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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,26 грн 

1 € = 29,20 грн

1 рос. руб. = 0,3 грн

Говорили, 
балакали...
Верховна Рада в перший день роботи шостої сесії не спромоглася 
проголосувати навіть порядок денний
стор. 2 »

Депутати з урядом люблять домовлятися в кулуарах. ❙
Фото УНІАН. ❙

Сергій Жадан: Нікому не буде шкода 
головного героя нової книжки

Письменник — про те, що йому щастить на 

людей розумних, активних і відкритих, тих, 

хто з зими 2013-го включився в життя країни 

і  намагається зробити для неї бодай щось
стор. 12 »

«Я довго шукав свою 
трембіту в горах»

Олег Ляшко: «Замість того, щоб 
ходити з простягнутою рукою по 

світу, треба всередині 
країни порядок навести»

Інтерв’ю з  лідером Радикальної партії
стор. 4—6 »

Микола Василевич 

виконує на гуцульському 

інструменті навіть 

Гімн України
стор. 13 »



СЕРЕДА, 8 ЛЮТОГО 20172 ІнФорУМ
«Через неконтрольовану частину українсько-російського кордону 
з території РФ завозиться велика кількість військової техніки, танків, 
реактивних систем залпового вогню тощо».

Олександр Турчинов
 секретар РНБО

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван БОЙКО 

 Попри великі втрати ворог не вгамовується 
практично на всій лінії східного фронту: впро-
довж доби, з понеділка на вівторок, окупанти 
78 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. 
За даними штабу АТО, внаслідок обстрілів 
поранено одного захисника України поблизу 
села Верхньоторецьке.
 І це при тому, що ліквідованих російських 
загарбників і місцевих бойовиків настільки ба-
гато, що ворог укотре відмовляється забирати 
їхні трупи з поля бою, хоча українські вояки 
шляхетно й неодноразово обіцяли забезпечи-
ти «тишу» на час цієї місії противника. Йдеть-
ся, зокрема, про поле бою в районі Авдіївки, об 
яку ворог зламав зуби минулого тижня. 
 «Відчайдушні спроби російсько-окупацій-
них військ захопити наші позиції в районі Ав-
діївки призвели до численних втрат серед бой-
овиків. При цьому тіла вбитих терористів досі 
не евакуювали через одностороннє небажання 
окупантів домовлятися щодо припинення вог-
ню», — повідомляють у штабі АТО.
 Тож не дивно, що ворог продовжує гати-
ти по промзоні Авдіївки, яку надійно утри-
мують бійці 72-ї бригади ЗСУ, з важкої арти-
лерії калібру 152 мм, танків і мінометів. Лише 
впродовж понеділка ворожі обстріли сумарно 
тривали 12 годин. 
 Відтак українські військові констатують: «За-

значене вкотре засвідчує, що для командування 
російсько-терористичних військ підтримання ес-
калації бойових дій важливіше, ніж елементар-
на повага до власних людей, які стали черговими 
жертвами кремлівської авантюри в Україні».
 Можливо, рiч у вибірковості загарбників 
щодо походження знищених бойовиків i най-
манців. Якщо йдеться про місцеве «гармат-
не м’ясо», то, за логікою окупаційного ко-
мандування, «можуть ще полежати», тоді як 
ліквідованих російських окупантів (особливо, 
якщо йдеться про офіцерів) загарбники таки 
вивозять до Росії-матінки. 
 Це засвідчують дані української військо-
вої розвідки, згідно з якими лише 5 лютого з 
окупованого Донецька до Росії було відправ-
лено два «КамАЗи» з трупами окупантів. Як 
повідомляє ГУР Мінооборони України, десят-
ки трупів вивезли з моргу обласної лікарні ім. 
Калініна (Донецьк) до Ростова-на-Дону. ■

ПАРЛАМЕНТ

Говорили, 
балакали...
Верховна Рада в перший 
день роботи шостої 
сесії не спромоглася 
проголосувати навіть 
порядок денний
Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

 Учорашнє ранкове засідання українського пар-
ламенту, який зібрався після канікул на перше за-
сідання шостої сесії, у багатьох викликав когнітив-
ний дисонанс. На тлi останніх подій під Авдіївкою 
та обговоренням у суспільстві перспектив введен-
ня військового стану якщо не в Україні, то в при-
фронтовій зоні, на тлi інциденту зі спробою за до-
помогою «тітушок» i бійців КОРДу зняти блокаду 
залізничних шляхів на Донеччині, організовану ак-
тивістами з ініціативи «Самопомочі», що стався на-
передодні, всі очікували, що саме ці питання депу-
тати розглядатимуть як першочергові. І спікер пар-
ламенту Андрій Парубій, відкриваючи сесію, наго-
лосив, що «сьогодні для українського парламенту 
питання оборони та безпеки стали безумовним пріо-
ритетом». Натомість, порядок денний ранкового за-
сідання першого дня роботи парламенту становили 
законопроекти екологічного спрямування.
 Обурені чи розчаровані таким станом речей (а, 
швидше, перебуваючи на своїй хвилі), депутати піс-
ля оголошення виступів від фракцій дружно руши-
ли в кулуари спілкуватися з журналістами на теми, 
які їх цікавили більше. Депутат від «Самопомочі» 
Єгор Соболєв, який iз парламентської трибуни за-
судив спробу силами правоохоронців та «тітушок» 
зняти продуктову блокаду, закликав колег прийня-
ти «Закон про тимчасово окуповані території». «Ми 
просимо весь український парламент зробити свою 
роботу: ухвалити закон, який зробить цю торгівлю 
на крові незаконною. Не можна торгувати з держа-
вою, яка на ці гроші озброює і вбиває наших лю-
дей. Не можна торгувати з державою, яка напад за 
нападом нищить Україну ззовні й зсередини», за-
явив він у залі парламенту. А після цього в кулуа-
рах продовжив доводити свою позицію. 
 Володимир Парасюк так само активно поясню-
вав журналістам, за що він дав ляпаса керівнику До-
нецької поліції В’ячеславу Аброськіну (до речі Аб-
роськін — один із претендентів на посаду очільника 
Національної поліції, на яку після відставки Хатії Де-
каноїдзе оголошено конкурс), який разом iз «тітуш-
ками» зробив спробу розблокувати залізничні шля-
хи. «Це була провокація Донецького обласного уп-
равління поліції. Я думаю, цим керував сам Абрось-
кін. А блокування триватиме — найближчим часом 
буде заблоковано ще одну гілку. Що тут казати? За 
півтора року лише через Костянтинівку пройшло 700 
тисяч вагонів. І це все не перевіряється ніким», — 
заявив він. Інші ж депутати намагалися виправдати 
дії поліцейських тим, що «ніхто не має права блоку-
вати транспортні магістралі» та «там живуть мільйо-
ни наших громадян, пенсіонерів, яких ми не можемо 
залишити без ліків і продуктів».
 У сесійній залі не вистачило голосів, щоб при-
йняти навіть порядок денний сесії. Провалили де-
путати і багатостраждальний закон 1351-1 «Про ви-
добування та продаж бурштину», який спеціальна 
парламентська робоча група рекомендувала від-
правити на повторне друге читання — попри те, 
що Андрій Парубій чотири рази ставив його на го-
лосування, для позитивного рішення не вистачи-
ло шести голосів. «Тепер за регламентом це питан-
ня може бути розглянуто лише на наступній сесії, 
восени. І це має бути абсолютно новий закон, який 
парламент має знову спочатку прийняти в першому 
читанні, а тоді — в цілому. Тобто це питання знову 
відкладають як мінімум на півроку», — зазначив у 
коментарі «УМ» один з авторів законопроекту Ва-
силь Яніцький.
 У четвер парламент має розглянути законо-
проект «Про Конституційний Суд». Також у сесій-
ну залу планують винести питання про скасування 
скандального «Закону Савченко». На кону й питан-
ня призначення нового складу ЦВК, яке Президент, 
не маючи гарантії прийняття, ніяк не може внести 
до парламенту. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Рахунки комунального підприємства 
«Попаснянський районний водоканал»  
6 лютого поповнилися  2 млн. грн. за во-
допостачання на непідконтрольну уря-
ду України територію Луганської облас-
ті. Про це повідомило Міністерство з пи-
тань тимчасово окупованих територій.
 Попаснянський водоканал є поста-
чальником води для 80 тис. жителів Лу-
ганської області, які проживають на конт-
рольованій українською владою території, 
і для 1,2 млн. жителів тимчасово окупова-
них територій. Однак ще донедавна оп-
лати від «ЛНР» за постачання води  під-
приємство не отримувало. Першої  про-
плати  — 10,5 млн. грн. — дочекалися  6 

