суботу, 21 січня, новий президент 
проковтнув чергову гірку пігулку. Цьо-
го дня в антитрампівському «марші жі-
нок» у десятках країн світу брали участь 
приблизно стільки ж осіб, як і в самій це-
ремонії інавгурації днем раніше. 
 Після свого обрання на президентсь-
кий пост Трамп неодноразово демонстру-
вав невдоволення роботою журналістів. 
Після вступу на посаду він продовжив 
війну з пресою. У суботу під час свого 
виступу перед співробітниками ЦРУ він 
заявив, що деякі ЗМІ подавали спотво-
рену картину, стверджуючи, що він во-
рогує зі спецслужбами. За його слова-
ми, насправді він ворогує з такими ЗМІ, 
в яких працюють «найганебніші люди в 
світі». Те, що Трамп уже наступного дня 
після інавгурації провів зустріч зі спів-
робітниками ЦРУ, свідчить, що під час 
свого президентства він розраховує на 
підтримку не ЗМІ та громадської дум-
ки, а силових органів. 
 Американська та світова преса від-
повідає Трампу тією ж монетою. У своє-
му коментарі інавгураційної промови 
французька газета «Ле Монд» пише: 
«Президент Трамп виступив не з прези-
дентською промовою, і навіть не з інав-
гураційною, а з новим передвиборчим 
зверненням, сповненим гніву. Це типово 
популістська промова: він напряму звер-
тається до «народу», обіцяючи поверну-

ти йому ту владу, яку в нього «вкрали» 
еліти, зануривши країну в хаос. Присут-
ність за його спиною цих самих еліт, як 
республіканців, так і демократів, його 
не зупинила. Він не побоявся публічно 
принизити свого попередника. Прав-
да, не зовсім зрозуміло, яким чином Ба-
рак Обама, якщо він несе відповідаль-
ність за весь цей апокаліпсис, залишає 
владу з рейтингом, якому його наступ-
ник може лише позаздрити».  Подібний 
тон коментаря в виданні «Медіапарт»: 
«Те, що говорив мільярдер, який тепер 
зайняв Білий дім, позбавило мови теле-
візійних коментаторів та викликало не-
розуміння в очах високопосадових чи-
новників, які зібралися на трибуні». На 
думку ще одного французького видання, 
в голові Трампа склалася «параноїдаль-
на картина світу».  А британське видан-
ня «Гардіан» вважає інавгураційну про-
мову Трампа «проголошенням політич-
ної війни», адже, попри зовнішню не-
вимушеність процесу передачі влади, 

тон його виступу свідчив про загрозливі 
зміни в країні. У свою чергу, британсь-
ка «Індепендент» зазначає, що в присут-
ності своїх попередників, конгресменів, 
сенаторів та військових командувачів, 
Трамп наважився критикувати всі їхні 
попередні досягнення, звинувачуючи 
всіх політиків загалом у тому, що вони 
довели Америку до зубожіння.
 А найбільше насмішило білорусь-
ке видання «Белорусскіє новості», яке 
порівняло Трампа та Лукашенка. «Інав-
гураційна промова Дональда Трампа 
низці місцевих спостерігачів навіяла 
паралелі з молодим Олександром Лука-
шенком. Той завоював симпатії простих 
людей на президентських виборах 1994 
року обіцянками дати відкоша знахаб-
нілій номенклатурі, стати справжнім 
виразником народних сподівань», — пи-
шуть «Белорусскіє новості».

Перші кроки
 Ключовими темами Трампа під час 

виборчих перегонів була міграція, Мек-
сика, мусульмани, невигідні для США, 
на думку Трампа, торговельні угоди 
США з найближчими сусідами та клю-
човими партнерами Канадою та Мекси-
кою.
 Від намірів заборонити в’їзд до краї-
ни мусульманам, як повідомляє аген-
ція «Франс Пресс», Трамп, схоже, від-
мовився. Замість цього  з’явились пла-
ни про заборону на в’їзд для громадян 
країн, «схильних до тероризму». Однак 
про які саме країни йдеться, не уточ-
нив.
 Мільярдер хоче вийти з угоди про 
Транстихоокеанське партнерство (TTP), 
а також скасувати угоду про вільну тор-
гівлю між США, Kaнадою та Мексикою 
(NAFTA). Такі переговори розпочали-
ся негайно після його вступу на посаду. 
Проте експерти наголошують — у цих 
документах йдеться не лише про мита, 
а й захист інтелектуальної власності та 
підтримку іноземних інвестицій. За ос-
танні десятиліття американські ком-
панії інвестували у Мексику та Кана-
ду мільярди доларів. І не виключено, 
що без дії угоди ця власність та інвести-
ції можуть бути заблоковані або навіть 
відчужені, заявив Ґабріель Фельбер-
майр iз Мюнхенського інституту еконо-
мічних досліджень у коментарі газеті 
«Ді Вельт». Втім припинення дії NAFTA 
може нашкодити і самому Трампу, чия 
компанія володіє готелями у Мексиці. 
Тож замість виходу з угод США, радше, 
переглянуть умови на свою користь, вва-
жає економіст. ■

ПЛАНІВ ГРОМАДДЯ

Що б там не ТРАМПилось… 
Інавгурація 45-го президента розколола Сполучені Штати

■ ДО РЕЧІ

 Про характер міжнародної політики Трам-
па можна судити з того, що першим закордон-
ним лідером, з яким він зустрінеться у Вашин-
гтоні, буде прем’єр-міністр Великої Британії Те-
реза Мей, глава уряду країни, яка виходить зі 
складу ЄС. Трамп також уже запросив до Вашин-
гтона прем’єра Угорщини Віктора Орбана, євро-
скептика, якого гостро критикують як власний 
народ, так і Брюссель. Одну з перших телефон-
них розмов президент Трамп провів iз прем’єр-
міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху, в якій 
запевнив партнера у повній підтримці Ізраїлю. 
Відразу після розмови Нетаньяху повідомив про 
плани будівництва нових незаконних єврейських 
поселень на окупованих Ізраїлем палестинських 
землях.

■

«Не мій президент» — стверджує автор цього плаката. ❙

ОБРАНИЙ

«Слнчев бряг» 
для Путіна
Румен Радев офіційно обійняв 
президентську посаду в Болгарії

■ГЛОБАЛЬНЕ ПОТЕПЛІННЯ

Острів невезіння в океані є
Незабаром від Антарктиди відірветься гігантський айсберг

■

Айсберг тримається на волосині.❙
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Громадська рада при Мінагрополітики 
розглянула проект середньострокового 
плану пріоритетних дій уряду до 2020 
року та обговорила план роботи на по-
точний рік.
«Пріоритетними завданнями для Мін-
агрополітики, які визначені урядом на 
2017 рік, є питання земельної реформи, 
стимулювання розвитку агропромисло-
вого комплексу, якість і безпечність хар-
чових продуктів, розвиток органічного 
ринку. Зараз і міністерство, і Громадська 
рада мають активно співпрацювати за 
всіма цими питаннями», — повідомила 
заступник міністра агрополітики Олена 
Ковальова.

Стратегії узгодили. З конкретикою 
складніше
 Під час засідання Громадської ради, 
яке провели минулого тижня, його учас-
ники проаналізували середньостроковий 
план пріоритетних дій уряду та вислови-
ли свої думки щодо основних проблем, 
спробувавши напрацювати послідов-
ність кроків. Зокрема, під час засідан-
ня прозвучали пропозиції щодо удоско-
налення механізмів стимулювання роз-
витку АПК, розвитку земельних відно-
син та було підтримано рішення сприяти 
запровадженню аграрних розписок по 
всій Україні. В цілому учасники Громад-
ської ради підтримали стратегічні век-
тори розвитку агропромислового ком-
плексу до 2020 року. Але про цілкови-
те узгодження конкретних практичних 
кроків, які б забезпечили підтримку де-
ржавним апаратом розвиток вітчизня-
ного агросектору, говорити зарано.
 Кабінет Міністрів підтримав про-
ект Закону «Про стимулювання розвит-
ку агропромислового комплексу Украї-
ни». За словами міністра аграрної полі-
тики та продовольства Тараса Кутового, 
новий закон дозволить ефективніше за-
стосовувати механізми стимулювання 
розвитку агропромислового комплексу 

України, оскільки всі інструменти під-
тримки приведено у відповідність до по-
ложень, передбачених Угодою СОТ про 
сільське господарство: «У проекті Зако-
ну ми визначили головні інструменти 
стимулювання розвитку агропромисло-
вого виробництва. Це — здійснення де-
ржавних аграрних інтервенцій, фінан-
сова підтримка сільськогосподарського 
виробництва, створення сприятливих 
умов для розвитку малих сільськогос-
подарських товаровиробників».
 Прозорість та ефективність аграрних 
інтервенцій обіцяють забезпечити за ра-
хунок впровадження державного моні-
торингу, а повноваження визначати де-
ржавного інтервенційного агента покла-
дається на Кабінет Міністрів. «Фактич-
но, ми говоримо про впровадження нової 
інтервенційної системи і аж ніяк не про 
створення нових державних установ», 
— наголосив Кутовий. Дрібним підпри-
ємствам передбачено надавати частко-
ву компенсацію капітальних витрат на 
формування та оновлення основних за-
собів, у тому числі на закупівлю вели-
кої рогатої худоби. Також законодавчо 
задекларовано надання фінансової до-
помоги на поворотній основі та частко-
ве відшкодування вартості будівництва 
і реконструкції виробничих об’єктів.
 Зазначається, що проект Закону Ук-
раїни «Про стимулювання розвитку аг-
ропромислового комплексу України» 
розроблено Мінагрополітики спільно із 
зацікавленими ЦОВВ, науковими уста-
новами, галузевими та громадськими 
організаціями.

 Тим часом голова Аграрної партії Ук-
раїни Віталій Скоцик доволі скептично 
оцінив законодавчі новації уряду: «В Ук-
раїні діє недосконалий Закон «Про дер-
жавну підтримку сільського господарс-
тва України», який час змінювати. Але 
уряд просуває нову редакцію цього зако-
ну, яка погіршує ситуацію з підтримкою 
АПК у рази і консервує зневажливе став-
лення влади до аграріїв і селян. Відбу-
лася заміна ключових понять: «держав-
ну підтримку» підмінено «стимулюван-
ням». Автори змінили не лише спряму-
вання закону, а й вихолостили ключові 
норми щодо державної підтримки АПК. 
Законопроект на 90 відсотків присвяче-
но здійсненню державних аграрних ін-
тервенцій та ціновому регулюванню ок-
ремих видів продукції й продовольства. 
Але те, що мало би складати основу полі-
тики щодо агросектору, — це фінансова 
підтримка виробників, і вона суттєво об-
межена».

Домовлялися про одне, отримали інше
 Новий законопроект, за оцінкою полі-
тичного лідера аграріїв, висловленою в 
інтернет-блозі на «Ліга.net», розглядає 
лише кілька несуттєвих параметрів під-
тримки: часткову компенсацію відсотко-
вої ставки за банківськими кредитами та 
часткову компенсацію витрат капіталь-
ного характеру. Згадано ще про компен-
сацію вартості закуплених високопро-
дуктивних телиць та нетелів. Натомість 
законопроект не передбачає ні пільгової 
системи оподаткування, ні держдотацій, 
ні компенсації лізингових платежів, ні 

інших видів підтримки, на які аграрії 
розраховували за підсумками поперед-
ніх перемовин iз представниками вла-
ди. «Влада відверто заявляє, що забезпе-
чення державної підтримки вітчизняно-
го агровиробництва перестало бути голо-
вним пріоритетом її аграрної політики. 
Наші агровиробники змушені самотуж-
ки конкурувати з європейськими коле-
гами, які користуються величезною під-
тримкою своїх держав. На тлі скасування 
єдиної значної непрямої допомоги арго-
сектору — спеціального режиму оподат-
кування ПДВ — ліквідація державної 
підтримки є диверсією, яка підірве пози-
ції агровиробників і ще більше зажене у 
злидні селян. Бо в нинішніх умовах бага-
то виробництв не виживуть і люди втра-
тять роботу. А через падіння виробниц-
тва ще більше дорожчатимуть продукти 
харчування.
 На жаль, сподівання на ефективний 
діалог з урядом, яке плекали деякі аг-
рарні об’єднання, знову не справдились. 
Декларації про підтримку прямо проти-
лежні реальним діям, що вбивають під-
приємництво і головну галузь економі-
ки. Серед реальних дій влади останнього 
часу можу назвати і блокування части-
ни рахунків сільгосптоваровиробників у 
системі електронного адміністрування, 
яке не дає їм можливості завершити ми-
нулорічні контракти. Цілком можливо, 
що ця підривна діяльність означає під-
готовку нових корупційних схем, у яких 
зацікавлені посадовці», — припускає 
Віталій Скоцик, аналізуючи розрекла-
мований урядом законопроект. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Кабмін вніс зміни до 
Постанови від 30 жовтня 
2013 року №801 «Про за-
твердження Порядку ви-
дачі дозволу на спеціаль-
не використання водних 
біоресурсів у рибогоспо-
дарських водних об’єктах 
(їх частинах) або відмови 
в його видачі, переоформ-
лення, видачі дубліката та 
анулювання зазначеного 
дозволу». Ці зміни скасову-
ють обмеження щодо вида-
чі дозволів лише впродовж 
30 днів iз моменту затвер-
дження відповідного на-
казу при розподілі лімітів 
один раз на рік. Відтепер 
користувачі зможуть про-
тягом усього року подава-
ти документи на отримання 
дозволу та впродовж п’яти 
робочих днів отримати від-
повідь.
 Зазначені зміни необ-
хідні для приведення пос-
танови у відповідність до 
статті 24 Закону України 
«Про рибне господарство, 
промислове рибаль ство 
та охорону водних біоре-
сурсів».
 Як повідомили в Держ-
рибагентстві, щоб отри-
мати дозвіл на спецвико-
ристання водних біоре-
сурсів у рибогосподарських 
водних об’єктах чи їх час-
тинах, до дозвільного цен-
тру або до територіального 
органу Держрибагентства 
потрібно подати такі доку-
менти:
 — Заяву про одержання 
дозволу на спеціальне ви-
користання водних біоре-
сурсів у рибогосподарських 
водних об’єктах (їх части-
нах);

 — Довідку про наяв-
ність у суб’єкта господарю-
вання рибальських суден 
(плавзасобів), дозволених 
знарядь лову (відповідно до 
вимог правил рибальства та 
режимів) та рибоприймаль-
них пунктів (місця розта-
шування яких погоджено 
відповідно до законодавс-
тва) на визначеному рибо-
господарському водному 
об’єкті (його частині).
 — Програму виконан-
ня робіт, в якій визначені 
методи, мета та завдан-
ня робіт, типи і кількість 

рибальських суден (плав-
засобів), назва і кількість 
необхідних знарядь лову, 
в разі здійснення вилову 
водних біоресурсів у на-
уково-дослідних, науко-
во-промислових, дослід-
но-конструкторських ці-
лях, контрольного вило-
ву водних біоресурсів для 
визначення їх стану та за-
пасів, вилову водних біоре-
сурсів із метою отримання 
біологічного матеріалу для 
штучного відтворення їх 
запасів та здійснення ак-
вакультури. ■

Оксана СОВА

 Держава підтримуватиме розвиток 
локального виробництва сільськогос-
подарської техніки, пообіцяв міністр 
агарної політики та продовольства Ук-
раїни Тарас Кутовий на конференції 
«Стійке зростання — фактори успіху 
та стратегічні варіанти для сільгоспма-
шинобудівного сектору України», що 
пройшла у рамках Глобального фору-
му з продовольства — 2017 у Берліні. 
«Зараз Україна являє собою перспек-
тивний майданчик для сільськогоспо-
дарського машинобудування. Тому за-
кликаю міжнародних виробників тех-
ніки та інвесторів розширювати та пе-
реносити своє виробництво в Україну. 
Адже для цього у нас є всі умови — 
зручні технічні території, підготов-
лені інженери та фахівці, стабільний 
попит на продукцію цього сегмента», 
— припрошував міністр зацікавлених 
іноземців, чомусь не надто зосереджу-
ючи увагу на вітчизняних виробниках 
сільгосптехніки. Які, між іншим, са-
мостійно розбудовують власні вироб-
ництва, подекуди, як, наприклад, за-
вод Кобзаренка, навіть на територіях 
країн ЄС. Хоч розвиватися підпри-
ємливим українським інженерам-аг-
раріям є для кого й у рідних пенатах. 
Бо, як повідомив сам же пан міністр, 
тільки минулого року сільгосптоваро-
виробники України придбали близько 
8,5 тис. одиниць техніки на суму май-
же 9 млрд. гривень: «Минулий рік по-
казав, що цьому ринку бракує лише 

інвестиційного поштовху. Про це свід-
чать і номенклатура вітчизняної техні-
ки, і обладнання, яке становить понад 
дві з половиною тисячі найменувань». 
Серед обнадійливих показників назва-
но й той факт, що у 2016 році впрова-
джено у виробництво близько 50 видів 
нових i модернізованих машин. Також 
керівник аграрного міністерства звер-
нув увагу на необхідність розширення 
переліку малої техніки для фермерів, 
які з року в рік збільшують попит на 
машини та приладдя для сільського 
господарства. 
 Як повідомляла раніше прес-служ-
ба Мінагрополітики, Бюджетним ко-
дексом України встановлено, що у 
2017—2021 роках щорічний обсяг 
коштів державного бюджету, спря-
мованих на підтримку сільськогоспо-
дарських товаровиробників, має бути 
не нижче одного відсотка від вартості 
продукції, отриманої у сільському 
господарстві. При цьому п’ята части-
на такої підтримки використовується 
сільськогосподарськими товаровироб-
никами саме для закупівлі технічних 
засобів. Бюджетною програмою «Фі-
нансова підтримка сільгосптоваро-
виробників» у 2017 році передбачено 
550 мільйонів гривень на технічне пе-
реоснащення АПК, підвищення купі-
вельної спроможності сільськогоспо-
дарських товаровиробників шляхом 
здешевлення складної сільськогоспо-
дарської техніки, компенсації кредит-
них ставок банків, залучених на при-
дбання технічних засобів. ■

ПРІОРИТЕТИ

Кого простимулюють нові закони?
Урядовий проект Закону «Про стимулювання розвитку агропромислового 
комплексу України» дивує своєю недосконалістю

■

ІНВЕСТКЛІМАТ

Запрошуємо роботодавців 
для машбуду
Іноземні виробники сільгосптехніки бажаніші 
за власних? 

■ РОЗБЮРОКРАТИЗАЦІЯ

Ловися і 
розмножуйся
Документи на спецвикористання водних 
біоресурсів отримуватимуть цілий рік

■

Почати займатися ставковим господарством тепер можна 
в будь-яку пору року. Звісно, після отримання дозволу.
Фото з сайта ridneselo.com.

❙
❙
❙
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Ганна БЕЗКОРОВАЙНА

У Радянському Союзі цих людей 
називали зрадниками і карали 
за роботу на економіку воро-
га. Самі колишні остарбайте-
ри воліли не афішувати свого 
минулого. Незалежна Україна 
пройшла довгий шлях до того, 
щоб визнати остарбайтерів не-
винними жертвами Другої сві-
тової.
Ще в 1946 році на процесі у 
Нюрнберзі застосування при-
мусової праці у гітлерівській 
Німеччині назвали злочином 
проти людяності. Це дало змо-
гу, наприклад, Польщі й іншим 
країнам уже в 50-х і 60-х роках 
минулого століття порушувати 
питання щодо компенсаційних 
виплат для колишніх приму-
сових робітників. На момент 
звільнення радянської території 
від фашистів, щонайменше 3 
млн. громадян СРСР було ви-
везено на примусові роботи. 
Однак Радянський Союз ніколи 
не порушував питання щодо 
виплати компенсацій. Так само, 
як і Україна після здобуття своєї 
незалежності. Хоча, за приблиз-
ними підрахунками, до 2,4 млн. 
радянських остарбайтерів були 
українцями. 
Лише на початку 90-х уряд воз-
з’єд наної Німеччини повернувся 
до цієї проблеми. Виплата ком-
пенсацій спонукала українських 
істориків до серйозних дослід-
жень, а українську владу — до 
прийняття відповідних законів 
щодо жертв примусової праці.

Три літери на блакитному тлі
 На робах людей, вивезених 
для примусової праці з окупова-
них територій СРСР, була спе-
ціальна нашивка: блакитний 
прямокутник із німецькими 
літерами OST, що були почат-
ком німецького слова Osten — 
схід. Придумав нашивку чинов-
ник із сумнозвісної РСХА (полі-
тичної розвідки і поліції безпе-
ки Німеччини) Бернхард Баатц. 
Він же запропонував для вико-
ристання і термін «остарбай-
тер» — робітник зі сходу.
 Наскільки серйозно спри-
ймали в Німеччині остарбай-
терів, свідчить той факт, що в 
лютому 1942 року Генріх Гім-
млер підписав «Загальні поло-
ження щодо вербування і вико-
ристання робочої сили зі Схо-
ду». Чому для східних робіт-
ників знадобилися спеціальні 
приписи? Не останньою причи-
ною був той факт, що німці боя-
лися розповсюдження більшо-
вицьких ідей на території Рей-
ху. А тому концепція положень 
була така: тримати остарбай-
терів максимально ізольовано 
від примусових робітників з ін-
ших країн Європи й максималь-
но експлуатувати їхню працю.
 «Остарбайтерам видавали 
кошти, що становили трети-
ну чи половину від платні нім-
ця, … їх норми харчування були 
найнижчими серед решти ка-
тегорій іноземних робітників. 
За провини передбачалися су-
ворі штрафні санкції: від тілес-
них покарань до відправлення 
у концтабір. Остарбайтери не-
рідко працювали до 18 годин на 

добу», — йдеться в матеріалах 
Українського інституту націо-
нальної пам’яті (УІНП).
 Звичайно, і умови утриман-
ня, і заробітки остарбайтерів за-
лежали від місця праці і госпо-
даря. Однак скрізь і завжди із 
заробітної плати вираховували 
податки, кошти на харчування, 
одяг і взуття, і навіть медичну 
допомогу. До речі, дозвіл на неї 
повинен був давати господар.

Чужі і підозрілі
 На Ялтинській конференції 
1945 року СРСР наполіг, щоб 
після закінчення війни всі ос-
тарбайтери в обов’язковому по-
рядку повернулися додому, не-
залежно від того, в чиїй зоні 
окупації — радянській чи со-
юзників — вони опиняться. 
«Додому» для більшості озна-
чало перевірку й фільтрацію у 
таборах і збірно-пересильних 
пунктах Наркомату оборони й 
фільтраційних пунктах НКВС. 
За даними УІНЦ, після пере-
вірок 58% репатріантів повер-
нулися до своїх домівок; 14% 
— у трудові батальйони, майже 
7% було арештовано; 19% чо-
ловіків мобілізували до армії.
 — Уже після 1944 року було 
вирішено, що остарбайтерів не-
обхідно брати на спецоблік, — 
говорить науковий співробіт-
ник Інституту історії України 
Тетяна Пастушенко. — Було 
створено спеціальну держав-
ну комісію з репатріації. На те-
риторії Європи в пересильних і 
фільтраційних таборах працю-
вало понад 35 тисяч військово-
службовців, що займалися пе-
ревіркою остарбайтерів. 
 Повернення додому зовсім 
не означало спокійного життя. 
На колишніх остарбайтерів за-
водили так звані фільтрацій-
ні справи, вони знову й зно-
ву проходили перевірки, під-

тверджували свою лояльність 
до радянської влади. Роками 
єдиним документом цих людей 
була довідка про репатріацію 
— з нею і на роботу було вкрай 
важко влаштуватися, і виріши-
ти житлові проблеми теж. 
 — Посвідчення репатріанта 
сприймалося як тавро зрадни-
ка. Раз ти працював на ворога, 
маєш спокутувати свій злочин. 
Особливо важко було людям, 
що потрапляли в трудові ба-
тальйони — воєнізовані форму-
вання для роботи на підприємс-
твах чи на будівництві. Мобілі-
зовані в ці батальйони жили в 
казармах або таборах. Зарплату 
не отримували, фактично були 
такими ж рабами, як і в Німеч-
чині. Їхнє право на демобіліза-
цію постійно ігнорувалося, ба-
гато хто з цих людей працював 
аж до 1956 року, — зазначає Те-
тяна Пастушенко. 
 Влада робила все, аби ко-
лишні остарбайтери жили з 
постійним почуттям провини. 
Їм втовкмачувалося, що довіру 
радянської батьківщини не так 
легко повернути.
 — У радянські часи бага-
то говорилося про Другу світо-
ву, але говорилося в спрощено-
му чорно-білому світлі: з одно-
го боку німці, з другого — наші, 
— говорить керівник Українсь-
кого інституту національної 
пам’яті Володимир В’ятрович. 
— Не було місця для тих, хто 
став жертвами цієї війни. Цих 
людей просто викреслювали. 
Людей, що, по суті, стали жер-
твами рабської праці.

Делікатне питання
 За словами історика Тетяни 
Пастушенко, в першому еше-
лоні українських остарбай-
терів, що 18 січня 1942 року 
вирушив із Харкова на Кельн, 
їхали... добровольці. А фа хівці 

УІНП зазначають: було в тому 
ешелоні 1117 осіб. І це був не 
перший і не останній такий 
ешелон. Цілком можливо, при-
пускають історики, що в ешело-
нах, які пішли 22 січня з Киє-
ва, 24 січня з Донецька, — теж 
було чимало добровольців. 
 Відомо, що німецька окупа-
ційна влада заохочувала виїзд 
українських робітників до Ні-
меччини. В листівках, рек-
ламних фільмах і плакатах їм 
обіцяли пристойне житло, гар-
ні заробітки та умови праці. 
І люди їхали — з різних при-
чин. Хтось радів можливості 
виїхати з осоружної радянсь-
кої України, хтось шукав ро-
боту і можливості прогодувати 
сім’ю, адже на окупованій тери-
торії заробити було просто ніде. 
Німці в той час навіть бракува-
ли частину добровольців: виїзд 
дозволяли тільки тим, хто, на 
думку нової влади, був достой-
ний працювати у великій Ні-
меччині. Хворі, колишні ком-
сомольські активісти в цю ка-
тегорію не потрапляли.
  — Однак, коли бліцкригу 
не вийшло, коли значна части-
на німецьких робітників була 
мобілізована на фронт, німець-
кі підприємці почали ставити 
питання про робочу силу. Тим 
більше, що на весну 1942 року 
добровольців уже просто не ста-
ло: Україною дуже швидко по-
ширилася інформація про те, в 
яких насправді умовах працю-
ють робітники зі Сходу, — за-
значає Тетяна Пастушенко. 
 Добровольців не вистачало 
настільки, що вже в квітні 1942 
року в українських містах і се-
лах німці почали проводити ма-
сові облави на місцеве населен-
ня.
 Але повернімося до делікат-
ного питання. Уже в 90-х ро-
ках німецька сторона визна-
ла: особи, що приїхали працю-
вати в Німеччину добровільно, 
не мали ніяких переваг перед 
тими, хто став жертвою облав. 
Вони всі вважалися остарбайте-
рами і всі працювали в однаково 
рабських умовах. Використан-
ня їхньої праці було злочином. 
Саме тому німецький уряд вирі-
шив виплачувати компенсацію 
усім без винятку жертвам при-
мусової праці. 
 В Україні до цього питання 
підійшли інакше.
 — Коли зайшла мова про 
отримання компенсаційних 
виплат із Німеччини, Украї-
на повинна була прийняти від-
повідну законодавчу базу, — 
говорить Тетяна Пастушенко. 
— У 1995 році остарбайтерів 
прирівняли за статусом до 
учасників війни. Через п’ять 
років прийняли Закон «Про 
жертв нацистських пересліду-
вань». І через радянські стерео-
типи заклали в нього міну: за-
значили, що право на виплати 
мають лише ті остарбайтери, 
кого на роботу в Німеччину ви-
везли примусово. Хоча сьогод-
ні ми говоримо: ті, хто поїхав 
у Німеччину добровільно, пос-
траждали навіть більше, адже 
їхні позитивні очікування не 
виправдалися.
 У результаті німецькі випла-

ти отримали всі ті остарбайте-
ри, хто зміг документально під-
твердити факт примусової пра-
ці в Німеччині в період Другої 
світової. (Зауважимо, що в ук-
раїнському законодавстві було 
розширено коло осіб, які мог-
ли отримати компенсацію: до 
в’язнів гетто, концтаборів, пра-
цівників промислових підпри-
ємств додали сільгоспробітни-
ків, тих, хто працював у німець-
ких сім’ях).
 Виплати закінчилися в 2007 
році. 471 тисяча осіб отримала 
867 млн. євро. 

Скільки ж їх було?
 Скільки українців під час 
Другої світової було задіяно на 
примусових роботах на тери-
торії Третього Рейху? Чи вза-
галі можливо говорити про 
якісь більш-менш точні циф-
ри? Давайте розмірковувати.
 Війна в західних регіонах 
України почалася ще влітку 
1939 року, коли угорські вій-
ська окупували Закарпаття. І 
саме тоді перші українці опи-
нилися на примусових робо-
тах в Австрії, котра була при-
єднана Гітлером до Німеччини 
у 1938 році. У вересні 1939-го 
галичани — полонені військо-
вослужбовці польської армії 
— потрапили на роботи до Рей-
ху. Змушені були працювати 
на німців і ті наші співвітчиз-
ники, котрі на момент окупа-
ції нацистами Франції перебу-
вали в цій країні на заробітках 
(щоправда, за документами 
вони проходили як французь-
кі робітники). 
 Усіх добровольців, що виї-
хали з сучасної території Ук-
раїни працювати до Німеччини 
з початком Другої світової, пе-
рерахувати неможливо — вони 
значилися румунами, поляка-
ми, угорцями, чехами, якщо 
приїздили із Західної України. 
Їх фіксували як «радянських 
росіян», якщо вони приїздили 
з території СРСР. Багато плута-
нини і з тими, кого привозили 
після облав.
 — Узагальненої бази да-
них щодо остарбайтерів не-
має, — говорить Тетяна Пасту-
шенко. — Сьогодні дослідники 
сходяться на тому, що з окупо-
ваних країн Європи на німців 
працювало понад 13 млн. осіб. 
Щодо українців, вірогідною є 
кількість 2 мільйони плюс-мі-
нус кількасот тисяч. Сьогод-
ні ми говоримо, що через філь-
траційні табори після війни 
пройшло приблизно 1,8 млн. 
українських остарбайтерів. 
Тобто це ті, що повернулися в 
Україну. А скільки їх загинуло 
в неволі? Остарбайтерів ховали 
окремо, часто не на загальних 
кладовищах, на деяких підпри-
ємствах заводили окремі карт-
ки на померлих. Але точного 
обліку не велося. Кількасот ти-
сяч українців залишилися піс-
ля війни на Заході. Швидше за 
все, найбільш точну інформа-
цію можна знайти в архіві Чер-
воного Хреста. Але працювати 
з тим архівом важко: дані про 
людей дуже обривчасті, пріз-
вища через напис латиницею 
дуже перекручені. Не знаю, чи 
ця проблема колись остаточно 
вирішиться.
 І це при тому, що, за словами 
Тетяни Пастушенко, примусо-
ва праця є однією з найбільш до-
сліджених тем в історії Другої 
світової. Їй присвячено понад 
2 тисячі монографій. На жаль, 
це монографії не українських 
авторів і не про українців: аме-
риканці та європейці більше ці-
кавляться долею французьких, 
бельгійських, голландських, 
польських робітників. ■

ТРАГІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ

Жертви із тавром зрадників
75 років тому з Харкова до Німеччини поїхав перший ешелон українських остарбайтерів. 
Це стало початком масового вивезення українців 
на примусові роботи у Третьому Рейху

■

ДУМКА ЕКСПЕРТА

Історик Олександр Лисенко: 
  — Час невблаганний. Усе менше залишається серед нас остарбайтерів. Мему-
ари про Другу світову в нас переважно генерали лишили. І ми знаємо ціну цим ме-
муарам. Немає спогадів окопних офіцерів, простих солдат, евакуйованих. Завдяки 
позиції німецького уряду щодо остарбайтерів, ми стали збирати їхні спогади, в нас 
з’явилася усна історія тих подій. Відтак спільними зусиллями повернули цих жертв 
війни у суспільство. Тільки сьогодні люди, яких називали зрадниками, отримали мо-
ральну й матеріальну сатисфакцію.

■

Київський вокзал був центральним збірним пунктом для відправлення 
українських остарбайтерів до Німеччини.
Фото з сайта 5.ua.

❙
❙
❙
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«Порятувала життя 
мисливська реакція і 
вправність»
 У виданні, на основі зібра-
них спогадів та архівних до-
кументів, розповідається про 
непростий життєвий та твор-
чий шлях Івана Сподаренка. 
Мільйонні тиражі «Сільських 
вістей» та тисячі листів від 
вдячних читачів — свідчення 
того, що газету читали й шану-
вали. А бувало, що й підтриму-
вали та захищали, коли влада 
намагалася вчинити розправу 
над популярним виданням та 
його редактором.
 В історії «Сільських вістей» 
за редакторства Івана Спода-
ренка таких розправ було кіль-
ка. Одна з них — у 1986 році, 
коли, як згадує у книзі Воло-
димир Біленко, газета набу-
ла такої гостроти й критично-
го масштабу, що її стали бо-
ятися не тільки низова влада, 
а й найвища. За словами пана 
Володимира, майже рік три-
вали цькування головного ре-
дактора і редакційного колек-
тиву. Доклалася до цього пар-
тійна верхотура України, рука-
ми головного ідеолога Леоніда 
Кравчука та головного партсуд-
ді Олександра Ботвина, котрі 
проводили партійні збори в ко-
лективі, аби їхнім рішенням 
змістити з посади головного 
редактора. Архіви КПУ, наго-
лошує Володимир Біленко, збе-
регли «казуїстику партбосів у 
підготовці доповідних у вер-
хах і пропонованих рішень». 
Ті події висвітили справжніх 
друзів і справжніх ворогів. 
Але, попри все, перемогу здо-
були колектив і головний ре-
дактор. Водночас голос газети 
став ще дужчим, а повага чита-
чів — ще більшою. 
 «Сільські вісті» першими 
в Україні зі своїх шпальт роз-
повіли правду про одну з най-
більших трагедій українсько-
го народу — Голодомор 1932—
1933 років. Ще ЦК команду-
вав, яку лінію вести газетам, 
засновником і власником яких 
він був, а редакція «Сільських 
вістей» «загнала» згадку про 
свого «натхненника» у ниж-
ні рядки останньої сторінки, 
поставивши під назву видан-
ня його девіз — «Газета захис-
ту інтересів селян України»», 
— згадує Володимир Біленко.
 Прагнули прибрати до 
рук газету й уже за часів 
прем’єрства Леоніда Кучми та 
його головного ідеолога Дмит-
ра Табачника. Скільки зусиль 
доклав тоді редактор Іван Спо-
даренко, аби визволити ви-
дання з-під такої опіки. І зно-
ву переміг трудовий колектив, 

який зміг відстояти свою пози-
цію і добився того, аби редакто-
ра обирав трудовий колектив, 
а не призначали зверху. «А го-
ловному редактору знову роз-
плата за ту перемогу — тяж-
кий бандитський напад увечері 
біля дверей квартири. Поряту-
вала йому життя мисливська 
реакція і вправність — миттє-
вий захист голови портфелем, 
повним газет. Та ще дружи-
на Валентина Корніївна: по-
чувши гамір, умить розчинила 
двері — і нападники у масках 
і з металевими прутами втек-
ли. Винних так і не було знай-
дено», — зазначає у своїх спо-
гадах Володимир Біленко.
 Згодом, згадує заступник 
редактора Андрій Мельничук, 
роль колишнього політбюро 
перебрала на себе податкова. У 
2000 році її руками перекрили 
газеті кисень, тож із 30 вересня 
по 21 жовтня «Сільські вісті» не 
виходили. А країною ширилися 
чутки, що газета закривається, 
дійшло до того, що в Київській 
та Сумській областях заборони-
ли її передплачувати. Тоді газе-
ту, разом із трудовим колекти-
вом і її редактором, відстоював 
навіть створений народними де-
путатами Громадський комітет 
з її захисту. 
 За словами пана Андрія, 
чого тільки варта була спроба 
закрити газету райсудом за ін-
кримінованим виданню «роз-
палюванням міжнаціональної 
ворожнечі». Та апеляційний 
суд скасував той ганебний вер-
дикт.