січня 2017 року, після  того як ТОВ «Лу-
ганське енергетичне об’єднання» 1 грудня 
2016 року знеструмило агрегати Петровсь-
кої насосної станції другого підйому, яким 
здійснювалася подача води в «ЛНР» (у на-
прямку Луганська). Відключення відбуло-
ся через заборгованість КП «Попаснянсь-
кий районний водоканал» за електроенер-
гію у розмірі 124 млн. грн., накопичені че-
рез «несплатоспроможність» «ЛНР».
 Гроші за спожиту населенням воду 
в січні 2017 року перерахували за ме-
ханізмом, розробленим у рамках Три-
сторонньої контактної групи з врегу-
лювання конфлікту на Донбасі. Додамо, 
що в рамках контактної групи перего-
вори з приводу механізму сплати боргу 
велися майже рік! У Міністерстві ПТОТ 

запевнили, що розрахунки зроблено на 
підконтрольній уряду території Украї-
ни, у розрахунках задіяні підприємства, 
які зареєстровані на підконтрольній Ук-
раїні території та здійснюють діяльність 
у рамках українського правового поля.
 Із метою врегулювання цієї ситуації 
в рамках домовленостей Тристороннь-
ої контактної групи в Мінську для прове-
дення розрахунків за поставлену в «ЛНР» 
воду було створено ТОВ «Джерело ново-
го життя». 25 серпня 2016 року між КП 
«Попаснянський районний водоканал» 
та ТОВ було укладено договір на послу-
гу централізованого питного водопоста-
чання, згідно з яким розрахунки повинні 
були розпочатися ще з 4 вересня 2016-го.  
 Нагадаємо, що з 25 січня 2017 року ве-
терани АТО розпочали безстрокову бло-
каду залізничних шляхів, аби зупини-
ти залізничне сполучення між Україною 
та окупованою частиною Луганської об-
ласті, адже, за їх переконанням, торгува-
ти з окупантом під час війни — амораль-
но. Додамо, що чимало українців підтри-
мують активістів i вважають за необхід-
не припинити всілякі торгово-господарчі 
відносини з бандитсько-проросійськими 
«ДНР» і «ЛНР». ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 На аеродромі поблизу Чер-
нігова робоча група військово-
службовців випробувала віт-
чизняний безпілотник «Леле-
ка-100», повідомили у прес-
службі  Міноборони. Тестували 
розробку на аеродромі Держав-
ного науково-випробувального 
центру ЗСУ. Свою роботу війсь-
кові науковці розпочали з пе-
ревірки функціонування всіх 
систем та агрегатів безпілотно-
го літального апарата.
 За словами полковника Во-
лодимира Дмитрієва, який ке-
рував випробуваннями, дрон 
створено спеціально для пот-
реб Української армії. Голо-
вними його перевагами авто-
ри розробки називають адап-
тованість до екстремальних 
умов, компактність. Він  має 
більш сучасне авіаційне та 
радіоелектронне обладнан-
ня. Крім того, апарат не видає 
жодних звуків, а також може 
пересуватися на великі від-
стані, що дозволить проводи-
ти операції непомітно для ра-
дарів. «Під час випробуваль-
них робіт плануємо оцінити 
масо-габаритні та аероергоно-

мічні показники «Лелеки», 
а також можливості роботи 
оператора комплексу в екс-
тремальних умовах», — додав 
полковник.  
 На відміну від попередніх 
розробок, авіаційний комп-
лекс «Лелека-100» ще мало-
відомий і потребує ретельно-

го вивчення. Щоправда, поки 
що це тільки пробний варіант, 
який згодом будуть доповню-
вати новими характеристи-
ками та вдосконалювати, але 
вже зараз у Міноборони вва-
жають це суттєвим проривом 
для розвідки.
 Поряд із випробування-

ми на аеродромі військові ви-
конували додаткову підготов-
ку інструкторів, які найближ-
чим часом вирушать у район 
АТО, де безпосередньо в бойо-
вих умовах навчатимуть опе-
раторів іншого українського 
БПЛА — «Фурія». Тренуваль-
ні польоти «Фурії» пройшли в 
складних погодних умовах за 
низької температури.
 До речі, є ще один віт-
чизняний доробок новітньо-
го дрона: львівські волонте-
ри-винахідники сконструю-
вали БПЛА «Вежа», аналогів 
у світі якому фактично не-
має. Він може залишатися у 
повітрі необмежену кількість 
часу й використовуватися як 
вежа для трансляторів мобіль-
ного чи радіозв’язку, а також 
спостерігати за місцевістю — 
при встановленні відеокаме-
ри та тепловізора. На відміну 
від інших дронів, котрі працю-
ють на постійному струмі, цей 
використовує змінний струм, 
який іде по 100 м кабелю. Ви-
нахідників підштовхнула на 
розробку ідеї зустріч із бійця-
ми АТО, які розповіли про пот-
реби в подібній мобільній тех-
ніці для огляду периметрів. ■

КОМУНАЛКА

Джерело для «ЛНР»
Луганські сепаратисти розраховуватися  
за водопостачання не поспішають

■

НА ФРОНТІ

До трупів байдуже 
Окупанти відмовляються забирати з поля бою 
під Авдіївкою тіла вбитих поплічників

■

ДО РЕЧІ

 Перший заступник голови Спе-
ціальної моніторингової місії ОБСЄ 
на сході України Олександр Хуг 
висловив стурбованість ситуацією 
в районах поблизу Маріуполя, які 
знову стали «гарячою точкою».
 Водночас у прес-центрі АТО за-
явили про спроби російських ЗМІ 
дискредитувати ЗСУ за допомогою 
поширення неправдивої інформації 
в мережі iнтернет про плани щодо 
обстрілу Маріуполя. У штабі АТО 
вважають, що поширення подібних 
фейків — це «штучне створення 
інформаційних приводів для при-
криття Росією власних планів щодо 
обстрілу мирного населення міста.

■

ОБОРОНКА

Мобільні «Лелеки»
На Чернігівщині випробовують 
український дрон

■

Білий «Лелека» на тлі білого снігу.❙



3УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 8 ЛЮТОГО 2017ІнФорУМ
ОВВА!

Коштовний  
ремонт 
Службовців  Черкаської ОДА 
підозрюють у розтраті 5 мільйонів 
на реконструкцію школи
Людмила НІКІТЕНКО

 Правоохоронці підозрюють службових осіб де-
партаменту містобудування, архітектури, будів-
ництва та ЖКГ  Черкаської ОДА у зловживан-
ні службовим становищем, що могло призвести 
до розтрати майже 5 млн. грн. бюджетних кош-
тів під час ремонту школи товариством  «СК Рес-
тал». Про це свідчить ухвала  Придніпровсько-
го районного суду міста Черкаси, повідомляють 
«Наші гроші».
 Слідчі черкаської обласної поліції, які розсліду-
ють це резонансне кримінальне провадження, спо-
чатку звернулися до суду з клопотанням надати до-
ступ до угоди щодо реконструкції школи та супро-
відних документів, які перебувають у департамен-
ті містобудування, архітектури, будівництва та 
ЖКГ, і вже одержали такий доступ. Тож слідство 
триває.
 А почалося все з того, що у жовтні минулого року 
департамент містобудування, архітектури, будів-
ництва та житлово-комунального господарства Чер-
каської облдержадміністрації замовив «СК Рестал» 
реконструкцію школи у селі Ліпляве Канівського 
району  за 5,14 млн. грн. За даними слідства, у лис-
топаді департамент перерахував фірмі 449 тис. грн. 
авансу, а у грудні на підставі підписаних сторонами 
актів виконаних робіт заплатив ТОВ «СК Рестал» 
усю суму.
 Як встановило слідство,  ремонтно-будівельні 
роботи не виконані й усе ще  перебувають на почат-
ковому етапі.
 У цій історії дивують задані ударні темпи для ре-
конструкції: лише у листопаді виділили перші кош-
ти, а вже на кінець року вимагають результати. ■

ЗООКУТОЧОК

Постраждало 
«Милосердя»
У Брюховичах згорів притулок 
для тварин
Дар’я БАВЗАЛУК

 Дотла згорів притулок для бездомних собак «Ми-
лосердя» у селищі Брюховичі, що поблизу Львова. 
Уже за шість хвилин на місці події були вогнеборці. 
Втім на момент прибуття рятувальників вогонь пов-
ністю охопив будівлю. Запаси дров, що зберігали-
ся у будівлі, сприяли інтенсивному поширенню по-
жежі. До ліквідації пожежі залучили 19 рятуваль-
ників та 3 одиниці спецтехніки.
 На сторінці спільноти «Варта 1» у соціальній ме-
режі повідомили:  «Горів єдиний у Львові притулок 
«Милосердя». Собаки не постраждали. Це близько 
300 тварин, які мали там будинок. Їм нічого їсти». 
Волонтери та зоозахисники просять допомоги  в усіх 
небайдужих, щоб прилаштувати чотирилапих і вря-
тувати їх від голоду. Львівське товариство захисту 
тварин звернулося до людей iз проханням допомог-
ти харчами, ліками, будматеріалами. 
 «На щастя, тварини та люди не постраждали, 
проте вщент знищено кухню та весь інвентар для 
приготування їжі. Окрім кухні, згорів склад iз сі-
ном і підстилками (вживані речі) та частково склад 
iз дровами. Пожежники погасили вогонь і склад 
із харчами вцілів. Сьогодні в притулку перебуває 
близько трьох сотень собак, їм треба готувати їжу. 
Тож «Милосердя» потребує нашої з вами допомоги! 
Від себе ми зібрали 10 пелет м’ясного корму і 5 міш-
ків сухого корму, щоб допомогти з харчуванням для 
тварин», — розповіла директор ЛКП «Лев», Оксана 
Кошак. 
 «Притулок Милосердя» працює в авральному 
режимі. Просять   поки не привозити їжу для тва-
рин. 
 Дякують «Леву»,  «Кормотеху» та всім, хто на-
дає фінансову підтримку. ■

■

■

Світлана МИЧКО
Тернопільська область

 Жителька села Роз-
гадів Зборівського райо-
ну Стефанія Гаврилишин 
зберігає у своїй оселі воду, 
освячену на Водохреще 
в січні... 1947-го. І зали-
шається вона такою ж сві-

жою, наче набрана з дже-
рела чи криниці зов сім 
недавно. Як повідомив 
кореспондентові Релігій-
но-інформаційної служ-
би України (РІСУ ) Воло-
димиру Морозу свяще-
ник сільського храму Іван 
Гавдяк, він завітав до па-
рафіянки з цьогорічною 