«Рідкісна, як на наші часи, 
риса — шляхетне ставлення 
до людей»
 Скільки сил, нервів і здо-
ров’я коштували Івану Спо-
даренку такі випробування — 
добре знають його близькі та 
вірні друзі. Але він умів трима-
ти удар. Таким був із дитинс-
тва, коли малим залишився 
без батька, Василя Пантелійо-
вича, якого навесні 1938 року 
розстріляли, а родині брехливо 
повідомили про «10 років Сибі-
ру без права листування». Не 
варто уточнювати, що означа-
ло в семирічному віці стати си-
ном «ворога народу» і з таким 
тавром торувати життя у вели-
кий світ, який починався за об-
ріями рідного села Стольне на 
Чернігівщині, наголошує Во-
лодимир Біленко.
 У повсякденному житті Іван 
Сподаренко був добрим, уваж-
ним і небайдужим до тих, із 
ким працював і дружив. «Одна 
рідкісна, як на наші часи, риса 
— шляхетне ставлення до лю-
дей. Іван Васильович завжди 

вставав із-за робочого столу, 
коли хтось заходив до кабінету. 
В коридорі бодай на кілька се-
кунд зупинявся, щоб потисну-
ти руку практикантові. Вітав 
із днем народження і свого за-
ступника, і прибиральницю», 
— згадує у книзі журналістка 
Наталя Сандрович, котра ще 
студенткою почала працювати 
в «Сільських вістях». 
 Пані Наталя розповідає, що 
прийшла в газету, коли тираж 
сягав мало не трьох мільйонів 
примірників. Вона каже, що 
за цим стояла величезна ро-
бота, неймовірне напруження 
розуму і серця. Іван Васильо-
вич вважав, що без любові ро-
бити газету не можна, і коли 
випусковий клав редактору на 
стіл свіжий номер газети, треба 
було бачити, як трепетно роз-
гортав її Сподаренко. Бо газе-
та, наголошує вона, для нього 
була як дитина, безмежно і без-
застережно любима.
 Журналіст Анатолій Гри-
ценко у своїх спогадах називає 
Івана Сподаренка мудрим і та-
лановитим — у творчості, в на-
пруженій редакторській праці, 
у спілкуванні з людьми. 
 «Його серце випромінюва-
ло добро. Він був генератором 
цікавих ідей, які втілювалися 
не лише на сторінках газети, а 
й у громадському житті колек-
тиву. Іван Васильович дбав про 
здоров’я кожного працівника, 
турбувався про ветеранів ре-
дакції, надаючи їм матеріаль-
ну допомогу», — пише пан Ата-
нолій.
 Про увагу головного редак-
тора до працівників газети з 
теплотою згадує і журналістка 

Наталя Литвиненко. За її сло-
вами, він завжди захищав ко-
лег, якщо був переконаний, 
що вони праві. «Це додава-
ло сміливості в написанні ма-
теріалів, яка так потрібна жур-
налістові, щоб його слово було 
правдивим», — пригадує пані 
Наталя. І додає: співробітників 
газети редактор завжди підтри-
мував у тяжку хвилину — за-
безпечував вартісне лікування, 
допомагав у придбанні житла.

Не розчинитися в тумані... 
 «Коли йдеться про мого 
батька, — не можу й досі вга-
мувати в собі оте дитяче захоп-
лення, з яким ми, троє його ді-
тей, завжди чекали на нього з 
роботи чи відряджень. Чека-
ли, як бога настрою та оптиміз-
му. Як на нього чекали четве-
ро його онуків», — згадує про 
Івана Васильовича його донька 
Наталя Сподаренко.
 Вона каже, що той батьків 
культ непомітно підтримува-
ла мама Валентина Корніївна, 
можливо, десь підсвідомо звіря-
ючи з тим образком, що носила 
у своїй пам’яті з п’ятирічного 
віку: її батька, Корнія Михай-
ловича Устименка, тямущого 
господарника, теж знищили в 
сталінських застінках. 
 «Що рік ми старшали, то 
більше дивувалися: як, за-
знавши такої скрути, батьки 
не скаржилися на долю, не за-
тулилися від людей стіною не-
довіри, підозр чи недоброзич-
ливості. Навпаки, пам’ятаючи 
власні поневіряння і злигодні, 
намагалися інших обігріти-на-
годувати-розрадити. І тягнуло-
ся до родини чимало люду, вся-

кого. Здебільшого були добро-
духи», — ділиться теплими спо-
гадами у книзі пані Наталя. 
 «Як і більшість журналіст-
ських родин, наша була завжди 
пройнята редакційними турбо-
тами. Тож змалку знала, на що 
ми наражаємося, коли, очолив-
ши котрусь із газет, батько, ка-
тегорично не мирячись із не-
правдивістю, шаблонністю і 
партійною «суконністю» у жур-
налістиці, оживляв видання, 
орієнтуючи колектив лише на 
написання тих матеріалів, які 
цікаві читачеві», — зізнається у 
спогадах Наталка Сподаренко. І 
додає, що їхня сім’я завжди пе-
ребувала ніби на передовій: на-
пруга ніколи не спадала. Через 
батькову позицію Наталю за 
п’ятнадцятирічне мешкання у 
«комуналці» не раз «викидали» 
з квартирної черги, а в її сестри 
навіть відібрали художню май-
стерню, перед тим поруйнував-
ши і розграбувавши. І таких 
прикладів родина може згада-
ти немало.
 «Але батька ми підтримува-
ли завжди. Жодних нарікань», 
— зазначає Наталя Сподарен-
ко. Вона наголошує, що вида-
на книга «Голгофа Івана Спо-
даренка», спасибі Володимиру 
Біленку, принесла їй певну по-
легкість. Бо ця книжка — бать-
кові пам’ятник. 
 «Це та крихта правди про 
нас і наше життя під постійним 
пресинговим ковпаком систе-
ми: від сталінщини до кучмів-
щини. Спочатку було прикро, 
що люди, яким батько ревно до-
помагав і вірив, що вони здат-
ні змінити ситуацію на краще, 
ніби розчинилися у тумані. Та 
згодом ми з Володимиром Бі-
ленком зрозуміли: треба пок-
ласти початок і видати те, що 
зібране», — пояснює «Україні 
молодій» пані Наталя.
 ...Книжку, в якій зібрано 
чимало оригінальних фотогра-
фій, у тому числі й родинних, 
уже презентували у Національ-
ній спілці журналістів Украї-
ни. У ній можна ознайомити-
ся також із збіркою оповідань 
Івана Сподаренка «Колодязь 
коло моєї хати», в яких автор 
залишив для нас чудові роз-
повіді про Україну та українсь-
ке село.
 ...Кажуть, людина жива 
— поки про неї пам’ятають. 
Пам’ять про Івана Сподарен-
ка жива. І віриться, що прий-
де час, коли в нашій державі 
буде засновано журналістську 
премію імені Івана Сподарен-
ка, яку вручатимуть за кращий 
журналістський матеріал про 
українське село. Про це мріють 
його колеги та друзі. ■

Є ПРИВІД

«Ця книжка — 
пам’ятник батькові» 
У виданні «Голгофа Івана Сподаренка» колеги та друзі поділилися спогадами 
про відомого журналіста і редактора 

■

Людмила НІКІТЕНКО

23 січня виповнилося б 86 років Герою України Івану Сподаренку, 
який більше 35 років очолював газету «Сільські вісті». В пам’ять 
про нього у серії «Золоті імена української журналістики» вийшла 
друком книжка «Голгофа Івана Сподаренка». Упорядником видан-
ня є Володимир Біленко, однокурсник і колега Івана Васильовича, 
авторами ж стали його друзі-журналісти та члени родини. 

ДОВІДКА «УМ»

Іван Сподаренко
 Народився 23 січня 1931 року 
в селі Стольне на Чернігівщині. У 
1957 році закінчив факультет жур-
налістики Київського університе-
ту імені Т. Шевченка. Працював ко-
респондентом РАТАУ по Волинській 
області, редактором обласних га-
зет «Радянська Волинь» та «Зоря 
Полтавщини», з 1973 по 2002 рік 
був головним редактором газети 
«Сільські вісті». З 2002 року і до 
кінця життя — народний депутат 
України та очільник громадської 
редакційної ради «Сільських віс-
тей». Письменник та перекладач, 
член Національної спілки письмен-
ників, з–під пера якого вийшли со-
тні нарисів, репортажів та книг. 
Звання Героя України, із вручен-
ням ордена Держави, удостоєний 
у 2006 році. Помер 17 грудня 2009 
року. Похований на Байковому кла-
довищі у Києві.

■

Книжка спогадів про головного редактора «Сільських вістей».❙
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ВІВТОРОК, 24 СІЧНЯ 2017ЛЮДИНА
Ганна ЯРОШЕНКО
Полтава

Дев’ять місяців тому в Полтаві з’явився 
новий спеціалізований офтальмо-
логічний центр «ІРІС». Його власник 
— 54-річний вимушений переселенець 
із Луганська Олексій Онасенко. Він лі-
кар-офтальмолог за спеціальністю, але 
до воєнного конфлікту на сході України 
працював як підприємець — мав свій 
магазин «Оптика». Окрім того, займав-
ся консалтингом із питань налагод-
ження бізнесу, технологій, постачання 
обладнання, навчання персоналу тощо. 
А його дружина Тетяна Дьяконова була 
головним офтальмологом Луганська, 
завідувала міським офтальмологічним 
центром. Перед воєнними діями якраз 
закінчила реструктуризацію офтальмо-
логічної служби. Улітку 2014 року роби-
ла операції пацієнтам під гуркіт канона-
ди — навколо міста вже йшли бої, що 
супроводжувалися бомбардуваннями. 

«Люди, котрі не змогли виїхати, 
ображені на Україну»
 — Ми намагалися тримати ситуацію 
під контролем. Наприкінці липня виїха-
ти з Луганська можна було або залізни-
цею (поїзди іще періодично курсували), 
або ж автомобілем. Ми з дружиною виї-
хали двома автівками (у кожного з нас 
своя машина) по єдиній дорозі, що про-
лягала через село Трьохізбенку, міст че-
рез річку Сіверський Донець — букваль-
но через кілька днів по тому його підірва-
ли, — пригадує Олексій Онасенко. — 
Тож можна сказати, що ми вибралися 
вчасно. Проїхати через усі «ЛНРівські» 
блокпости допоміг один наш пацієнт — 
таксист, котрий мав перепустку. Пер-
ший український блокпост був аж у Но-
воайдарі. Виїжджаючи з Луганська, ні-
чого з собою не взяли, окрім докумен-
тів та трохи грошей. Зрештою, і брати 
щось особливо не можна було, бо якби 
на блокпостах побачили, що автомобілі 
навантажені речами, могли б зупинити. 
Ми поїхали на мою малу батьківщину — 
до міста Заводське, що на Лохвиччині, 
де проживають мати й молодший брат. 
Пробули там до лютого 2015-го. Спочат-
ку думали, що вся ота катавасія ненадов-
го — Президент же запевнив, що антите-
рористична операція завершиться за 72 
години. 
 За словами мого співрозмовника, із 
самого початку ситуацію в Луганську і 
справді можна було стабілізувати, за-
діявши спецпідрозділи. Адже масової 
підтримки проросійськи налаштовані 
елементи не мали: на відміну від Донець-
ка — це споконвічно українське місто 
(історично на цій території було розта-
шоване козацьке поселення). Багато лю-
дей тут розмовляло рідною мовою. Ук-
раїнською велася й документація — і 
ніякого спротиву не виникало. 
 — У буремні 90-ті на Донбасі велася 
запекла боротьба між донецькими й лу-
ганськими бандитськими кланами, — 
продовжує розповідь Олексій Петрович. 
— Ті, хто вижив, дорвалися до влади, 
поділили сфери впливу. Діячі на зразок 
Віктора Януковича й Олександра Єфремо-
ва почали роздмухувати мовне питання, 
хоч те, що там ущемляли російську мову, 
— просто їхні вигадки. Постійно поши-
рювалася думка, що Донбас годує Украї-
ну. При цьому рівень життя в Луганській 
області був значно нижчий, аніж, скажі-
мо, на Полтавщині. Люди не мали мож-
ливості кудись їздити, шахтарські сели-
ща були закинуті. Чи не всі підприємства 
в Луганську зупинилися. Влада створи-
ла всі передумови для невдоволення лю-
дей. Схоже, що нинішні гарячі події готу-
валися заздалегідь. Уявіть собі, очільник 
Луганської облдержадміністрації Воло-
димир Пристюк, виступаючи по місце-
вому телебаченню, заявляє: «Вагони, ав-
тобуси, набиті представниками «Право-
го сектору», прямують на Луганськ. Ми 
будемо оборонятися». Отака відбувалася 
«накачка». Зауважте, розхитувала ситу-
ацію офіційна влада — й усі ці люди на 
свободі. Сам Олександр Єфремов за ґра-
тами, але, думаю, це тимчасово. Далі 
— гірше: почали штучно розкручувати 
місцевий антимайдан. Скрізь замайорі-
ли російські прапори, з’явилися прово-
катори. Коли зібралися проукраїнськи 

налаштовані луганчани, якісь приїжд-
жі молодики усіх, хто стояв з українсь-
кими прапорами, буквально змели. Звід-
кись узялися «польові командири», під 
проводом яких захопили приміщення 
управління СБУ. Правильнiше, самі ж 
«СБУшники» його й здали — там вияви-
лося багато зброї, тож ці проросійськи на-
лаштовані люди озброїлися. Я став свід-
ком того, як здорові молодики з дубцями 
захоплювали будівлю обласної прокура-
тури — її також ніхто не обороняв. Ми 
пробували достукатися до керівника об-
ласної міліції — той відповів: «Була ко-
манда нічого не провокувати». У резуль-
таті міліцію також роззброїли. Склада-
лося враження, що Луганщину мали зда-
ти за кримським сценарієм. На заваді 
стали добровольчі батальйони, зокре-
ма «Айдар», який відвоював місто Щас-
тя, розігнав цих псевдопатріотів у Ста-
робільську. Ближче до літа в Луганську 
з’явилася російська військова техніка. А 
спецпризначенців можна було розпізна-
ти за явним російським акцентом. Напев-
но, можна дорікнути: чому ми, мовляв, 
самі не захищалися? Але, по-перше, про-
ти танків навряд чи хтось попре. А по-
друге, більшість вважала, що держава 
має виконувати свої функції. Там такий 
менталітет: місцеві жителі особливо ні-
коли не збиралися на мітинги — частіше 
їх зганяли. Дуже багато людей виїхало на 
українську територію. Скажімо, в нашо-
му під’їзді (ми мешкали в 9-поверхівці) 
лишилися заселенi лише 4-5 квартир. Ті, 
хто не зміг виїхати, ображені на Україну, 
бо держава їх не захистила. Хоч як це не 
сумно, війна — шикарний бізнес, на яко-
му багато хто заробляє. Тож ці окуповані 
території в кращому разі «зависнуть», як 
Придністров’я. Там немає елементарного 
— української пропаганди, місцеве насе-
лення дивиться в основному російські те-
леканали.

«Біженцями нас не можуть назвати, 
тому що формально в Україні немає 
війни»
 Олексій Онасенко не вважає себе пе-
реселенцем. Переселитися, говорить, оз-
начає переїхати з одного житла до іншо-
го. Чоловіка не влаштовує й формулю-
вання «вимушені переселенці». Бо ви-
мушені переселенці — це біженці, люди, 
яких погнала з насиджених місць війна. 
То навіщо ж підмінювати поняття?
 — А біженцями нас не можуть назва-
ти тому, що формально в Україні немає 
війни. Тільки на словах високопосадов-
ці говорять про окупацію Донбасу. Якби 
ж Україна офіційно визнала, що на її те-

риторії відбувається війна, вступило б в 
дію міжнародне право, що передбачає і 
статус біженців. Нині ж ми не маємо та-
кого статусу. А якщо я переселенець, то 
не маю права виконувати функції грома-
дянина, скажімо, не можу під час виб-
орів голосувати. Нині ввели обов’язкову 
реєстрацію. От ми з дружиною винай-
маємо в Полтаві квартиру — скажіть, 
хто нас пропише? Це дуже серйозні пи-
тання, і ніхто ними не займається, — 
робить висновок Олексій Петрович. — 
За логікою, держава має брати біжен-
ців на повне забезпечення, а натомість 
відбувається дрібною допомогою. При-
їхавши на Лохвиччину, ми з дружиною 
зареєструвалися як переселенці. І що 
ви думаєте? Нам заявили: через те, мо-
вляв, що маєте два автомобілі, держав-
на допомога не передбачена. Випадково 
дізнався, що сюди, до Полтави, переїха-
ла пенсіонерка, котра свого часу працю-
вала в мене оптиком, разом із донькою 
та малою внучкою, також винаймають 
квартиру — становище в них дуже склад-
не. Я запропонував роботу, проте жінка 
відмовилася. Якщо, мов ляв, дізнають-
ся про роботу, відберуть допомогу. Вона 
ж порахувала, що на дер жавну допомо-
гу вигідніше зводити кінці з кінцями. От 
якби держава, надаючи мізерну допомо-
гу, дозволила біженцям підробляти, це 
був би хоч якийсь вихід.
 Як на новому місці розпочати спра-
ву з нуля? У принципі, стверджує Олек-
сій Онасенко, це не така вже й проблема. 
Річ у тім, що Тетяна Вікторівна — знаний 
офтальмолог, тому коли подружжя пере-
бувало в Заводському, не сиділа без діла: 
її запрошували робити операції до Херсо-
на, Миколаївської, Донецької областей і 
навіть до країн Балтії, Німеччини. Згодом 
вона влаштувалася до Полтавської облас-
ної лікарні, де пропрацювала півроку. А 
тоді подружжя вирішило відкрити влас-
ний офтальмологічний центр. 
 — Якраз у досить зручному місці бу-
дували приміщення, тож планування 
3-го поверху виконали за нашим про-
ектом, — розповідає про деталі Олексій 
Онасенко. — У мене напрацьовані дав-
ні зв’язки з постачальниками медично-
го обладнання, тож останні без проблем 
надали його на пільгових умовах — з 
виплатою у розстрочку на тривалий пе-
ріод. Набрали спеціалістів, самі їх нав-
чаємо. Загалом у Полтаві офтальмологія 
на непоганому рівні.
 — Отже, не так легко конкурувати? 
— цікавлюся.
 — Та немає ніякої конкуренції, — за-
певняє Олексій Петрович. — Звісно, у ко-
лег спочатку було таке побоювання, що 
відберемо їхній хліб, — вони добре зна-
ють Тетяну Вікторівну. Проте, розуміє-
те, на Полтавщині дуже велика потреба 
в тих же операціях при хворобах очей. 
Кожна ж клініка має свою потужність. 
Скажімо, наш офтальмологічний центр 
не може прийняти велику кількість па-
цієнтів без збитку для сервісу. Тому на-
вряд чи складатимемо конкуренцію для 
інших подібних лікувальних закладів. 
А загалом маємо добрі стосунки з коле-
гами, особливо тісно спілкуємося із за-
відувачкою кафедри офтальмології Ук-
раїнської медичної стоматологічної ака-
демії Іриною Безкоровайною, котра нас 
в усьому підтримує.

Завдяки методикам Тетяни Дьяконової 
операції обходяться пацієнтам 
приблизно втричі (!) дешевше
 Що вирізняє клініку Олексія Она-
сенка з-поміж інших, так це те, що вона 
тяжіє до одеської школи офтальмоло-
гії: тут розроблені свої схеми лікуван-
ня, які дають результат. А Тетяна Дья-
конова має запатентовані операції при 
катаракті та глаукомі (у неї, до речі, вже 

є послідовники, котрі оперують за її ме-
тодиками). Ці операції не тiльки ефек-
тивні, а ще й порівняно недорогі. На-
приклад, під час операції при глаукомі 
завше ставлять дренажі, що є недеше-
вим задоволенням. А Тетяна Вікторівна 
використовує іншу методику, що дає га-
рантію на багато років без дренажів. У 
результаті операція обходиться пацієн-
ту десь утричі(!) дешевше. 
 — До того ж сама ідеологія лікуван-
ня в нашому офтальмологічному цент-
рі така: інтереси хворого — на першому 
місці. Цей принцип медицини, на жаль, 
призабутий, — констатує Олексій Пет-
рович. — Наша школа спрямована на те, 
щоб за будь-яку ціну допомогти хворо-
му. І багатьом (звісно, якщо маємо спра-
ву з не зовсім запущеною формою хворо-
би) ми і справді допомагаємо. У нас не-
має такого завдання — неодмінно опе-
рувати. Використовуємо методики, які 
допомагають, скажімо, на кілька відсо-
тків збільшити поле зору при глаукомі, 
взяти пацієнта на диспансерний облік 
і періодично підтримувати зір, що ли-
шився. Це не надто дохідна частина оф-
тальмологічного бізнесу, зате морально 
почуваємося добре. Зрештою це працює 
на репутацію клініки. У нас спеціалізо-
ваний центр 3-го рівня, тож маємо цьо-
му рівню відповідати.
 — Знаю, що ваш син також навчаєть-
ся медицини, тільки за кордоном. Наші 
керманичі докерувалися до того, що 
більшість молодих людей не бачать нині 
свого майбутнього в Україні. Онасенко-
молодший належить до них?
 — Син три роки провчився в Лугансь-
кому медичному університеті, а тоді 
йому захотілося спробувати вступити 
до закордонного вишу. Вивчив інозем-
ну мову й, на загальних підставах склав-
ши екзамени, вступив на бюджетну фор-
му навчання. Він дуже впертий. Де пра-
цюватиме після закінчення вишу, вирі-
шить сам. Але до цього іще далеко: за 
кордоном вивчають медицину довго — 
років шість-вісім. Можливо, в Україні за 
цей час усе настільки зміниться, що ста-
не краще, ніж за кордоном, — сміється 
Олексій Онасенко. — Поки що ж це краї-
на, в якій молодь і справді не бачить для 
себе перспектив. У нас же про молодих 
спеціалістів і мови не ведеться — жод-
них державних програм. Тому кращі 
з кращих збирають валізи й виїжджа-
ють. Це не означає, що вони не патріо-
ти України. Вони їдуть до тих країн, де 
можна себе реалізувати. Якби скинути 
років 25, то й сам, мабуть, кудись виїхав 
би. Бо якщо в нашій державі триватиме 
така ситуація, як зараз, коли вороги Ук-
раїни сидять у Верховній Раді, обійма-
ють високі посади, коли не проводять-
ся, а лише імітуються реформи, чи буде 
взагалі ця багатостраждальна Україна 
— під великим знаком запитання. 
 Державної медицини, переконаний 
Олексій Онасенко, у нас фактично не-
має, вона фінансується за залишко-
вим принципом. А лікування вже дав-
но платне.
 — Вважаю, пора нарешті сказати лю-
дям правду, що медицина в нас платна, 
— наголошує Олексій Петрович. — Тим 
паче що всі про це й так знають. Держава 
має встановити ціни на медичні послу-
ги, аби людина могла платити офіційно, 
а лікар не дивився б iз-під лоба, що йому 
принесли мало. І нехай ці кошти спрямо-
вують на зарплати лікарям, розвиток ме-
дицини. Балачки ж про страхову меди-
цину — це маячня. Не може в нас її бути 
апріорі. Звідки візьмуться кошти, щоб 
наповнити страховий фонд? Його напов-
нять українці, котрі не в змозі заплатити 
за «комуналку»? Та навіть якщо й так, 
як вважаєте, де зрештою опиняться гро-
ші, призначені для страхової медицини? 
Правильно, в чиїхось кишенях. З іншо-
го боку, страхова медицина — не пана-
цея. От я їздив вивчати систему охоро-
ни здоров’я у Сполучених Штатах, то 
там страхова медицина просто роззуває 
американців. Так, вона на дуже високо-
му рівні, там просто розкiшні клініки, 
але медичні послуги в них украй доро-
гі. Чи не найкраще організована систе-
ма охорони здоров’я у Великобританії, 
де існує як державна, так і страхова ме-
дицина. На моє переконання, це ідеаль-
ний варіант. ■

СВОЯ СПРАВА

Гарний вЗІРець
Вимушений переселенець із Луганська відкрив 
спеціалізований офтальмологічний центр

■

Олексій Онасенко та Тетяна Дьяконова 
вважають себе не переселенцями, 
а біженцями.
Фото автора.
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«Якщо ти захворів — зміни харчування, якщо не допомагає — зміни спосіб 
життя, якщо і це   не рятує — звертайся до лікарів». Гіппократ

давньогрецький лікар

УКРАЇНА МОЛОДА

Леся ХОРОЛЬСЬКА

 Свята закінчилися — при-
смак залишився. У букваль-
ному сенсі. Традиція наїдати-
ся досита за святковим столом 
завершується невесело: біль у 
правому підребер’ї, печія, гір-
кота в роті… Зазвичай, такі про-
яви свідчать про те, що жовч-
ний міхур почав «бунтувати». 
Вихід один — негайно змінити 
раціон.
 Лікарі-дієтологи постійно 
наголошують: щедрі святкові 
застілля часто стають причиною 
різних порушень зі здоров’ям. 
Людина може навіть не підоз-
рювати, що має якісь проблеми 

у роботі печінки чи жовчного 
міхура, адже вони можуть ніяк 
себе не проявляти. А якщо час 
від часу виникає гіркота в роті, 
незначна нудота і біль із правого 
боку, — то швидко минає і лю-
дина не замислюється над тим, 
чому так сталося. А ось під час 
святкових застіль, які можуть-
тривати день у день, організм 
починає протестувати серйоз-
ніше. Велика кількість жирної, 
копченої, солоної їжі провокує 
напади гострого холециститу 
або загострення хронічного.
 Бо здається: ну що тут та-
кого? Зайвий «ласий» шмато-
чок на честь свята не завадить. 
І людина втрачає пильність і за-

буває про міру. Ковбаси, котле-
ти, смажена качка, холодці, все 
приправлене хроном, кетчупа-
ми і майонезами… А потім тіс-
течка і солодка газована вода, 
а потім ще морозиво. Ну і алко-
голь, звісно. Шлунково-кишко-
вий тракт отримує неймовірне 
навантаження. І дає збій.
 А якщо приготувати всю цю 
смакоту в інший спосіб — так, 
як радять дієтологи? Адже так 
і організму не зашкодите, і за-
доволення від дегустації отри-

маєте. Наприклад, замість сма-
жити «до чорної кірки» гуску, її 
краще запекти. Або згадати, що 
дієтичні сорти м’яса є так само 
смачними — той самий кролик, 
індичка чи курка. Риба, запече-
на у фользі або приготована на 
пару, — не менш смачна, до того 
ж у ній зберігаються всі корисні 
речовини. Оселедець — смачний 
і корисний, але зайву сіль із ньо-
го краще вимочити у воді.
 Тепер — головне правило ре-
абілітації після свят. Продуму-

ючи щоденний «буденний» ра-
ціон, акцентуйте увагу на тому, 
що молочні продукти мають 
бути нежирними, а вживання 
вершкового масла краще обме-
жувати. Приділяйте більше ува-
ги овочам, особливо тим, які не 
мають грубої клітковини: готуй-
те з кольорової капусти, буря-
ка, моркви, картоплі. З фруктів 
обирайте некислі сорти яблук, 
ягоди і банани. Готуйте узвари, 
неміцний чай, заварюйте шип-
шину (цей напій дуже корисний 
взимку, адже містить вітамін С, 
що запобігає застудним захво-
рюванням).
 Лікарі наголошують: дотри-
мання дієти є головним мето-
дом лікування хронічного холе-
циститу. Однак у будь-якому ви-
падку варто відвідати фахівця, 
адже біль у правому підребер’ї 
може бути спровокований рухом 
каменю у жовчних протоках або 
навіть їх закупоркою. Тож якщо 
турбує будь-який дискомфорт — 
нехай вас огляне лікар-гастро-
ентеролог. І зробить необхідні 
обстеження, насамперед — уль-
тразвукове дослідження внут-
рішніх органів. ■

Мирослава КРУК

Як заспокоїти бунтівливий шлунок
 Одна з найпоширеніших скарг, яка 
спонукає пацієнтів звернутися до гастро-
ентеролога, — пекуче неприємне відчуття 
за грудниною, у стравоході, що зазвичай 
виникає після прийому їжі. Це відчуття 
не просто завдає прикрощів, а й може свід-
чити про серйозні порушення шлунково-
кишкового тракту. Що ж найчастіше стає 
причиною такого дискомфорту? 
 — Печія нерідко виникає у здорових 
людей — її здатні викликати і переїдання, 
і неправильне харчування, — пояснює лі-
кар-гастроентеролог Ірина Колесник. — 
Деякі продукти можуть спровокувати пе-
кучий біль у шлунку — та ж цибуля, гір-
кий перець, соуси, цитрусові, шоколад, 
газовані напої. Така неприємність іноді 
виникає в тих, хто полюбляє гострі страви 
або зловживає спиртним. Навіть піднят-
тя важких предметів і тривалий кашель 
часом «долучаються до справи»: різкі по-
штовхи повітря під час кашлю виклика-
ють скорочення діафрагми, яка виштов-
хує шлунковий вміст у стравохід.
 Нерідко печія, за словами лікаря, ви-
никає після прийому лікарських засобів 
— скажімо, добре відомий аспірин здатен 
викликати неприємні відчуття в шлунку. 
Така прикрість може статися і після при-
йому рафінованої вуглеводної їжі — сві-
жої випічки, солодощів. Зазвичай у подіб-
них випадках дискомфортні відчуття ми-
нають самі: аби позбутися їх, достатньо 
просто переглянути раціон. 
 Часто печія турбує вагітних жінок 
(особливо в другій половині вагітності) та 
тих, хто робить великі перерви між при-
йомами їжі або зазнав тривалих пережи-
вань. Якщо після пережитого стресу в роті 
з’явився неприємний кислий присмак, 
випийте заспокійливе на травах — хви-
лювання вгамуються і бунтівливий шлу-
нок заспокоїться. 
 Однак печія може бути й одним із сим-
птомів так званих кислотозалежних за-
хворювань — гастриту, виразкової хво-
роби шлунка, а також диспепсії — роз-
ладів травлення, пов’язаних із недостат-
нім виділенням травних ферментів або 
нераціонального харчування. Диспепсію 
викликають панкреатити, холецистит, 
жовчно-кам’яна хвороба, коліти, інші за-
хворювання шлунково-кишкового трак-
ту.
 Як виникає печія при захворюванні 
шлунка? 
 — При підвищеній кислотності відбу-
вається закид вмісту шлунка у стравохід, 
— пояснює Ірина Володимирівна. — До 
нього потрапляє соляна кислота шлун-
ка, жовч, подразнюючи слизову оболон-

ку. Відтак у роті з’являється неприємний 
присмак. Позбавитися печії у таких ви-
падках можна, тільки вилікувавши ви-
явлене у вас захворювання. Тож не зволі-
кайте з візитом до фахівця: пройдіть об-
стеження, дотримуйтеся призначеного 
курсу лікування та рекомендацій щодо 
дієти і способу життя.

Замініть сковорідку на пароварку
 Якщо ви хочете уникнути пекучості у 
стравоході, доведеться забути про шкід-
ливі звички, насамперед куріння. Відо-
мо, що викурені цигарки викликають 
спазм судин, порушують кровообіг. Ку-
рець заковтує більшу кількість повітря, 
яке сприяє появі печії.
 — Боротьба з печією та лікування за-
хворювання, на тлі якого вона виникає, 
потребує якісного харчування, — наголо-
шує гастроентеролог. — Раджу уникати 

алкоголю (не тільки міцного, а й так зва-
них «слабоалкогольних» напоїв, особли-
во газованих, вино також може ускладни-
ти ситуацію). Бажано вживати відварене 
або пропарене нежирне м’ясо — ялови-
чину, курятину, кролятину. Про стра-
ви з качки, гусячого м’яса краще забути. 
Бульйони ліпше готувати вторинні (ріди-
ну з м’яса після недовгого кипіння злива-
ють, м’ясо промивають, заливають новою 
водою і варять удруге). Котлетки, тефтелі 
готуйте на пару. Є такий жарт: викинь-
те печію разом зі сковорідкою. Насправ-
ді так і є — смажені страви часто усклад-
нюють роботу шлунково-кишкового трак-
ту. А для тих, хто має серйозні порушення 
травної системи, вони взагалі протипока-
зані. 
 Лікарі-дієтологи кажуть, що м’ясо 
риби також оптимально вживати варе-
ним або пропареним. Копченої риби при 

таких проблемах краще уникати, а якщо 
зовсім не можете без солоного, то краще 
зупиняйте вибір на оселедцях помірного 
посолу. Дуже корисні при печії печений 
гарбуз, яблука, киселі. «Компот зі свіжих 
фруктів або консервований вживати не-
бажано, а у вигляді киселю — будь ласка! 
— каже Ірина Колесник. — Він «огортає» 
слизову оболонку шлунка, запобігаючи 
її подразненню. Свіжі яблука, апельси-
ни обмежуйте в раціоні, а соки розводьте 
водою. До речі, томатний і яблучний соки 
при проблемах зі шлунком узагалі забо-
ронено вживати. У цих продуктах підви-
щений вміст кислоти. Молочні продукти 
— кефір, йогурт, сир — вибирайте знежи-
рені. Обов’язково включайте до раціону 
каші, але не густі, а «розмазні», з клей-
ковиною. Рідким має бути і картопляне 
пюре. До речі, пшоняну кашу, яка дуже 
корисна, шлунок часом перетравлює важ-
ко, вона переповнює його соляною кисло-
тою, провокуючи печію. Відмовлятися 
від неї не варто — просто правильно при-
готуйте. Для цього звечора замочіть кру-
пу у воді: пшоно розм’якне, швидше роз-
вариться і стане ніжним на смак».
 Рослинні олії, особливо лляна, можуть 
бути корисні при захворювання шлун-
ково-кишкового тракту. Такі лікуваль-
ні властивості має і відвар льону. А ось 
оливкову олію при захворюваннях шлун-
ка слід уживати обережно — вона поси-
лює виділення жовчі. «Вживайте неочи-
щену соняшникову олію, але в невеликій 
кількості — одну-дві чайні ложки в день, 
— додає пані Ірина. — Від кави краще від-
мовитися, а чорний чай бажано замінити 
на зелений (без ароматизаторів) чи напій 
з ромашки. Уникайте кетчупів, уживайте 
майонез домашнього приготування. Салат 
краще заправляти нежирною сметаною. 
Від гострих спецій ліпше відмовитися вза-
галі. Натомість збагачуйте страви свіжи-
ми і сушеними петрушкою, кропом, лав-
ровим листом». ■

ОБМЕЖЕННЯ

Ліки? Краще — дієта!
«Реанімувати» організм після тривалих 
святкових застіль допоможе звичайна 
поміркованість у харчуванні

■

Щедрі святкові застілля часто завершуються невесело для організму…
Фото з сайта moya-planeta.ru.