йорданською водою. Тоді 
жінка й похвалилася до-
рогою реліквією, розповів-
ши, що її як оберіг багато 
років тримала в хаті ще її 
мати,відтак і доньці за-
повідала зберігати, доки 
та житиме.
 Святу воду, над якою 
не владний час, пані Сте-
фанія береже ще й як згад-
ку про непросту долю своєї 
сім’ї, що після Другої сві-
тової якраз повернулася із 
заслання до Сибіру, куди 
була вивезена за участь 
члена родини в ОУН. Був 
репресований свого часу 
за вірність Українській 
греко-католицькій церк-
ві і священик Василь Ба-

ран, який освятив ту воду 
в далекому 1947-му в уро-
чищі Нетеча біля Розгадо-
ва.
 Як відомо, радянсь-
ка влада в західних об-
ластях України жорсто-
ко переслідувала УГКЦ, 
на десятиліття загнавши 
її у підпілля. Та й узагалі 
нав’язувала атеїзм, тож 
багатолюдне освячення 
води в той час було свід-
ченням не лише глибо-
кої віри, а й своєрідним 
актом спротиву духовно-
му насильству влади. Не-
дарма в селі досі згадують 
давно покійного отця Ва-
силя Барана та Водохреще 
1947-го. ■

Ірина КИРПА

 Збройне захоплення 
Братського олієпресово-
го заводу в селищі місь-
кого типу   Миколаївсь-
кої області вчинили нові 
орендарі території підпри-
ємства. Попереднє керів-
ництво підприємства за-
являє про рейдерське за-
хоплення підприємства та 
вже сповістило про нього 
поліцію, СБУ й прокура-
туру. Заяву про рейдерське 
захоплення разом із паке-
том підтверджуючих доку-
ментів терміново надісла-
ли у Міністерство юстиції, 
Генпрокуратуру та Націо-
нальне антикорупційного 
бюро України.

 «Погрожуючи засто-
суванням вогнепальної 
зброї, колектив підпри-
ємства змусили залиши-
ти територію олієпресо-
вого заводу, — заявив ди-
ректор підприємства Ана-
толій Доценко. — Нині 
підприємство заблокова-
но групою озброєних осіб 
у бронежилетах i щодня 
зазнає збитків через ви-
мушений простій. Склад-
ні погодні умови сприя-
ють розморожуванню об-
ладнання, яке швидко 
втрачає працездатність, 
зірвані контракти на пос-
тачання продукції пос-
тійним замовникам, зар-
плати людям не виплачу-
ються».

 За словами Анатолія До-
ценка, загарбники підро-
били документи, перепи-
савши підприємство на 
підставних осіб. До Єдино-
го державного реєстру вне-
сли протиправну інформа-
цію про «нових» власни-
ків та директора, а також 
змінили юридичну адресу 
підприємства. Тим часом 
представники нового влас-
ника стверджують, що за-
вод нібито був переданий 
їм в оренду на законних 
підставах. Про нових влас-
ників відомо тільки те, що 
вони представляють вели-
кий бізнес у містах Дніпро 
та Кропивницький.
 Раніше глава Націо-
нального антикорупцій-

ного бюро України Артем 
Ситник повідомляв  про 
існування нової форми 
рейдерства. Зокрема, він 
заявив про масові звер-
нення, що надходять від 
керівників підприємств 
різних регіонів країни з 
приводу втручань до Реєс-
тру нерухомості. Один iз 
перших випадків подіб-
ного роду був пов’язаний 
зі спробою рейдерського 
захоплення Регіональної 
торгово-промислової па-
лати Миколаївської об-
ласті. Наступним потер-
пілим виявився Іллічівсь-
кий олійножировий ком-
бінат, де група «тітушок» 
також спробувала взяти 
підприємство під свій кон-
троль. 
 Як правило, рейде-
ри йдуть на захоплення 
тих українських підпри-
ємств, які перебувають на 
стадії банкрутства або ж 
iз якоїсь причини не мо-
жуть виплатити кредито-
рам старі борги. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Київська облдержадміністрація 
закликала перевізників із 6 люто-
го знизити вартість проїзду в «мар-
шрутках» до рівня, який переду-
вав різкому подорожчанню у січні. 
Та найприкріше, що, згідно із зако-
ном про автомобільний транспорт, 
приватні перевізники не зобов’язані 
погоджувати ціну на маршрут ні з 
ким. «У разі необґрунтовано висо-
кої ціни на перевезення пасажир 
буде використовувати комуналь-
ний транспорт, ціну на який ре-
гулює міська влада», — зазначили 
в Департаменті транспортної інфра-
структури КМДА. — У законі зазна-
чено, що перевезення повинні бути 
економічно вигідними. У разі втру-
чання адміністрації буде створена 
ситуація демпінгу цін на проїзд».
 Зрозуміло, що лавиноподібне 
зростання цін, зокрема на «марш-
рутки», викликало обурення у пе-
ресічних пасажирів по всій Україні. 
Адже, для прикладу, третина працез-
датного населення Київщини постій-
но працює у столиці, й від цін на про-
їзд залежить матеріальне становище 
сімей. Нагадаємо, що суттєве здорож-
чання відбулося з 21 січня (а на де-
яких маршрутах ще з початку груд-

ня 2016 року): у приміських маршру-
тах Київщини ціна виросла в серед-
ньому на 40 % — до 12-17 гривень за 
поїздку, у столиці — ціни «розбухли» 
на 1-3 гривні з кожного.
 Як не дивно, частина приміських 
перевізників таки прислухалась до 
«рекомендацій-побажань» київсь-
кої влади: з ранку понеділка на 16 
автобусних маршрутах (а загалом 
їх більше) проїзд подешевшав, зок-
рема в «маршрутках», що курсують 
до Києва з Боярки, Вишгорода, Ма-
карова. Наприклад, вартість проїз-
ду з Вишневого та Ірпеня до столи-
ці «схудла» з 12 до 9 гривень.  
 Столичні перевізники поки що 
не збираються «здавати позицій». 
Побачити, чим закінчиться «війна 

тарифів», можна буде вже скоро: до 
13 лютого працюватиме комісія з 
визначення обґрунтованої вартості 
проїзду, яка враховуватиме рівень 
платоспроможності населення, вар-
тість палива та інших чинників, що 
впливають на вартість перевезень 
пасажирів.
 Додамо, що в 2017 році на онов-
лення рухомого складу столиці пе-
редбачено більше 1 млрд. грн., адже 
щодня столичними маршрутами ко-
ристуються 1,8 млн. людей. Також 
у КП «Київпастранс» запевняють, 
що працюють над удосконаленням 
маршрутів міського транспорту, що 
зрештою має призвести до створен-
ня альтернативи приватним пере-
візникам. ■

РЕЛІКВІЯ

Оберіг у пляшці
За 70 років йорданська вода не 
змінила своїх якостей

■

РЕЙДЕРСТВО

Не братське захоплення
На Миколаївщині — знову «тітушки»

■

ТРАНСПОРТ

Цінові 
повороти
Чи надовго перевізники 
зменшили тарифи?