❙
❙

Є ПРОБЛЕМА

«Пекельне» лихо
Чому виникає печія, про що свідчать такі симптоми 
і як позбутися «вогню» у стравоході

■ МАЙТЕ НА УВАЗІ

Аби попередити печію, важливо дотриму-
ватися таких правил:
 — Після їжі протягом півгодини намагайтеся 
не лягати: походіть, постійте — аби вміст шлунка 
«не повернув назад» до стравоходу. Їжа швидше 
просуватиметься по стравоходу і краще перетрав-
люватиметься, якщо ви рухатиметесь. 
 — Останній прийом їжі має бути не пізніше, 
ніж за дві-три години до сну.
 — Спіть, припіднявши верхню частину тулуба. 
 — Не піднімайте предмети вагою понад 10 кі-
лограмів. 
 — Не виконуйте роботу, яка вимагає нахиле-
ної позиції тулуба.

■

ДО РЕЧІ

 Помічними при печії є так звані антацидні препарати — Смекта, Фосфальгель, Маалокс. Народні засоби не є 
такими ефективними і дають тільки короткочасне полегшення. Харчова сода — найвідоміший засіб для «швид-
кої допомоги» від печії — часто викликає подразнення слизової оболонки шлунка та порушення кислотно-луж-
ного балансу в організмі. Краще випити лужної мінеральної води без газу — «Поляну Квасову» або «Боржомі».

■

Печія може свідчити про серйозні проблеми зі здоров’ям. Неодмінно проконсультуйтеся у лікаря.
Фото з сайта infosmi.net.

❙
❙
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Володимир КОЛОДЯЖНИЙ

Є міста на планеті — ніби 
з казок Шахерезади. Одне 
з таких Джайпур — чи не 
найкрасивіше місто Індії. 
Розташоване на пере хресті 
древніх шляхів, воно особ-
ливо вражає своєю кра-
сою під час заходу сонця. 
Зведений талановитими 
зодчими, Джайпур стоїть 
у затишній долині, а його 
околиці стрімко збігають 
схилами гір.

Красунь — тисяча, 
а раджа — один
 Це чарівне місто — чи 
не наймолодше в древ-
ній Індії. Вперше поба-
чивши Джайпур, сказав 
би, що йому понад тися-
чу років. Аж ні! Один ос-
вічений індуський раджа 
заснував Джайпур у 1825 
році, відвідавши перед 
цим Відень, Париж, Лон-
дон, Рим. Від цих міст ра-
джа запозичив європейсь-
ке планування, водночас 
зберіг неповторні архітек-
турні здобутки стародав-
ньої цивілізації. 
 Стіни будинків Джай-
пура, ніби сплетені з 
кам’яних мережив, — 
гармонія панує навко-
ло... І навіть суцільні тор-
гові ряди розташовані не 
так хаотично, як у багать-
ох інших містах Індії. 
 Одна з визначних 
пам’яток Джайпура — па-
лац раджі, що переходить 
із покоління до покоління 
найбагатшого і древньо-
го індійського роду. Тут 
зберігається справжній 
витвір мистецтва — ве-
личезний срібний посуд. 
Висота його значно пере-
вищує людський зріст. 
Під час подорожі до Лон-
дона у 1923 році спадко-
вий раджа брав той посуд 
із собою. У цьому срібно-
му диві зберігалася свя-
щенна вода з Ганга. 
 Неподалік Джайпу-
ра височить форт Анг-
ра. Його фортифікацій-
ні та палацові комплек-
си зачаровують красою. 
Першим притягує ува-
гу ще один палац надзви-
чайної краси, а всередині 
нього — інтимний покій 
першого повелителя міс-
та. Своїх численних жі-
нок і наложниць — а їх, 
як ствер джують, було в 
ра джі більше півтори ти-
сячі (!) — щедрий на лю-
бов засновник міста при-
ймав у невеликій круг-
лій кімнаті. Її сферичні 
стіни оздоблені коштов-
ним камінням — смараг-
дами і топазами. Праців-
ник музею у повній тем-
ряві, при зачинених две-
рях продемонстрував 
справжнє диво... Він за-
палив свічку і провів її по 
колу над собою. Здавало-
ся, що навколо вас обер-
тається зоряний небос-
хил, спалахують великі 
й малі зірки. Навіть злег-
ка паморочиться в голо-
ві! Яка ж чарівна індуска 
від такої краси не впаде в 

обійми свого улюбленого 
раджі?! І все ж їм не поза-
здриш: красунь — за ти-
сячу, а раджа — один! 

Древні астрономи 
й сучасні мавпи
 Ще одна визначна 
пам’ятка Джайпура — це 
старовинна обсерваторія 
Джантар-Мантар. Виник-
ла вона за багато століть 
до появи міста. Індуси 
ще в сиву давнину з ней-
мовірною точністю вміли 
обчислювати рух планет і 
Сонця. Свого часу це міс-
це вважалося священним, 
адже астрономією в дав-
нину займалася винят-
ково каста жерців. Нині 
комплекс споруд обсерва-
торії перебуває під охоро-
ною ЮНЕСКО.   
 Територію обсервато-
рії чомусь уподобали со-
тні мавп. А цих спритних 
істот в Індії більше, ніж 
у нас котів і собак! Й ос-
кільки в цій країні їх вва-
жають священними тва-
ринами, ті почуваються 
дуже привільно (на око-
лиці міста навіть храм на 
їхню честь є). Мавпи на-
хабно підходять до лю-
дей і простягають лапку 
— дай щось з’їсти. Але 
будьте пильні: підступні 
створіння, з’ївши гости-
нець, відразу ж можуть 
вкусити за руку...

Крамниця чудес  
 Відвідуючи Джайпур, 
зайдіть до майстерні, де 
вам продемонструють різ-
номанітні ремесла Індії. 
Народні майстри вироб-
ляють тут знамениті тка-
нини дивної краси. Вони 
такі тонкі та невагомі, що 
сукні з цих тканин легко 
можна протягнути крізь 
обручку. Дуже цікавий 
процес фарбування тка-
нин із використанням різ-
них мінеральних солей. 
Тому вироби зберігають 
яскравість і насиченість 
фарб багато-багато років.
 У цій же незвичай-
ній майстерні налагодже-
но виробництво чудових 
ювелірних виробів із міді 
та срібла. Від них важко 
відвести погляд... Утім, 
як від усього, що створю-
ють тут. 
  Вихід iз майстерні — 
через іншу кімнату. В 
ній розташована крамни-
ця, де продається все, що 
створювалось у вашій при-
сутності. Ну як тут не при-
дбати якусь річ на згадку 
про чарівний Джайпур?!

Слони під музику флейти
  Індія і слони — це щось 
нероздільне. Видатний 
англійський письменник 
Редьярд Кіплінг присвя-
тив дружбі людини і сло-
на свої кращі твори. Для 

гостей міста у Джайпурі 
організовано катання на 
розумних велетах. Лю-
бителі таких екзотичних 
прогулянок розміщують-
ся на спеціальних помос-
тах по шість осіб і неква-
пом мандрують на спині 
велета вулицями міста.
 Погонич у тюрбані 
поганяє слона загостре-
ним багром, а довжина 
його вістря сягає 15 сан-
тиметрів... Думаю, від-
чуття могутньої твари-
ни, в потилицю якої вти-
кають цей «інструмент», 
не дуже приємні... І так 
управляють слонами вже 
тисячі років. У цих велет-
нів дуже добре розвине-
ний слух, і гра флейтиста, 
який супроводжує вас під 

час катання, йому більше 
до вподоби...
 Зовсім інша справа з 
коброю, яка нібито тан-
цює під музику флейти.
 Вона глуха, мов пень, 
і похитується не в такт 
музиці, а в такт руху 
флейти, якою вміло мані-
пулює приборкувач-фо-
кусник. У змій свої пе-
реваги — вони прекрас-
но відчувають найменше 
тепло найдрібнішої істо-
ти або найслабкіше коли-
вання поверхні... Мають 
дуже гострий зір. Але! 
Про всяк випадок інду-
си-містифікатори ще й 
досить часто виривають 
у нещасної гадини отруй-
ні зуби. Після цього вона 
довго не живе..

 Та повернемось у 
Джайпур. Вулицями су-
цільним потоком їдуть 
автомобілі, розмальовані, 
як шкатулка, автобуси, 
скутери та мотоцикли. 
З воріт Джайпурського 
університету на мопедах 
хвацько виїжджають юні 
джайпурки-студентки і 
включаються в загальний 
рух. У цьому ж потоці не-
квапно рухаються слони, 
верблюди, безгоспні коро-
ви, велорикші. Де ще таке 
побачиш?! Кіно та й годі! 
Це — Індія...
  Як і в інших містах Ін-
дії, на вулицях Джайпура 
— суцільні ряди крамни-
чок, майстерень, майже 
на землі готується їжа. 
У вас раптово нестерпно 
заболів зуб? Будь ласка, 
народний умілець умить 
вирве його! Сам бачив... 
Життя, як воно є. Але за-
ради справедливості треба 
сказати, що в цій фантас-
тичній країні вже давно 
виконують складні опе-
рації з пересадки серця. 
Звісно, не на вулиці... 

Правила ченчу
  У продовольчих крам-
ничках міста — неймовір-
на різноманітність овочів 
та фруктів. У нас зараз теж 
усякої екзотики вдосталь. 
Але в Індії я бачив багато 
незнайомих плодів, які до 
нас іще не допливли чи не 
долетіли. Є тут і добре ві-
домі нам огірки і помідо-
ри. Та вони зовсім малень-
кі й не такі смачні.
 Іноземця індуси вга-
дують одразу. Підходять 
до вас, щиро вітають, по-
тискають руку. Запиту-
ють горілку, шампансь-
ке, віскі. Годинники, але 
не електронні. Надають 
перевагу механічним — 
відомих фірм. 
 Здається, в Індії торгу-
ють усі, часто пропонують 
чендж — обмін. Ви зайшли 
до невеличкої крамнички? 
Будьте пильні — дивіться 
спочатку очима, а не рука-
ми... Якщо взяли до своїх 
рук який срібний персте-
ньок — усе!!! Назад уже 
повернути важко. Дарма, 
що хотів лише подивити-
ся. Взяв — значить купив! 
А відмовляєшся — такий 
ґвалт піднімуть! Не кож-
ний іноземець ви тримає 
цю психічну атаку. Ку-
пує. А потім знаючі люди 
пояснять: цей перстеньок 
і близько біля срібла не ле-
жав. Звичайнісінький собі 
силумін: краще вже щось 
придбати на пам’ять у яко-
мусь солідному магазині. 
 Захід сонця над Джай-
пуром. Місто в цей час 
особливо чарівне — набу-
ває дивовижного рожево-
го кольору. Не дивно, що 
його іще називають Роже-
вим містом — із каменю 
такого кольору збудовані 
більшість споруд Джай-
пура, а в променях сонця, 
яке сідає, це виглядає не-
забутньо! Здається у такі 
миті, що все життя джай-
пурців протікає на дахах 
будинків. Вони плоскі, й 
будинки близько стоять 
один біля одного. Жін-
ки займаються на дахах 
своїми хатніми справа-
ми або по-сусідськи щебе-
чуть одна з одною. У своїх 
яскравих сарі джайпур-
ки дуже привабливі. Як і 
саме місто Джайпур... ■ 

НА ВЛАСНІ ОЧІ   

Місто з казок Шахерезади
Велетні-слони, гарем раджі, вишукана архітектура та інші чудеса індійського Джайпура  

■

Древня обсерваторія Джантар-Мантар.❙

Палац вітрів — одна з найкрасивіший будівель Джайпура,
збудована з рожевого каменю.

❙
❙

Храм мавп. ❙

Фестиваль слонів у Джайпурі — яскраве видовище.❙
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ВИСТАВКА

Намотати гаразди
У Києві показують об’ємний 
текстиль, скульптури з лози та 
ляльки-мотанки Галини Дюговської 
Людмила ЧЕЧЕЛЬ

 Кажуть, що в січневі дні варто загадувати бажання — й вони здій-
сняться. У це вірить художниця й дизайнерка Галина Дюговська, яка  
живе й працює в Києві. Вже багато років вона займається  створенням 
арт-об’єктів iз природних матеріалів, флористикою і художнім тексти-
лем; вдало використовує й поєднує  традиційні та авторські техніки.
 Галина є організатором і куратором українських та міжнародних 
мистецьких заходів — виставок та пленерів. Разом iз чоловіком і 
натхненником Володимиром Балибердіним представляла українсь-
ке декоративне мистецтво на «Євробаченні» в місті Баку (Азербайд-
жан). Нині у Національному музеї українського народного декоратив-
ного мистецтва, що розташований на території Києво-Печерської лав-
ри, розгорнуто виставку Галини Дюговської «На крилах мрій». 
 «Виставку відкрито в особливий різдвяний час, коли люди мріють 
і прагнуть здійснення мрій», — каже Галина Дюговська. Перші дні 
січня наповнені новими надіями й сподіваннями. В експозиції майс-
трині — нові й раніше виконані роботи. 
 Художниця, натхненна традиціями та любов’ю до рідної культу-
ри, в авторській інтерпретації хоче донести до глядача енергію дав-
ніх знань, рідної землі. «Кольорова гама, геометричний орнамент — 
усе має глибоку символіку, ідею, зміст», — розповідає Галина. 
 На виставці творчість художниці постає одразу в трьох іпостасях: 
об’ємний текстиль, скульптури з лози та ляльки-мотанки. Власне, всі 
ці витвори пані Галина вважає оберегами. 
 Талановита майстриня вміло знаходить свій шлях i приваб-
лює глядача своїми техніками. Переплетення ниток у металевому 
каркасі — це її ноу-хау. Створюючи вісім років тому яскраво-чер-
вону «Мадонну» для Першого Всеукраїнського трієнале з худож-
нього текстилю, Галина Дюговська ще була в задумі: а чи  цікаво 
й потрібно це буде? Та конструкція настільки сподобалася членам 
журі, що виборола перше місце в конкурсі в номінації «об’ємний 
текстиль». Усі роботи майстрині хоч і великі — все ж зберігають 
легкість текстилю. 
 Одна з пристрастей Галини Дюговської — лозоплетіння. Про це 
мистецтво вона може говорити годинами. Усі ляльки-мотанки майс-
трині зроблені з домотканої лляної тканини. І художниця переконана, 
що намотати можна всілякі гаразди, якщо робити це від душі. Голо-
вне — уявити свою мрію і вірити, що вона здійсниться. ■

■

Сергій ТРИМБАЧ

 Черговий Берлінський міжна-
родний кінофестиваль розпочне 
свою роботу 9 лютого. Головою ве-
ликого журі цього разу є знамени-
тий 78-річний режисер Пол Верху-
вен (автор «Основного інстинкту» 
минулого року подивував усіх дуже 
сильною картиною «Вона», яка 
була в Каннах і нещодавно удостої-
лась двох Золотих глобусів у США). 
Так що тепер усі намагаються вга-
дати, який саме кінематографіч-
ний інстинкт Верхувена спрацює 
найефективніше при оцінці кон-
курсних стрічок. Щоправда, при-
гадується й інший фільм режисе-
ра, «Турецькі насолоди» — цю ка-
тегорію так само незайве буде взя-
ти до уваги, особливо ж зважаючи 
на очевидний інтерес Верхувена до 
сфери чуттєвого, насолод. 
 Програма Берлінале зазви-
чай складається з конкурсів пов-
нометражних та короткометраж-
них стрічок, а на додачу ще декіль-
ка програм — «Панорама» (огляд 
світового кіно, з виокремленням 
у ньому певних тенденцій), «Фо-
рум» (започаткований наприкін-
ці 1960-х із метою акумулювання 
нових поетик; нині це не завжди 
вдається — знайти справді нове, 
по-справжньому креативне), та ще 
з оберемок — фестиваль на диво ба-
гатий і різноманітний, десь близь-
ко 400 фільмів. 
 Відкриє фестивальне дійство 
світова прем’єра французького 
конкурсного фільму «Джанго» — 
музичний байопік, який став режи-
серським дебютом доволі відомого 

сценариста, продюсера Етьєна Ко-
мара («Мій король», «Ціна слави» 
та ін.). Про Джанго Рейнхардта, 
знаменитого майстра європейсько-
го джазу, засновника циганського 
свінгу. Дія стрічки відбувається у 
Парижі, в роки німецької окупації, 
коли, як відомо, і у джазу, і у ци-
ганів були проблеми... 
 Цим, власне, й розпочнеться 
велика конкурсна програма. У ній 
кілька помітних, відомих імен. До 
прикладу, румун Келін Пітер Не-
цер, який чотири року тому отри-
мав у Берліні «Золотого ведмедя» 
(за фільм «Поза дитини»). Цьогоріч 
картина називається «Ана, моя лю-
бов».
 У стрічці відомого польсько-
го режисера Агнешки Холанд 
«Слід звіра» йдеться про історію 
убивства, в ролі детектива — зви-
чайна жінка, пенсіонерка. Жанро-

ве кіно, що має посилити глядаць-
кий інтерес до нетривіальної жи-
тейської історії. 
 Знаменитий фін Акі Карисмякі 
презентує фільм «Інший бік надії», 
з трилогії, розпочатої декілька літ 
тому стрічкою «Гавр». Біженці, го-
строактуальний нині в Європі ма-
теріал. Рік тому в Берліні тріумфу-
вала картина «Море у вогні» Джан-
карло Розі, документальна драма 
на тому ж матеріалі. 
 Звісно що відбудеться кінори-
нок — великий фестиваль це завж-
ди і стимулювання ділової актив-
ності. Особливий інтерес викликає 
Берлінський ринок копродукції, 
де презентують близько 40 нових 
проектів із 30 країн. Презентують у 
надії, що знайдуться партнери для 
розвитку тих проектів...
 Ну а ми — в надії на зустрічі з 
хорошим, креативним кіно. ■

Вікторія КОТЕНОК

 Цього тижня, 25 і 26 січ-
ня, відбудеться кульмінаційна 
подія проекту «Про-За-Театр» 
— прем’єра вистави «Гагарін і 
Барселона» у Молодому театрі. 
У постановці задіяно більше 20 
акторів, серед яких і ведучі — 
народні та заслужені артисти: 
зокрема, Валерій Шептекіта, 
Ірина Кравченко, Тетяна Стеб-
ловська, Ярослав Гаврилюк; 
і молоді — Артем Атаманюк, 
Олександр і Вікторія Ромашко, 
Іванна Бжезінська, і навіть сту-
денти акторського курсу Богда-
на Бенюка Національного уні-
верситету театру, кіно і телеба-
чення імені Івана Карпенка-Ка-
рого.
 Відбудеться прем’єра на 
мікросцені Молодого театру, 
яку кілька років тому художній 
керівник театру Андрій Білоус 
відкрив для експериментів по-
чатківців. Саме його студенти-
режисери і є постановниками 
вистави «Гагарін і Барселона»: 
Марі Акопян, Марія Лук’янова, 
Ілля Полоз, Наталія Сиваненко 
та Лідія Філовська. Після про-
позиції Андрія Федоровича на-
прикінці минулого навчально-
го року вибрати для своїх по-
становок оповідання сучасних 

українських авторів, вони пе-
речитати силу-силенну творів. 
Відбір тривав протягом чоти-
рьох місяців. Багато письмен-
ників і журналістів надсилали 
та пропонували свої прозові ма-
теріали для постановки. 
 Зупинилися на п’ятьох най-
більш сценічних творах («Поці-
лунок у сідниці» та «Два квит-
ки до опери» Євгенії Кононен-
ко, «Територіальні води її ван-
ни» Сергія Жадана, «Тату, ваш 
син вегетаріанець» Любка Де-
реша, «Ще один гарний день» 
Юрія Винничука, «Гагарін і 
Барселона» Руслана Горового). 
У жовтні режисери розпочали 
їх утілення.
 Спільною рисою всіх опові-
дань, які Андрій Білоус у ре-
зультаті поєднав в одну ціль-
ну гаромонічну постановку, є 
живо трепетні соціально-побу-
тові питання, що однаково хви-
люють зараз як молоде, так і до-
росле покоління. Проте, окрім 
«приземлених» щоденних про-
блем, постановники спробують 
розкрити в кожному творі за-
кладені в них глибокі змісти і 
піднесені сенси.
 — У кожному оповіданні 
молоде покоління ніби вири-
вається зі «шкаралупи», випа-
дає за рамки дозволеного та ус-

таленого, – розповідає режисер 
Наталя Сиваненко. – Іноді до-
сить грубо, необережно, неоте-
сано. Вони не революціонери, 
це їхній особистий маленький 
бунт. «Хочу бути вегетаріан-
цем!», «Хочу виховувати свою 
дитину по-іншому!», «Не хочу 
приховувати свої інтимні по-
риви!», «Не хочу бути приби-
ральником, мрію про космос!», 
«Хочу в Барселону!» — це несві-
домі поривання і бажання мо-
лоді, її нове світовідчуття і сві-
тоуявлення.
 Наприклад, у творі Люб-
ка Дереша «Тату, ваш син ве-
гетаріанець» ми побачимо, як 
людина в наш час відчуває від-
сторонення від тваринних інс-
тинктів і рухається далі у своє-
му розвитку. А в його сім’ї тим 
часом усе доведено до рівня ви-
сокої напруги: «син занедужав 
і помирає». А він просто відмо-
вляється від споживання м’яса. 

Для рідних це стане вселенсь-
кою трагедією — батьки мало не 
відрікаються від свого нащад-
ка, не знаючи, як надалі з ним 
співіснувати. На щастя, батько 
врешті-решт сприймає позицію 
сина. 
 Усі герої є начебто сусідами 
одного й того ж будинку, однак 
на сцені глядач побачить одну 
квартиру (своєрідну «комунал-
ку»), в якій будуть розміщені 
меблі зі всіх кімнат — віталь-
ні, спальні, ванної, кухні тощо 
(сценограф — Борис Орлов). 
Наскрізним персонажем стане 
Спостерігач (Валерій Шептекі-
та), який в одних історіях буде 
просто свідком, в інших – опові-
дачем.
 — За кожним вікном при-
хований свій власний космос, 
— продовжує Наталя Сиванен-
ко. — Щоб Гагарін та Барсело-
на хоча б на мить стали щасли-
вими, їм доведеться викрасти лі-

так... Щоб зрозуміти, наскільки 
батько любить свого сина, він 
змушений буде зректися влас-
них прин ципів... Щоб з’ясувати, 
кого Анна-Марія з двох хлопців 
кохає насправді, вона запросить 
їх до себе у ванну... Щоб стати 
раз і назавжди справжнім чо-
ловіком, Олюсь зіштовхнеться 
з потойбічним... Щоб нарешті 
пробачити своїй мамі та довіри-
ти їй свою дитину, донці дове-
деться почути, що ніяка вона не 
художниця, а звичайна шльон-
дра... Щоб дістатися найвищого 
піку насолоди, Іруся піде на все. 
Навіть якщо буде змушена від-
правити своїх тітку та дядька в 
оперу...Так голосно в цьому бу-
динку ніколи не було.
 Після прем’єри газета 
«Дзеркало тижня. Україна», 
яка спільно з Молодим теат-
ром створила і проводить твор-
чий проект «Про-ЗА-Театр», 
планує вручити спеціальний 
приз одному з молодих режи-
серів за найкраще втілення 
прози на сцені. Обирати пере-
можця буде експертна група, у 
складі якої письменниця Марія 
Матіос, театральний режисер 
Станіслав Жирков, кінорежи-
сер Олександр Ітигілов, заслу-
жена артистка Ірма Вітовська, 
письменник Іван Рябчій, літе-
ратурний критик Дмитро Дроз-
довський, театральний критик 
Анастасія Гайшенець.
 Автором ідеї та керівником 
проекту «Про-За-Театр» є Ан-
дрій Білоус. Його завдання — 
презентувати і пропагувати се-
ред широкого загалу найкра-
щі зразки сучасної літератури. 
Триватиме проект до березня 
і засновники сподіваються на 
його продовження в наступно-
му сезоні. ■

ЧАС «Т»

Космос Молодого
За творами Євгенії Кононенко, Сергія 
Жадана, Любка Дереша, Юрія Винничука 
і Руслана Горового ставлять виставу

■

«Гагарін і Барселона».
Фото Молодого театру.

❙
❙

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Кінематографічний інстинкт насолоди
Головуватиме на 67-му Берлінале автор «Основного інстинкту» Пол Верхувен

■

На Берлінале-2017 покажуть стрічку відомого польського режисера 
Агнешки Холанд «Слід звіра». 
Фото з сайта berlinale.de.

❙
❙
❙
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Занурення у бароко
 ■ Пані Тетяно, чому 
обігруєте історичну тему? 
І що криється за назвою 
«Ігри з Іваном»?
 — Спочатку про назву 
твору (таку пікантну, як 
наголосив ведучий цере-
монії вручення дипло-
мів від «Коронації слова-
2015» у Львові). Назва не 
стільки пікантна, скільки 
автороцентрична. Я на-
стільки достеменно знаю 
весь матеріал про велико-
го ніжинця, великого ук-
раїнця Івана Величковсь-
кого (історіософський 
матеріал, літературоз-
навчий, культурологіч-
ний тощо), що буквально 
гралася цим матеріалом, 
поєднуючи, здавалося б, 
непоєднуване, наповню-
ючи художню тканину 
твору поліфонічним зміс-
том. 
 Фактологічний ма-
теріал про цю непересічну 
постать на українському 
культурологічному терені 
я обростила своїм власним 
фантазійним матеріалом, 
по-письменницьки дослі-
дивши життєпис Івана 
Величковського від емб-
ріонального періоду його 
існування до останнього 
подиху на нашій грішній-
праведній землі. 
 Згідно з біографічни-
ми відомостями, мій пер-
сонаж — ніжинець за по-
ходженням. Саме цей 
факт став для мене визна-
чальним при виборі теми 
— художньо-історичної: 
Ніжин старожитній (дру-
га половина XVII віку) й 
Ніжин сучасний (відтво-
рений в основному через 
сіячів розумного, доброго, 
вічного й чим ті сіячі на-
справді наповнені зсере-
дини). 
 Екклезіастівською мо-
вою кажучи, суєта суєт 
обернулася для мене, ав-
тора, цікавою парадигмою 
для зображення багатомін-
ливої нашої картини сві-
ту, де є все: духовне зрос-
тання й Богопошук, умуд-
рення й словолюбство; а з 
іншого боку — імператив-
на хворість, заздрість, хо-
луйство й підлість. Це віч-
ні теми, які можна зреалі-
зувати в рамках будь-яко-
го художнього хронотопу.
 ■ Ви визначили жанр 
твору як бароковий ро-
ман. Чому?
 — Двадцять років пос-
піль я викладала в Ні-
жинському університеті 

імені Гоголя давню ук-
раїнську літературу (крім 
кількох інших дисциплін 
гуманітарного циклу). По-
сада зобов’язувала вивчи-
ти самій весь доступний з 
багатьох джерел барокоз-
навчий матеріал, щоби 
потім, втиснувшись у дві-
три лекції, ознайомити 
своїх студентів з естетич-
ними засадами бароко: ба-
роко як мистецькою епо-
хою (кінець XVI, XVII й 
XVIIІ століття) і власне ба-
роко як стилем українсь-
кої старожитньої літера-
тури, представленої різ-
ножанровими текстами 
давніх українських пись-
менників, у тім числі й са-
мобутньою поезією Івана 
Величковського. 
 «Штучками поетиць-
кими» називав свої вірші 
сам автор. Він умів у мо-
дерну на той час форму 
вкласти глибинний зміст, 
суголосний багатьом кни-
гам Святого Письма. Об-
разно-тематичне напов-
нення текстів Величковсь-
кого — найупізнаваніші 
персонажі й найвідоміші 
теми Нового Завіту. Це 
тому, що Біблія для баро-
кових письменників була 
невичерпним джерелом 
творчості. Такими були 
барокові часи. Митрофан 
Довгалевський, Лазар Ба-
ранович, Димитрій Туп-
тало (Ростовський), Ан-
тоній Радивиловський, 
Георгій Конизький, Кли-
ментій Зіновієв... Пере-
лік барокових письменни-
ків, у тому числі й пись-
менників-проповідників, 
можна продовжувати й 
продовжувати. Всіх їх 
об’єднувала спільна есте-
тична платформа. 
 Узагалі барокознавча 
тема для мене — це, ма-
буть, нескінченна розмо-
ва, настільки цей стиль 
мені імпонує, настіль-
ки він цікавий та до кін-
ця не збагненний. Я люб-
лю все барокове: архітек-
туру, малярство, музику 
і, звісно ж, літературу. 
Тому вже давно, відколи 
почала писати художні 
тексти, поставила собі за 
мету: створити щось не-
обарокове. Є в нас неокла-
сицизм, думала я, є в нас 
неоязичництво... То чому 
б не бути і необароко? Тим 
більше, що з теоретични-
ми пізнаннями все в по-
рядку (відголоски синтезу 
різних культур, тяжіння 
до театралізації, контрас-

тність, метафоричність 
зображення, симбіоз різ-
них стилів...). Отож я так 
вирішила — і все: пишу 
щось художнє, барокове 
через призму теоретич-
них знань. А найкраща ж 
практика, як відомо, — 
це хороша й добре засвоє-
на теорія. У результаті — 
вийшов сучасний бароко-
вий роман.

«Листи в Далеко» 
і з Далека
 ■ Що було першодже-
релом для написання ху-
дожнього твору?
 — Найпотужніше й 
найправдивіше джерело 
— це моя кандидатська ди-
сертація, написана колись 
дуже давно, яку я через де-
які обставини (відсутність 
40 тисяч грн., наприклад), 
не захищала. Проте весь 
фактаж і вся аналітика не 
канули в Лету, настільки 
не канули, що в «Іграх з 
Іваном» у потрібних міс-
цях я «вмонтувала» три 
уривки зі своєї дисертації. 
Це взагалі-то передбачено 
естетикою бароко — сим-
біоз різних стилів. 
 Інше надійне джере-
ло — це моя допитливість 
і непомітна для сторон-
нього ока глибока спосте-
режливість. Для свого го-
ловного персонажа — Іва-
на — місцем проживання 
я обираю Кручу. Це окраї-
на Ніжина, по-своєму ко-
лоритний простір. У про-
цесі написання книги я 
кілька разів їздила й піш-
ки ходила на Кручу за жи-
вими враженнями, за про-
никненням самою атмос-
ферою Кручі на побутово-
му рівні свідомості. 

 Є ще одне джерело. Це 
— моя буйна фантазія.
 ■ Читаючи «листи в 
Далеко», виходить ці-
кавий діалог про вічне 
та земне. То що, на вашу 
думку, вічне?
 — Дякую, що це помі-
тили. «Листи в Далеко» 
і «Листи з Далека» — це 
моє сюжетотворне ноу-
хау. Це епістоли. Заголов-
ки зрозуміє читач, який 
хоча би років кількадесят 
прожив у старій (до 90-х 
років минулого століття) 
епосі. Моя персонажниця 
протягом усього сюжету 
шукає духовної опори. Ос-
кільки в реальному житті 
їй це не вдається, вона за-
водить, як мале дитя, уяв-
ного друга. На цю роль 
вона обирає, звичайно, 
Івана Величковського. 
Він їй підходить менталь-
но, духовно й інтелекту-
ально, тому зав’язується 
між ними жива перепис-
ка. Вона йому пише про 
земне, суєтне, скороми-
нуще (неприємності на 
роботі, високі ціни, пога-
ний настрій і т.д.), а він їй 
відповідає з висоти Віч-
ності: про терпіння, зми-
рення, братолюбство, рів-
ність перед Богом. 
 Деякі читачі під час 
моїх презентацій «Ігр» за-
питували навіть, чи справ-
ді «Листи з Далека» напи-
сані мною, — такі вони 
умудрені й духовно збага-
чені на тлі «Листів у Да-
леко». Епістолярну лінію 
я структурувала за при-
нципом тематично-образ-
ного та ідейного контрас-
ту. Ця лінія, до речі, мені 
самій як авторові найбіль-
ше імпонує. А що є віч-

ним?.. Душа, кажуть, віч-
на. І, мабуть, усе те, чим та 
Душа наповнена.
 ■ У вас чимало описів 
природи та побуту, які ре-
ально відображені. Іноді 
здається, що сам прожи-
ваєш в описаній епосі. Як 
вам так вдалося?
 — Етнопобут я вивчи-
ла також теоретично, бо 
тривалий час викладала 
ще й український фоль-
клор у згаданому виші. 
Знову теорія допомогла 
моїй художній письмен-
ницькій практиці. Хоча 
не тільки теорія. Працю-
ючи над книгою, я помі-
тила, як активізувалася 
моя дитяча пам’ять про 
сільське життя на побуто-
вому рівні. Я використову-
вала свою пам’ять, як сама 
того хотіла. Інтер’єрні де-
талі, назви страв, домаш-
ніх речей ніби аж проси-
лися: й мене згадай! І про 
мене не забудь! 
 Тому, наприклад, ста-
рожитня українська хата, 
зображена в «Іграх...», 
вийшла в мене непідроб-
ною та органічною. Вза-
галі до хати як до архе-
типного образу в мене свя-
тенне ставлення. Як і до 
печі, до хліба, до полот-
на... А природа для мене 
в будь-якому художньому 
тексті — лише засіб пси-
хологізації персонажів. 
У цій книжці вона зобра-
жена сегментивно. Я, ска-
жу вам відверто, поки що 
тільки вчуся через приро-
ду передавати людський 
характер чи якийсь пси-
хологічний стан. Природу 
заради природи мені зоб-
ражувати нецікаво. А ось 
природу заради характеру 
— так!