■

Почалася боротьба за ринок мiж комунальниками i приватним транспортом. 
Чи виграють пасажири?

❙
❙
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«Події в Авдіївці — 
це для України також мінус 
два мільярди доларів втрат 
від експорту»
 ■ Пане Олеже, сьогодні ува-
га всієї країни прикута до подій 
в Авдіївці. З чим, на вашу дум-
ку, пов’язана раптова активіза-
ція там бойових дій?
 — Я думаю, що активізація 
бойових дій в Авдіївці —свід-
чить про те, що росіяни переві-
ряють реакцію нової адміністра-
ції США та Євросоюзу. Випробо-
вують: чи відреагує світ на пору-
шення ними мирних Мінських 
домовленостей, чи знову про-
ковтнуть. І залежно від цієї ре-
акції будуть діяти. Водночас бої 
під Авдіївкою показують, що в 
нас за останні два роки реально 
з’явилася армія. Потужна силь-
на армія, яка вміє відстоювати 
свої позиції й навіть захоплюва-
ти нові. 
 Вважаю, що події в Авдіївці 
для всього світу мають свідчити: 
поперше, ні про які вибори на 
Донбасі не може бути мови. Хоча 
в цьому питанні на нас постійно 
тиснуть. Поки не буде складена 
зброя та не виведуть ворожі вій-
ська, ці вибори призведуть фак-
тично до легалізації російської 
окупації на Донбасі. Другий оче-
видний висновок із подій в Ав-
діївці: не можна допустити ска-
сування санкцій з Росії. Поки в 
нас російські війська на Донбасі, 
поки не звільнений Крим, санк-
ції мають діяти. 
 Водночас не виключаю, що 
активізація бойових дій має ще 
й економічний підтекст. Ав-
діївський коксохім — єдине під-
приємство, яке постачає кокс на 
маріупольські металургійні ком-
бінати — імені Ілліча та «Азовс-
таль». А через бойовi дії в Авдіїв-
ці на комбінаті Ілліча зупини-
лися дві з чотирьох домн. Отже, 
виробляється менше металу. А 
якщо ці комбінати зупиняться 
повністю, втрати України сяг-
нуть близько 2 млрд. доларів за 
рік. Ми розуміємо, що таке з ек-
спортного потенціалу України в 
4 млрд. доларів втратити 2 млрд. 
Це призведе до падіння гривні, 
дестабілізації соціально -еконо-
мічної ситуації. А саме таку мету 
й переслідують росіяни. Якщо зу-
пиняться металургійні підпри-
ємства, це завдасть надзвичайно 
болючого удару нашій економіці. 
Це те, чого так хотілося б Путіну 
та нашим недругам. 

«На «Рошен» ціни немає, 
а державні об’єкти давайте 
розпродамо за три копійки»
 ■ Нещодавно ми почули чер-
гову заяву, цього разу з вуст го-
лови Нацбанку, що Україна зно-
ву готова отримати черговий 
транш МВФ. Водночас донори 
нам висувають вимоги, які тяж-
ко назвати прийнятними... Ваша 
точка зору на цю дилему? 

 — Я цю думку озвучив на не-
давній зустрічі з Президентом 
Порошенком і Прем’єром Воло-
димиром Гройсманом. Я їх за-
стерігав від великої помилки — 
підписання меморандуму з Між-
народним валютним фондом. Він 
несе критичні загрози для Украї-
ни. Бо з такою політикою, як за-
писано в цьому меморандумі, Ук-
раїна ще надовго залишиться бід-
ною сировинною периферійною 
країною, повністю залежною від 
закордонних кредитів. Нам пот-
рібна українська монетарна і со-
ціальна політика, а те, що про-
понує МВФ, фактично консер-
вує бідність. Бо коли зростання 
ВВП прогнозується на рівні 1,5-
2 відсотків, то ми будемо ще дуже 
довго доганяти наших сусідів — 
Білорусь, Польщу чи Туреччину. 
Нашим кредиторам треба одне 
— сировинна колонія, бананова 
республіка, де буде дешева робо-
ча сила, і вони пропонують інс-
трументи, які й далі тримати-
муть Україну в цьому стані. 
 Наприклад, пропонують про-
даж землі. Погляньте, минулого 
року Україна зібрала рекордний 
врожай зернових — 66 млн. тонн. 
А нам розказують, що треба про-
давати землю, аби прийшов ефек-
тивний власник і збільшив уро-
жаї. Але для цього не обов’язково 
продавати землю. Може, краще 
фермерам дати дешеві кредити, 
можливість продати свою про-
дукцію й можливість ефективні-
ше господарювати на цій землі? А 
коли в нас держава підтримує ла-
тифундистів, продаж землі приз-
веде до того, що прийдуть транс-
національні корпорації, які сія-
тимуть технічні культури, що да-
ють швидкий обіг і великі врожаї. 
На селі не буде ні тваринництва, 
ні соціальної сфери.
 Ще одна вимога меморанду-
му — це підвищення пенсійно-
го віку. У нас середня тривалість 
життя чоловіків 66 років, то про 
яке підвищення пенсійного віку 
може йтися? Нас переконують, 
ніби саме цей крок допоможе пок-
рити дефіцит Пенсійного фонду, 
який у нас сьогодні становить 
близько 150 млрд. гривень. Але 
ми не покриємо дефіцит Пенсій-
ного фонду підвищенням пенсій-
ного віку, бо в нас із 18 млн. пра-
цездатних громадян лише 10 
млн. офіційно працевлаштовані 
й платять податки. Решта або на 
заробітках, або на базарах стоять, 
або в селі в підсобному господарс-