Найстрашніше — 
провінційність мислення
 ■ Нещодавно у Вере-
саєвому краї на Чернігів-
щині, де народилися, пре-
зентували свою нову кни-
гу. Теж написана на істо-
ричних матеріалах?
 — Так. Після «Ігор..» 
уже написана й видана, 
й по світу розійшлася ще 
одна моя книжка. Нази-
вається «Поділ і подоля-
ни. Історичний портрет 
українського села». Це 
моя данина моїй малій ве-
ликій батьківщині — ма-
льовничому селу Поділ на 
Срібнянщині (Чернігів-
щина). Згідно з літопис-
ною інформацією, Подо-
лові минулого літа було 
350 років. І щоб цю дату 
славніше відствяткувати, 
сільська громада попро-
сила мене написати згада-
ну книгу. Я виконала со-
ціальне замовлення — це 
була, я вам скажу, важка 
робота. Але ніхто нікого 
не підвів. Книжка вийш-
ла красивою й змістовною: 
подоляни дякують мені до 
сьогодні. Це художньо-до-
кументальне видання, над 
яким мені працювалося і 
як упоряднику, і як редак-
торові, і як авторові, і на-
віть як дизайнерові. Робо-
ти з цією книжкою справді 
було дуже багато. І як доб-
ре, що та робота вже поза-
ду.
 ■ Ви надто витончена 
лірична натура, але вод-
ночас і «бунтар». Як це 
поєднується?
 — Я бунтую, коли вже 
не можна терпіти, хоча 

дуже терпляча. На жаль, 
майже всі ті бунтування 
обертаються проти мене. 
Тому вчуся Соломонової 
мудрості «все минає — 
мине й це». Вчитися ж, 
як відомо, ніколи не піз-
но. В «Іграх...», до речі, 
рельєфно простежуєть-
ся оця лінія бунтарства. 
На жаль, вона, вибач-
те за подробиці, гіперре-
алістична. Оскільки я, 
не зважаючи на постмо-
дерні часи, все ж таки ба-
рокова людина, то в мені 
сумирно співуживаються 
й лірика, й прагматизм, 
і навіть ситуативне бун-
тарство. Одне другому не 
заважає. Навпаки — під-
силює й увиразнює певну 
психологічну чи емоцій-
ну домінанту. З лірикою 
в мене вже давно серйозні 
стосунки в плані її спри-
йняття на аналітичному 
рівні. Я маю на увазі те, 
що час від часу займаю-
ся аналізом різножанро-
вої лірики: сугестивної, 
громадянської, інтимної, 
публіцистичної. Це мені 
приносить інтелектуаль-
не задоволення.
 ■ Що б ще хотіли сказа-
ти про місця, де народили-
ся, і місто, де живете?
 — Срібнянщина з її ди-
вовижною природою — та-
кої я, півсвіту обмандру-
вавши, не бачила ніде. А 
друге моє найулюбленіше 
місце — провінційне міс-
течко Ніжин, де я меш-
каю. Ніжин люблю аль-
труїстично, без ніяких 
зобов’язань. Тут мені, в 
цій провінції, добре пи-
шеться. В категорії про-
вінційності знаєте що най-
страшніше? Провінцій-
ність мислення. А все ре-
шта — то деталі. Оскільки 
з художнім, аналітичним, 
логічним мисленням, у 
добрий час сказати, все га-
разд, то тільки й лишаєть-
ся — жити та Бога хвали-
ти за історичне багатство, 
красу храмів, неба й землі 
в старому та вічно юному 
Ніжині.
 ■ Закінчимо нашу роз-
мову також філософськи-
ми роздумами. У чому ж 
сенс життя?
 — У бажанні жити. Ін-
шої відповіді в мене немає. 
Розкодовуючи цю мікро-
мініатюрну тезу, скажу, 
що саме із цим бажанням 
— бажанням жити, Гос-
подь провів мене через 
такі випробування, які, 
можливо, сотням людей 
призначались, але мені 
одній дістались. Для чо-
гось же Він лишив мене 
живою і неушкодженою 
після таких ситуацій, у 
яких я теоретично... (далі 
можна й не продовжува-
ти, — зрозуміло про що 
я). Я знаю, для чого Він 
це зробив. І я Йому вдяч-
на. Бажання жити — це 
взяти на себе відповідаль-
ність за все, що з тобою 
відбувається; це жити 
без нарікань і бути за все 
вдячним. А найголовні-
ше, мабуть, змінити із-
середини себе настільки, 
щоби денно і нощно від-
чувати себе щасливим. Це 
важка робота, а можливо, 
й найважча. Але, якщо 
ти себе любиш та пова-
жаєш, ти обов’язково цю 
роботу зробиш. Так-так, 
сенс життя — у бажанні 
жити. ■

КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Тетяна Сидоренко: У цій 
провінції добре пишеться
Три уривки з дисертації можна знайти в романі «Ігри з Іваном» письменниці з 
Ніжина, яка нещодавно презентувала нову книжку про Поділ на Срібнянщині

■

Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Одним із головних персонажів філософського роману 
«Ігри з Іваном» є український поет XVII століття, свяще-
ник Іван Величковський. У творі, який отримав спеціаль-
ну відзнаку «Вибір видавця» конкурсу «Коронація слова», 
переплітаються сучасність із минулим й описується історія 
міста Ніжин, що на Чернігівщині. Погортаємо цей сучасний 
бароковий роман разом з авторкою Тетяною Сидоренко.

Тетяна Сидоренко.
Фото з власного архіву.

❙
❙
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Григорій ХАТА

 За місяць до поновлен-
ня другої частини сезону в ук-
раїнському чемпіонаті клуби 
прем’єр-ліги активно занури-
лися в процес поновлення втра-
ченої за новорічні канікули іг-
рової та фізичної форми. Після 
кількох днів роботи без м’яча у 
футболістів розпочалися улюб-
лені «процедури». І хоча в цю 
пору товариські поєдинки про-
ходять на тлі суттєвого фізич-
ного навантаження, до такого 
виду роботи гравці ставляться 
з більшою прихильністю.
 Трохи незвичним виглядає 
тренувальний збір у донецько-
го «Шахтаря», котрий після 
багатьох років співпраці з ру-
муном Луческу нині проходить 
адаптацію до плану свого но-
вого наставника Пауло Фонсе-
ки. «Раніше за дев’ять днiв ми 
могли зіграти чотири-п’ять спа-
рингів, а тут ми провели лише 
один», — ділиться емоціями 
півзахисник «гірників» Тарас 
Степаненко. В іспанській Ла-
Манзі підопічні Фонсеки поки 
що зіграли лише з польською 
«Краковією», котру завдяки го-
лам Зубкова та Дентіньйо пере-
грали з рахунком 2:0.
 Цікаво, що за цією грою до-
нецького клубу спостерігав 
один з іноземних помічників 
Андрія Шевченка в національ-
ній збірній України — іспанець 
Рауль Ріанчо. Завдяки масш-
табній ротації, котру застосу-
вав Фонсека в поєдинку проти 
«Краковії», екс-помічник Реб-
рова в «Динамо» зміг побачи-
ти практично всіх українських 
виконавців «Шахтаря», котрі є 
основою теперішньої українсь-
кої збірної. Щоправда, на вістрі 
атаки «гірників» жодного на-
шого співвітчизника не було 
— в донецькому клубі тради-
ційно на цих позиціях перевага 
віддається південноамерикан-
цям. 
 Трохи іншої кадрової полі-
тики на початку навчально-тре-
нувальних зборів дотримуються 
в таборі «Динамо», де в поєдин-

ках проти німецького «Санкт-
Паулі» та китайського «Тянь-
цзинь Теда» на позиції номі-
нального форварда награвали 
українських виконавців. При-
міром, в обох поєдинках Сергій 
Ребров активно перевіряв робо-
ту молодих Артема Бєсєдіна та 
Романа Яремчука, котрого, до 
слова, після завершення першої 

частини ЧУ повернули з оренди 
в «Олександрії». Водночас про-
ти китайців динамівський на-
ставник дав шанс зіграти Олек-
сандру Гладкому. Утім екс-«гір-
ник» укотре не зміг підтверди-
ти своє бомбардирське реноме, 
знову змусивши ЗМІ підшуко-
вувати йому нове місце роботи. 
Так, один із турецьких спор-

тивних ресурсів повідомив, що 
Олександр погодився перейти з 
«Динамо» до «Аланьяспора».
 Що ж до динамівців, котрі 
допомогли своїй команді пе-
реможно розпочати першу іс-
панську тренувальну сесію, то 
загалом шість м’ячів (по три в 
кожному поєдинку) за «біло-
синіх» забили винятково ук-

раїнці. Із перемоги розпочали 
новий рік і футболісти «Дніп-
ра», котрі в турецькому Ларі 
переграли азербайджанський 
«Шамкір» (2:0). 
 А от для полтавської «Вор-
скли» двотижневий турецький 
збiр розпочався з розгромної 
поразки від болгарського клу-
бу «Дунав Рус» — 1:5. ■

Англія
 Головний герой минуло-
го уїк-енду на Туманному 
Альбіоні — капітан «Ман-
честер Юнайтед» Уейн 
Руні: лідер «манкуніан-
ців» не лише врятував ко-
манду від поразки, а й став 
найкращим бомбардиром в 
історії клубу (тепер на ра-
хунку 31-річного англійця 
— 250 голів за «МЮ»). А в 
Прем’єр-лізі продовжує лі-
дирувати «Челсі» — після 
очкових втрат «Тоттенхе-
ма», «Ліверпуля» та «Ман-
честер Сіті» перевага «арис-
тократів» становить 8 пун-
ктів.
 Прем’єр-ліга. 22-й 
тур. «Ліверпуль» — «Су-
онсі» — 2:3, «Сток Сіті» — 
«Манчестер Юнайтед» — 
1:1 (Мата, 19 (у свої воро-
та) — Руні, 90+4), «Мідлс-
бро» — «Вест Хем» — 1:3, 
«Крістал Пелас» — «Евер-
тон» — 0:1, «Борнмут» — 
«Уотфорд» — 2:2, «Вест 
Бромвіч» — «Сандерленд» 
— 2:0, «Манчестер Сіті» — 
«Тоттенхем» — 2:2 (Сане, 
49; Де Брюйне, 54 — Аллі, 
58; Сон Хин Мін, 77), «Са-
утгемптон» — «Лестер» 
— 3:0, «Арсенал» — «Бер-
нлі» — 2:1, «Челсі» — 
«Халл Сіті» — 2:0 (Дієго 

Коста, 45; Кехілл, 81).
 Лідери: «Челсі» — 55, 
«Арсенал» — 47, «Тоттен-
хем» — 46, «Ліверпуль» 
— 45, «Манчестер Сіті» — 
43, «Манчестер Юнайтед» 
— 41. 
 Бомбардири: Дієго 
Коста («Челсі»), Санчес 
(«Арсенал») — 15.

Іспанія
 Останні матчі першо-
го кола іспанської пер-
шості українським уболі-
вальникам насамперед 
запам’ятаються дебютним 
виходом у старті форварда 
«Бетіса» Романа Зозулі. 
Екс-«дніпрянин» у поє-
динку проти «Спортинга» 
провів на полі 52 хвилини, 
але результативними дія-
ми не відзначився.
 Не вдалося цього разу 
забити гол і партнеру Зо-
зулі по збірній Артему 
Кравцю, який відіграв пов-
ний матч за «Гранаду».
 А ще один представник 
національної команди — 
голкіпер «Малаги» Денис 
Бойко — продовжує чека-
ти свого шансу на лавці за-
пасних.
 Прімера. 19-й тур. 
«Лас-Пальмас» — «Де-
портиво» — 1:1, «Еспань-
йол» — «Гранада» — 3:1 
(Кравець («Г») — 90 хв.), 

«Реал Мадрид» — «Ма-
лага» — 2:1 (Серхіо Ра-
мос, 35, 43 — Хуанпі, 63), 
«Алавес» — «Леганес» — 
2:2, «Вільярреал» — «Ва-
ленсія» — 0:2, «Осасуна» 
— «Севілья» — 3:4, «Ат-
летик» — «Атлетико» 
— 2:2 (Іньїго Лекуе, 42; 
де Маркос, 57 — Коке, 3; 
Грізманн, 80), «Бетіс» — 
«Спортинг» — 0:0 (Зозуля 
(«Б») — до 52 хв.), «Реал 
Сосьєдад» — «Сельта» — 
1:0, «Ейбар» — «Барсело-
на» — 0:4 (Деніс Суарес, 
32; Мессі, 50; Суарес, 68; 
Неймар, 90+1).
 Лідери: «Реал Мадрид» 
— 43 (18 матчів), «Севі-
лья» — 42, «Барселона» 
— 41, «Атлетико», «Реал 
Сосьєдад» — 35, «Вільяр-
реал» — 31.
 Бомбардири: Мессі, 
Суарес (обидва — «Барсе-
лона») — 15.

Італія
 У матчі 21-го туру чин-
ний чемпіон — «Ювентус 
— продовжив рекордну 
серію: тепер в активі ту-
ринців 27 домашніх пе-
ремог поспіль. Чергові 
три бали у протистоянні з 
«Лаціо» «старій синьйорі» 
принесли голи аргентин-
ців Дібали та Ігуаїна.
 А в поєдинку між пре-

тендентами на місця у зоні 
Ліги чемпіонів — «Міла-
ном» та «Наполі» — сильні-
шими були неаполітанці.
 Серія А. 21-й тур. 
«К’єво» — «Фіорентина» 
— 0:3, «Мілан» — «На-
полі» — 1:2 (Куцка, 37 — 
Л. Інсіньє, 6; Кальєхон, 9), 
«Ювентус» — «Лаціо» — 
2:0 (Дібала, 5; Ігуаїн, 17), 
«Палермо» — «Інтер» — 
0:1, «Дженоа» — «Крото-
не» — 2:2, «Болонья» — 
«Торіно» — 2:0, «Песка-
ра» — «Сассуоло» — 1:3, 
«Емполі» — «Удінезе» — 
1:0, «Аталанта» — «Самп-
дорія» — 1:0, «Рома» — 
«Кальярі» — 1:0 (Джеко, 
55).
 Лідери: «Ювентус» — 
48 (20 матчів), «Рома» — 
47, «Наполі» — 44, «Ла-
ціо» — 40, «Інтер» — 39, 
«Аталанта» — 38.
 Бомбардир: Ікарді («Ін-
тер») — 15.

Німеччина
 Після місячної перерви 
клуби Бундесліги продов-
жили боротьбу за «сріб-
ну салатницю». У пер-
шому після тривалої па-
узи турі лідери першості 
— «Баварія», «РБ Лейп-
циг», «Хоффенхайм» та 
дортмундська «Боруссія 
— здобули перемоги над 

слабшими за рангом су-
перниками.
 Три пункти до очко-
вої скарбнички минулого 
тижня поклав і «Шальке» 
Євгена Коноплянки: «гір-
ники» наприкінці зуст-
річі дотиснули «Інголь-
штадт». Український хав-
бек вийшов на поле лише 
за п’ять хвилин до фіналь-
ного свистка.
 А партнери Коноплян-
ки по збірній — Федець-
кий та Олійник — цьо-
го разу за «Дармшадт» не 
грали. 
 Перша Бундесліга. 
17-й тур. «Фрайбург» 
— «Баварія» — 1:2 (Ха-
берер, 5 — Левандовсь-
кий, 35, 90+1), «Аугс-
бург» — «Хоффенхайм» 
— 0:2, «Шальке» — «Ін-
гольштадт» — 1:0 (Коноп-
лянка («Ш») — із 85 хв.), 
«Дармштадт» — «Борус-
сія» (М) — 0:0, «Вольфс-
бург» — «Гамбург» — 1:0, 
«Вердер» — «Боруссія» 
(Д) — 1:2 (Бертельс, 59 — 
Шюррле, 5; Піщек, 71), 
«РБ Лейпциг» — «Айнт-
рахт» — 3:0 (Комппер, 7; 
Вернер, 45; Хальстенберг, 
67), «Байєр» — «Герта» — 
3:1, «Майнц» — «Кельн» 
— 0:0.
 Лідери: «Баварія» — 
42, «РБ Лейпциг» — 39, 

«Хофенхайм» — 31, «Бо-
руссія» (Д), «Герта» — 30, 
«Айнтрахт» — 29. 
 Бомбардир: Обамей-
янг («Боруссія» (Д)) — 
16.

Франція
 У Лізі 1 продовжує лі-
дирувати «Монако» — 
минулого уїк-енду «мо-
негаски» розгромили 
«Лор’ян». До того ж підо-
пічні Леонарду Жардіма 
із 64 забитими м’ячами є 
найрезультативнішою ко-
мандою чемпіонату. 
 Ліга 1. 21-й тур. «Бас-
тія» — «Ніцца» — 1:1, 
«Нант» — «ПСЖ» — 0:2 
(Кавані, 21, 65), «Бор-
до» — «Тулуза» — 1:0, 
«Діжон» — «Лілль» — 
0:0, «Генгам» — «Ренн» 
— 1:1, «Мец» — «Мон-
пельє» — 2:0, «Монако» 
— «Лор’ян» — 4:0 (Боши-
лья, 24, 28; Жермен, 38; 
Сілва, 60), «Сент-Етьєн» 
— «Анже» — 2:1, «Ліон» 
— «Марсель» — 3:1 (Валь-
буена, 43; Ляказетт, 62, 75 
— Дорія, 57).
 Лідери: «Монако» — 
48, «Ніцца» — 46, «ПСЖ» 
— 45, «Ліон» — 37 (20 
матчів), «Генгам» — 31, 
«Сент-Етьєн» — 30.
 Бомбардир: Кавані 
(«ПСЖ») — 20. ■ 

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Флагманські пріоритети 
Після зимових канікул вітчизняні клуби взялися за повернення фізичної та ігрової форми

■

На минулих зимових зборах Роман Яремчук теж працював iз «Динамо» в Марбельї, проте згодом відправився в оренду до Олександрії.
Фото прес-служби fcdynamo.kiev.ua.
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ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ



Бокс
 Як заявив президент Всесвітньої боксерської асо-
ціації (WBA) Жильберто Мендоса, на кону в протистоян-
ні між Володимиром Кличком та Ентоні Джошуа стояти-
ме титул «суперчемпіона» WBA, після чого переможець 
бою буде зобов’язаний зустрітися з Луїсом Ортісом.

Визнання
 За рішенням Національного олімпійського комі-
тету, найкращою спортсменкою листопада в Україні 
визнано велосипедистку Любов Басову. Її особистий 
наставник Сергій Базін став найкращим тренером ос-
таннього місяця осені.

Хокей
 Чемпіонат України. «Кривбас» — Витязь» — 
4:1, «Дженералз» — «Донбас» — 0:7, «Кремен-
чук» — «Кривбас» — 3:1, «Білий барс» — «Ви-
тязь» — 9:2 і 7:2.