тві працюють. Тому не підвищу-
вати пенсійний вік треба, а ство-
рювати нові робочі місця. А як 
можна їх створювати, коли в нас 
кредити під 25-30% на розвиток 
власної справи, а не під 2-3%, як 
у всьому світі? І МВФ чомусь не 
вимагає радикальної зміни гро-
шово-кредитної політики, зни-
ження облікової ставки НБУ, 
навпаки — змушує Нацбанк, щоб 

той під приводом боротьби з інф-
ляцією вилучав кошти з економі-
ки, встановлював такі нормати-
ви для комерційних банків, коли 
вони фактично не можуть креди-
тувати. 
 Тому я вважаю, що та еко-
номічна політика, яка вибудо-
вується в цьому меморандумі, 
— підвищення пенсійного віку, 
продаж землі й стратегічних 
об’єктів державної власності, — 
не має майбутнього. Чому Прези-
дент Порошенко свій «Рошен» не 
продав? Каже: немає ціни. Так, 
на успішну фабрику ціни немає, 
а об’єкти державної власності да-
вайте розпродамо за три копійки! 
Насправді у світі маса прикладів, 
коли державні підприємства є 
високоприбуткові, рентабельні 
й ефективні. Тому ми вважаємо, 
що не продавати державні під-
приємства треба, а менеджмент 
змінювати, який не крастиме й 
корупцією не займатиметься.
 Ось один із таких прикладів 
— харківський «Турбоатом», 
успішне державне підприємс-
тво, яке торік заплатило 700 
мільйонів iз гаком гривень по-
датків та заробило 2 млрд. грн.! 
А з 1 січня на підприємстві на 
15% підняли оклади — середня 
зарплата тепер становить 7500 
тис. грн. Навіщо його включати 
в перелік на приватизацію, коли 
таких підприємств у світі всього 
п’ять?! Для чого знищувати це 
підприємство приватизацією? 
Поряд із «Турбоатомом» був за-

вод «Серп і молот» із сільсько-
господарського будівництва, за-
раз там — пустир. Отак буде із 
«Турбоатомом», коли його при-
ватизують. І з багатьма іншими 
підприємствами. Не розпродува-
ти державне майно треба, а ство-
рювати умови для розвитку про-
мисловості, її модернізації.
 Перед Новим роком ми до-
билися — 25 років за це бороли-
ся — ухвали закону про створен-
ня експортно-кредитного агентс-
тва. Для підтримки національно-
го виробника, який виходить на 
зовнішній ринок. У проекті ме-
морандуму з МВФ написано, що 
уряд бере на себе зобов’язання... 
не створювати це агентство в 
2017 році. Хоча законом чітко 
визначено створити його до літа 
2017 року. Як уряд може брати 
на себе зобов’язання протидія-
ти створенню агентства, що буде 
займатися кредитуванням, стра-
хуванням ризиків, підтримувати 
національного виробника?
 ■ Чому МВФ проти його ство-
рення?
 — У мене таке ж виникає пи-
тання: де логіка? Чому уряд за-
мість того, щоб максимально 
підтримувати національного ви-
робника, коли він виходить на 
зовнішні ринки, цим меморанду-
мом зобов’язується цього не ро-
бити? Може, МВФ не зацікавле-
ний, щоб в Україні була сита еко-
номіка? Фактично нас приріка-
ють на те, щоб ми, як наркомани, 
постійно сиділи на голці кредитів 

МВФ. Замість того, щоб відмови-
тися від цих зовнішніх кредитів, 
розвиватися за рахунок внутріш-
нього попиту, збільшувати купі-
вельну спроможність українців. 
 От МВФ критикує, що ми під-
няли мінімальну зарплату. Та я 
вважаю, що ми не просто пра-
вильно тут вчинили, а ще й мало 
її підняли! Бо що таке сьогодні 
3200 грн. «мінімалки»? Це, звіс-
но, краще, ніж 1600 грн., але на 
тлі галопуючих цін та тарифів 
і ця підвищена «мінімалка» — 
копійки. А більші зарплати в 
людей — це єдина можливість 
сьогодні відродити внутрішній 
попит! І коли уряд розказує сьо-
годні про підтримку малого і се-
реднього бізнесу шляхом дерегу-
ляції, якихось законодавчих ак-
тів, то найкраща підтримка ма-
лому і середньому бізнесу — це 
наявність у людей грошей, щоб 
вони могли придбати і товар, і 
послуги. Отоді буде розвивати-
ся малий і середній бізнес. А се-
ред зубожілого населення ніякий 
бізнес не виживе.
 ■ Якщо не кредити МВФ, то 
чи вистачить Україні власних 
ресурсів, аби обходитися без по-
зик міжнародних донорів?
 — Якщо перекрити наші дір-
ки з контрабандою на митниці, то 
можна додатково отримати у бюд-
жет 3-4 млрд. доларів на рік. І це 
краще, ніж ті умови, що нам дик-
тує МВФ. Замість того, щоб ходи-
ти з простягнутою рукою по світу, 
треба всередині країни порядок 

Лідер Радикальної партії — про причини активізації боїв 
на Донбасі, військовi та економічнi, про шкідливість кредитів МВФ 
для України, альтернативні шляхи одужання вітчизняної економіки, 

долю гривні та «вічну» проблему «безвізу» з ЄС

«Коли уряд розказує сьогодні про підтримку малого 
і середнього бізнесу шляхом дерегуляції, якихось 
законодавчих актів, то найкраща підтримка малому і 
середньому бізнесу — це наявність у людей грошей, 
щоб вони могли придбати і товар, і послуги».

Лідер Радикальної партії: Ми пропонуємо план дій під умовною назвою «Програма економічного націоналізму».❙

Олег Ляшко: 
щоб ходити

рукою по світу,
країни порядок

З ПЕРШИХ ВУСТ

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Олег Ляшко призначає інтерв’ю на 14.00 у приміщенні комітетів 
Верховної Ради — і ми розпочинаємо розмову одразу ж у зазна-
чений час, без традиційних у цих стінах запізнень та очікувань. 
Наперед погоджується, що тема діалогу сьогодні матиме більше 
економічний характер, бо саме ця проблема, особливо з огляду на 
напівміфічні українські реформи, найбільш актуальна. Втім перше 
запитання — на тему, яка сьогодні болить кожному українцю: з 
чим пов’язане загострення на сході держави. Проте Олег Ляшко 
знаходить і там економічну складову.

■
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навести. Знищити корупційні 
годівниці, змінити менеджмент 
на державних підприємствах, 
перекрити контрабандні вікна, 
радикально змінити грошово-
кредитну й монетарну політику, 
щоб були максимально сприят-
ливі умови для розвитку націо-
нального виробництва. І тоді не 
треба буде ніяких кредитів. 
 Після війни в 1947 році, коли 
французька промисловість лежа-
ла в руїнах, президент Франції де 
Голль, проголосив гасло «Модер-
нізація або смерть!». І це ввійшло 
в історію як політика дирижиз-
му. Коли держава максимально 
сприяла модернізації й віднов-
ленню промислового потенціа-
лу країни. За десять років Фран-
ція вийшла на рівень Британії. 
Ми пропонуємо те саме. Не тре-
ба кредитів, краще звільніть від 
оподаткування ввезення нового 
технологічного обладнання. Бо 
зараз так: ще нічого не зробили, а 
20-30% вартості вже треба відда-
ти. Звільнення від податків доз-
волить модернізувати фонди, які 

у промисловості на 80% зношені, 
а завтра — взагалі перетворять-
ся на металобрухт. У структурі 
собівартості продукції 30-40% 
— це вартість енергоносіїв. Тому 
що ми маємо застаріле, ще 30-х 
років, устаткування. А в цивілі-
зованих країнах, тих же Штатах, 
40% собівартості продукції ста-
новить заробітна плата. А в нас 
зарплата — лише 5%. 
 Замість того, щоб постави-
ти нове обладнання, зменшити 
затрати і виходити на ринок iз 
кращими пропозиціями, що ро-
бить уряд? Втретє за останні два 
роки піднімає тарифи на ван-
тажнозалізничні перевезення. І 
ось знову хочуть підняти на 25%. 
Що це означає? А це означає здо-
рожчання продукції. В умовах 
рецесії, коли немає економіч-
ного розвитку, ми продовжуємо 
добивати національного вироб-
ника. Це просто антиукраїнська 
економічна політика.

«Ми не хочемо бути сировинним 
придатком»
 ■ Яку ви бачите альтернативу 
співпраці з МВФ?
 — Ми пропонуємо план дій 
під умовною назвою «Програ-
ма економічного націоналізму». 
Коли на першому плані будь-
яких угод із міжнародними парт-
нерами чи рішень всередині краї-
ни стоять інтереси національно-
го виробника. Зараз уряд агітує: 
давайте в обмін на черговий кре-
дит у 600 млн. євро від Євроко-
місії скасуємо мораторій на ви-
везення необробленого лісу-круг-
ляку. Я і моя політична коман-
да рік билися за введення цього 
мораторію. Бо в нас замість лісу 
скоро будуть одні пеньки. Наш 
ліс масово вирубували й вивози-
ли за межі України, а з -за кордо-

ну нам привозили з нього меблі! 
Українці сидять без роботи, без 
заробітку, а нашу сировину об-
робляє хтось інший, і ми маємо 
на це заплющити очі?! Нам не 
треба ваші кредити ціною зни-
щення лісу. А якщо вам, шанов-
ні брати- європейці, потрібен наш 
ліс, ввозьте в Україну нове дере-
вообробне обладнання, створюй-
те робочі місця для українців, 
платіть податки до наших бюд-
жетів. Будь ласка, обробляйте 
наш ліс тут, на нашій території, 
і вивозьте меблі, паркет, дошки, 
адже оброблена деревина коштує 
дорожче! Ми не хочемо бути си-
ровинним придатком, хоча уряд 
і готовий на це погодитись. 
 Інше питання — виконання 
закону. Обов’язок митників — 
перекрити всі незаконні дірки. 
А вони продовжують оформляти 
ліс- кругляк як дрова, вигадують 
ще якісь махінації, беруть за це 
хабарі. І несуть їх у найвищі ка-
бінети. Бо інакше я не можу по-
яснити, чому, незважаючи на мо-
раторій на вивезення необробле-

ного лісу-кругляку, його й далі 
вивозять. Звісно, не в тих масш-
табах, але контрабанда продов-
жується. Хоча припинити її дуже 
просто: поставте на кордоні пат-
рулі й зупиніть це! Якихось пів-
дня роботи, але уряд чомусь цьо-
го не робить. Очевидно, є зацікав-
лені в цій контрабанді, хтось гріє 
на ній руки, заробляючи мільяр-
ди, які потім складуються в оф-
шорах, замість того, щоб розви-
вати власну економіку. 
 І тому, коли мені розказують 
урядовці, що цей закон нічого не 
дав, бо контрабанда триває, хіба 
не вони мають забезпечити вико-
нання закону? Я, до речі, катего-
рично не згоден, що наш мора-
торій нічого не дав. Статистика 
показує зростання надходжень 
до бюджету, втричі збільши-
лось ввезення в Україну ново-
го деревообробного обладнання, 
на 11% зросла валютна виручка 
від проданої деревини в обробле-
ному вигляді, на 17% в доларо-
вому еквіваленті зросли подат-
кові надходження до бюджету. 
І найголовніше — тисячі україн-
ців отримали нові робочі місця, 
можливість заробляти і годува-
ти свої сім’ї. Оце була мета мора-
торію, який я пропагував. 
 Більше того, ми вважаємо, 
що треба йти далі, зокрема, по-
силити кримінальну відпові-
дальність за незаконну вируб-
ку. І передбачити, щоб ті, хто ви-
рубує ліс, частину свого прибут-
ку вкладали у відновлення лісу. 
Адже в нас ліквідовано всі дер-
жавні програми з відновлення 
лісових насаджень. Скоро степи 
будуть замість лісів. 
 ■ На жаль, незаконні вируб-
ки не єдина загроза для лісів та 
довкілля. Існує ще одна біда ло-
кального масштабу — видобуток 

бурштину. Нещодавно знімки во-
линських лісів показав журнал 
National geographic: марсіансь-
кі пейзажі... Як цивілізовано ви-
рішити це питання?
 — Я не згоден із вами, що це 
локальна проблема. Це насправ-
ді загальнодержавна проблема. 
Тому що у випадку легалізації 
видобутку бурштину можна от-
римати мільярди гривень до дер-
жавного бюджету. Відповідний 
законопроект депутати від Ра-
дикальної партії зареєстрували, 
в першому читанні його розгля-
нули ще у квітні 2015 року. Май-
же два роки тому. До речі, цьо-
го тижня, після відкриття нової 
сесії, заплановано розгляд цього 
законопроекту в другому читан-
ні. Що ми пропонуємо? По -пер-
ше, легалізувати роботу тих лю-
дей, які сьогодні нелегально пра-
цюють. Щоб їм ішов стаж, щоб 
вони платили податки й отриму-
вали частину від видобутку...
 ■ Власне, так цю проблему 
свого часу вирішили в Польщі...
 — Абсолютно правильно. 