Баскетбол
 Кубок України. Чоловіки. Чвертьфінали. 
Перші матчі. БІПА – «Кривбас» — 71:63, «За-
поріжжя» — «Будівельник» — 78:73, «Черкась-
кі мавпи» — «Дніпро» — 80:81, «Миколаїв» — 
«Хімік» — 65:82. ■

Григорій ХАТА

 Зміни «почесної вар-
ти» на чільних позиціях 
світового тенісу чека-
ли вже давно. Практич-
но безроздільне доміну-
вання Серени Уїльямс та 
Новака Джоковича, що 
спостерігалося в минулі 
кілька років, відверто 
кажучи, подобалося не 
всім. Тож появи на теніс-
ному горизонті нових об-
лич чекали з нетерпін-
ням.
 Наприкінці минуло-
го року на перші позиції 
в рейтингах АТР та WTA 
вийшли Енді Маррей та 
Ангелік Кербер, засвід-
чивши про початок «тек-
тонічних змін» у теніс-
ному світі. Спочатку зда-
валося, що і британець, і 
німкеня бодай на якийсь 
тривалий час «покеру-
ють» «пелетоном», утім 
перший у сезоні «гранд 
слем» — Відкритий чем-
піонат Австралії — пока-
зав крихкість зайнятих 
ними позицій.

 Найсильніший за рей-
тингом тенісист планети 
поступився в четверто-
му раунді Міші Звєрєву 
з Німеччини (5:7, 7:5, 
2:6, 4:6). На тому ж таки 
етапі з турнірної дистан-
ції зійшла й прима жіно-
чого тенісу, програвши 
американці Коко Ванде-
вей (2:6, 3:6). Якщо так, 
то вже незабаром жіно-
чий та чоловічий табелі 
про ранги отримають но-
вих «очільників».
 Для кращої тенісис-
тки України Еліни Сві-
толіної про штурм теніс-
ного олімпу наразі не 
йдеться. Її метою на 
цей рік є місце в «топ-
10». Виступ 22-річної 
харків’янки в «одинаку» 
«Аустреліен оупен» — 
2017 навряд чи посприяє 
швидкому підвищенню 
в рейтингу. У Мельбур-
ні Еліна мала 11-й номер 
посіву, проте підтверди-
ти свій високий статус не 
змогла. Уже в третьому 
раунді вона була змуше-
на зачохлити ракетку, 

не знайшовши аргумен-
тів проти 24-ї «сіяної», 
росіянки Анастасії Пав-
люченкової — 5:7, 6:4, 
3:6.
 Якось реабілітува-
тися за ранній виліт з 
«АО» Світоліна може в 
міксті, де в парі з госпо-
дарем кортів Крісом Гуч-
чіоне українка дісталася 
чвертьфіналу. На шляху 
до нього в Еліни та Кріса 
проблем не було, оскіль-
ки їхні опоненти в друго-
му раунді змагань — Сі-
накова/Суарес (Чехія/
Бразилія, 6) — виріши-
ли відмовитися від бо-
ротьби. Натомість далі 
українсько-австралій-
ському тандему дове-
деться пройти знач-
но складніше випробу-
вання — парою «номер 
один» — американцями 
Маттек-Сендс/Брайян. 
Хай там як, а незалежно 
від обставин перебуван-
ня Еліни Світоліної вже 
стало найдовшим серед 
українських тенісистів 
у Мельбурні. ■

ВІВТОРОК, 24 СІЧНЯ 2017 15СПОРТ

«Дуже задоволений, що хлопці показали в естафеті свої можливості. 
Ми багато тренуємося і вже видно, що трохи навіть втомилися».

Юрай Санітра
старший тренер чоловічої збірної України з біатлону

УКРАЇНА МОЛОДА

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Найближчим часом можна передплатити 
«Україну молоду» на березень

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,

до кінця півріччя — 201 грн. 96 коп.,

до кінця року — 504 грн. 90 коп.

Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:

на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,

до кінця півріччя — 281 грн. 96 коп.,

до кінця року — 704 грн. 90 коп.

Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:

на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,

до кінця півріччя — 73 грн. 64 коп.,

до кінця року — 184 грн. 10 коп.

Передплатний iндекс — 49497

 «Укрпошта» додатково за 
саму процедуру оформлення 
перед плати бере: на місяць — 95 
коп., на квартал — 2 грн. 15 коп., 
на півріччя — 2 грн. 60 коп., на 
рік — 4 грн. 00 коп.

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi 
— як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-
журналiсти оцiнюють як головну нацiональну 
газету держави. Редакцiя «УМ» i надалi нама-
гатиметься бути гiдною такої високої оцiнки i 
вашої уваги, шановнi читачi.
 Якщо хто з вас, шановні читачі, не встиг пе-
редплатити газету на нинішній рік чи не про-
довжив передплату на наступні місяці, це мож-
на зробити до 5 лютого в селах і райцентрах, до 
10-го — в обласних центрах та в Києві, і ви от-
римуватимете «Україну молоду» з 1 березня.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передпла-
ти, на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiй-
но звертаємося: якщо ви багато рокiв перед-
плачуєте «Україну молоду» — порадьте перед-
плату i своїм родичам, друзям, сусiдам, знайо-
мим. 

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

Григорій ХАТА

 Щось подібне сталося й на минулоріч-
ному чемпіонаті світу, коли єдину наго-
роду українським біатлоністам приніс 
той, хто не вважався головним претен-
дентом на її здобуття. Традиційно пер-
шими в черзі за медалями серед українсь-
ких «стріляючих лижників» стоять пред-
ставниці жіночої команди, котрі найкра-
ще виглядають у естафетних перегонах. 
Проте на ЧС-2016 нікому з наших біат-
лоністок піднятися на п’єдестал не вда-
лося. Єдину ж планетарну медаль для Ук-
раїни тоді виграв Сергій Семенов, який 
здивував усіх у спринті швидким ходом 
та точною стрільбою.
 У програмі шостого етапу Кубка сві-
ту-2016/2017, котрий приймала Ан-
тхольц-Антерсельва, основним медаль-
ним сподіванням для українських шану-
вальників біатлону знову була естафетна 
гонка. Попри те, що в нинішньому се-
зоні всерйоз на п’єдестал претендують не 
тільки наш жіночий, а й чоловічий квар-
тети, розжитися естафетними нагорода-
ми в італійських Альпах їм не вдалося. 
Обидві наші команди зупинилися за крок 
від нагород, показавши в своїх перегонах 
четвертий результат.
 Натомість знову всіх здивував Сергій 
Семенов, котрий третім фінішував у ін-
дивідуальній гонці. «Велика подяка Сер-
гію за такий хороший результат, — ска-
зав наставник нашої чоловічої команди 
словак Юрай Санітра. — Останнім часом 
він не надто добре стріляв, але впродовж 
усього тижня перед стартом в Антхольці 
ми працювали над технікою стрільби». Із 
20 мішеней Семенов не закрив лише одну 
й уперше в сезоні піднявся на п’єдестал 
Кубка світу. Якби ж влучними виявили-
ся всі постріли, він реально міг претенду-
вати на першу в кар’єрі перемогу на КС. 
Утім, за словами Санітри, й «бронза» — 
хороший стимул для усієї біатлонної ко-
манди, на котру незабаром чекає чемпіо-
нат світу в австрійському Хохфільцені.
 Цікаво, що в третій поспіль естафеті 

сезону наші чоловіки фінішували четвер-
тими. І якщо в попередніх гонках до ме-
далей було досить далеко, то цього разу 
медальні обриси були як ніколи близь-
ко. Утім капітан нашого квартету Дмит-
ро Підручний не зміг виграти бронзо-
вий фініш у росіянина Антона Бабікова. 
«Важко біглося», — пояснив програш 
наш фінішер, нагадавши, що етап у Ан-
тхольці — це заключне тренування перед 
ЧС.
 Останні «прикидки» зробили в Італії 
й наші дівчата, котрі показали в естафеті 
свій величезний потенціал. На цю гонку 
тренерський штаб виставив, без перебіль-
шення, експериментальний склад (Юлія 
Журавок, Юлія Джима, Валентина Семе-
ренко, Анастасія Меркушина), утім, як 
відзначив їхній тренер Урош Велепець, 
незважаючи на не найсильніший склад, 
дівчата провели «шикарну гонку». Завер-
шити перший етап на 21-му місці й у під-
сумку фінішувати четвертими — в пев-
ному сенсі це екстра-клас. ■

На шостому етапі КС в Антхольці Сергій Семенов
виграв «бронзу» в індивідуальній гонці.
Фото з сайта www.biathlon.com.ua.
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БІАТЛОН

Бронзові мотиви
Підтягнувши стрільбу, в Антхольці Сергій Семенов 
приніс чоловічій збірній першу нагороду Кубка світу

■ТЕНІС

Поступова зміна 
декорацій
Еліна Світоліна довше за інших українців тримається 
на кортах «Аустреліен оупен»

■

Міша Звєрєв, батьки якого з СРСР емігрували до Німеччини, на «АО»-2017 здолав першу 
ракетку планети — британця Енді Маррея.
Фото з сайта sapronov-tennis.org.

❙
❙
❙

ХРОНІКА■
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До Бога високо, а цар недалеко
На Волині Миколі II поставили пам’ятник. Може, і Януковича колись до лику святих зарахують?
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в київській мережі ресторанів «Піца Челентано»

 Абрам iз Сарою їдуть у трамваї. 
До них підходить кондуктор. Абрам 
у нього запитує:
 — Скажіть, а депутати платять 
за проїзд?
 — Ні, — відповідає кондук-
тор.
 Сара запитує:
 — Абрашо, відколи ти депута-
том став?
 — Що, не можна вже запита-
ти?

* * *
 Диво по-oдеськи — це коли ти 
виходиш біля Привозу, а гаманець 
уже вийшов біля вокзалу.

* * *

 — Вітаю тебе з закінченням фі-
нансового року!
 — Так рік іще не закінчився!
 — Зате фінанси закінчилися.

* * *
 Здається кімната самотньому 
чоловiку, вхiд чеpез кімнату госпо-
дарки.

* * *
 Подружжя пенсіонерів потра-
пило в рай. Сонечко, пташки співа-
ють, краса, серце радіє. Тут чоловік 
як дасть своїй дружині запотилич-
ника.
 — За що?
 — Якби не твоя дієта на каші, 
ми б тут уже рік жили!

По горизонталі:
 1. «Самозвучний» музичний 
інструмент, дримба. 4. Офіційна ва-
люта Японії. 7. Сплюснутий квад-
рат. 8. Півострів на сході Канади, 
який омивається водами Гудзонової 
протоки. 9. Єгиптянка, рабиня Сари, 
яка народила Аврааму сина Ізмаї-
ла. 11. Фігурантка «списку Савчен-
ко», екс-мер Слов’янська. 13. Гер-
метично запаяна спеціальна скляна 
посудина для тривалого зберігання 
ліків для ін’єкцій. 14. Найвіддалені-
ша від Сонця точка орбіти якої-не-
будь планети або комети. 16. Попу-
лярний газований солодкий напій. 
18. Майстер з художнього різьблен-
ня по дереву й карбування по мета-
лу. 20. Гуцульська люлька. 21. Бо-
йовий підрозділ в українській армії 
(зокрема, в УПА). 24. Герой роману 
Даніеля Дефо, який прожив 28 років 
на безлюдному острові. 25. Одиниця 
кількості речовини в хімії. 26. Добра 
чарівниця. 27. Спілка, об’єднання на 
основі договірних зобов’язань.
По вертикалі:
 1. Грошова одиниця, прийня-
та за основу грошової системи пев-
ної країни. 2. Один із лідерів Вели-
кої Французької революції. 3. Роман 
Жана-Поля Сартра. 4. Мати критсь-
кого царя Мінотавра, яку Зевс ви-
крав, перекинувшись биком. 5. Му-

зичний інструмент. 6. Повітря, гус-
то насичене водяною парою; туман. 
10. Бджолина сім’я. 11. Довгий край 
жіночої сукні, який волочиться зза-
ду по землі. 12. Давньогрецька бо-
гиня, покровителька воїнів. 15. До-
кумент державного зразка, який за-
свідчує право особи на проведення 
певного виду господарської діяль-
ності. 16. Хижий нічний птах із ро-
дини совиних. 17. Історична назва 
Криму. 18. Відрізаний шматок хлі-
ба. 19. Латиський поет і драматург. 
22. Газ, молекула якого має три ато-
ми кисню. 23. Волохатий іноплане-
тянин, герой першого ситкому на ка-
налі ICTV, озвученого українською 
мовою. 

Кросворд №7
від 18 січня
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Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -8…-3

 -4…+1

Північ -6…-1

 -6…-1

Центр -7…-2

 0…-5

Схід -9…-4

 0…-5

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -7…-2

 -4…+1

Аліса КВАЧ

 Справжньою сенсацією стало мі-
сяць тому повідомлення, що в Києві на 
Хрещатику бачили відому французьку 
актрису Ванессу Параді. Киянка Олек-
сандра Бречко виклала у «Фейсбуці» 
кілька фото жінки в простій зимовій 
куртці, страшенно схожої на зірку, в 
оточенні знімальної групи, з комента-
рем, що все це відбувається просто за-
раз у центрі столиці. Інформація була 
настільки несподіваною, що багато хто 
сприйняв це просто за фейк або шоу 
двійників. Тим більше що від представ-
ників актриси жодної інформації про на-
мір побувати в Україні не надходило.
 Утiм з’ясувалося, що це таки була ре-
альна Параді і реальна знімальна група. 
Як повідомило видання Variety, саме в 
Києві в середині грудня знімалася сцена з 
нового фільму литовського режисера Ша-
рунаса Бартаса «Іній» про війну в Україні, 
який спільно створюють Литва, Франція, 
Україна та Польща. «За сюжетом моло-
дому литовському хлопцю Рокасу одного 
дня випадає несподівана можливість по-
бувати в Україні та побачити — і зрозумі-
ти — справжню окупацію і війну. Разом із 
гуманітарним конвоєм він прямує з Литви 

до України, де доля зводить його із дво-
ма військовими журналістами (одного 
з них грає Ванесса Параді). Реальність 
виявляється набагато жорстокішою за 
романтичні уявлення молодого литов-
ця, кидаючи його у вир війни. Водно-
час Рокас у цих подіях знайде своє ко-
хання», — зазначає журналіст Сергій 
Васильєв на сайті Національної спілки 
кінематографістів України.
 Рокаса грає молодий театраль-
ний актор Мантас Янчяускас. Також 
у фільмі поруч із Ванессою Параді 
знімається польський актор Анд-
жей Хира, відомий за головною рол-
лю у «Катині» Анджея Вайди. 
Автор сценарію та режисер 
стрічки — Шарунас Бартас. 
Знімальний процес «Інею» 
розпочався у грудні 2016-
го. Також близько двох тиж-
нів зйомки тривали на межі 
з окупованим Кримом, пові-
домляє сайт НСКУ.
 Наприкінці грудня відоме 
французьке видання Libration на-
звало «Іній» поміж двадцяти стрі-
чок, заради яких у 2017 році варто 
продовжувати ходити в кіно. Доче-
каймося прем’єри. ■

НОВІ РОЛІ

Синій-синій «Іній»
Ванесса Параді знімається у фільмі 
про війну в Україні

■

Ванесса Параді.❙

Ната НЕТУДИХАТА

 Головною метою показового знищення на 
полігонах «санкційних» сирів із мандарина-
ми та спалення в пересувних «крематоріях» 
м’яса, якими два роки тому рясніли російські 
телеканали, було пробудження патріотичного 
духу і гнівне засудження «буржуазних зама-
шок». Мовляв, не треба нам ні берега турець-

кого, ні ікри заморської та сирів із пліснявою. 
У нас є наші щі та бліни, чого нам ще треба?
 Утім пропаганда — це одне, а пожи-
ти «по-буржуйськи» теж хочеться. Особли-
во, якщо є сайти та інтернет-магазини, яки-
ми можна замовити будь-який продукт із 
будь-якого кінця світу з доправкою до поро-
гу хати. Нещодавно сумнозвісний «Роскомна-
гляд» дізнався, що росіяни потайки відвіду-

ють іспанський сайт, який рекламує і продає 
в’ялену спеціальним способом свинину — ха-
мон. І не лише відвідують, а й регулярно за-
мовляють цей делікатес. А це — удар по «ду-
ховних скрепах».
 Щоб припинити це неподобство, «Роском-
нагляд» подав позов до суду, і Ульяновський 
районний суд прийняв рішення внести воро-
жий сайт до реєстру інформації, «забороне-
ної до поширення на території Російської Фе-
дерації. Як значиться в рішенні суду, це було 
зроблено «з метою захисту основ конститу-
ційного ладу, моральності, здоров’я, прав і 
законних інтересів інших осіб, забезпечення 
оборони країни та безпеки держави».
 І правильно. Навіщо росіянам буржуаз-
ний хамон, якщо є щі і бліни? А то наїдяться 
заморських делікатесів, а там і демократію 
почнуть вимагати. А це вже — замах на «ду-
ховні скрепи». Не пущать! ■

ОТАКОЇ!

Неконституційний хамон
Російський суд заблокував іспанський сайт, 
який торгує в’яленою свининою

■

25 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнямии, невеликий снiг. На доро-
гах мiсцями ожеледиця. Вiтер пiвнiчний, 7-12 м/с. Темпе-
ратура вночi та вдень -1...-3.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без iстотних опадiв. 
Славське: вночi -8...-10, удень -2...-4. Яремче: вночi -
8...-10, удень -1...-3. Мiжгiр’я: вночi -8...-10, удень 0...-2. 
Рахiв: уночi -9...-11, удень -1...-3.

23 сiчня висота снігового покриву становила: Славське 
— 43 см, Плай — 37 см, Мiжгiр’я — 26 см, Рахiв — 31 
см, Івано-Франкiвськ — 2 см, Яремче — 10 см, По-
жежевська — 18 см.
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