Наприклад, у Рівному, де най-
більші поклади бурштину, вар-
то створити бурштинову біржу, 
щоб одні — старателі — мог-
ли легально його тут продати, а 
інші — ті ж таки китайці — при-
їхати й купити, сплативши по-
датки. Друге: дуже важливо за-
провадити програми заліснен-
ня і відновлення тих територій, 
на яких був видобутий бурштин. 
Ви правильно сказали, що ті міс-
ця нагадують марсіанські пейза-
жі. Варварське знищення лісу, 
ерозія ґрунтів — нині ж ніхто ні-
чого не вкладає в їхнє відновлен-
ня. Це сьогодні десятки тисяч 
гектарів земель, де нічого не рос-
те. І не ростиме ще багато років, 
якщо сьогодні не почати віднов-
лення цих спустошених земель. 
 Вирішення проблеми силови-
ми методами тут нічого не дасть, 
бо це тільки боротьба за корупцій-
ні потоки. А щоб не було корупції, 
її треба не очолювати, а легалізу-
вати видобуток. І той нелегаль-
ний бізнес, де корупціонери за-
робляють мільйонні статки, тре-
ба перевести в легальне русло.

«У суддів якась пошесть: 
приходить час слухати нашу 
справу, одразу хворіють»
 ■ З 1 лютого знову зросла 
вартість комунальних послуг. 
На вашу думку, чи є здорожчан-
ню тарифів межа і які наслідки 
може мати це підвищення? 
 — Наслідки можна побачити 
вже зараз. Я зробив звернення, 
щоб мені дали дані з неплатежiв. 
Так от, за моєю інформацію, в нас 
— радикальне збільшення забор-
гованості за «комуналку». Люди 
просто не спроможні оплачува-
ти ці захмарні суми. Урядовці 
запевняли, що забезпечать суб-
сидіями всіх громадян, які цьо-

го потребують, але це теж не від-
повідає дійсності. Тому що уряд 
ухвалив постанови, якими штуч-
но знизив норми споживання 
газу, що дають право на нараху-
вання субсидії. Внаслідок цього, 
за моїми підрахунками, як міні-
мум мільйон людей залишилися 
за бортом субсидій. Це нонсенс, 
коли середньостатистична євро-
пейська сім’я платить 10-15% за 
«комуналку» зі свого місячно-
го доходу, а в нас «комуналка» 
з’їдає мало не весь дохід родини. 
Бо сім’я, яка живе на 4-5 тисяч 
гривень у місяць, уже вважаєть-
ся забезпеченою і не має права на 
нарахування субсидії. На спла-
ту «комуналки» в такої родини 
йдуть усі гроші. А як дітей году-
вати, як лікуватися? 
 Тому ми бачимо вирішен-
ня проблеми насамперед у фор-
муванні адекватної ціни на газ. 
Ми вважаємо абсолютно нічим 
не вмотивованою прив’язку ціни 
вітчизняного газу до імпортної 
альтернативи. Тому що умови ви-
добування імпортного газу й ук-

раїнського — це, як кажуть, дві 
великі різниці. Тому ціна на ук-
раїнський газ має формуватися, 
виходячи зовсім з інших цифр. За 
нашими підрахунками, з ПДВ, 
iз рентабельністю, транспортни-
ми витратами тощо вартість ук-
раїнського газу на потреби жит-
лово- комунального господарства 
має становити 2500-3000 гри-
вень за тисячу кубометрів. А його 
штучно прирівняли до імпортної 
альтернативи, нарахували 7200 
гривень за тисячу «кубів» і про-
дають українцям. Уряд хвалить-
ся:вирішив проблему дефіциту 
«Нафтогазу», в компанії більше 
20 млрд. гривень прибутку, але за 
чий рахунок? За рахунок обкра-
дання людей! 
 Що ми пропонуємо? Ще в чер-
вні минулого року ми звернулися 
до суду, де оскаржили рішення 
уряду від квітня місяця про вста-
новлення ціни на газ 7200 грн. і 
рішення НКРЕ від червня міся-
ця про підвищення тарифів. Суд 
не ухвалив рішення до сьогод-
ні. Хоча, відповідно до Кодексу 
про адміністративне судочинс-
тво, мав винести вердикт упро-
довж двох місяців. Судді чомусь 
регулярно хворіють. У них там 
якась пошесть: тільки приходить 
час слухати нашу справу, вони од-
разу хворіють. Думаю, що пурге-
ном їх треба полікувати! Аби вони 
нарешті насмілилися підтримати 
наш позов і ухвалити рішення, 
яке скасує грабіжницькі тарифи. 
 Далі: в Україні розвіданих 
запасів газу — понад 1 трильйон 
кубометрів. Тому треба створю-
вати максимально сприятливі 
умови для видобутку власного 
газу, а не купувати імпортний. 
І останнє: треба запроваджува-

ти програми енергозбережен-
ня. Ми в бюджеті 2017 року за-
клали понад 50 млрд. гривень на 
виплату субсидій, їх отримують 
7 мільйонів домогосподарств. Це 
нонсенс! Перетворили всю краї-
ну на жебраків, підсадили на суб-
сидії і хваляться цим. 
 Натомість на програми з енер-
гозбереження закладено менше 
мільярда гривень. Але в зниженні 
вартості тарифів ключове завдан-
ня — максимально вкласти кош-
ти в енергомодернізацію: на за-
міну теплотрас, вікон, котелень. 
Сьогодні уряд каже, щоб людина 
йшла в банк і брала кредит на за-
міну вікон. Та хто їй дасть той кре-
дит, коли нема роботи? Це за ра-
хунок державних програм має ро-
битися! А в нас тепло від котельні, 
поки в квартиру потрапить, ман-
друє 5 кілометрів. Хоча в усьому 
світі вже стоять міні-котельні в 
кожному будинку. Цим і має зай-
матися програма енергозбережен-
ня за кошти державного бюдже-
ту. Заробив «Нафтогаз» 20 міль-
ярдів гривень, вкладіть їх в енер-

гомодернізацію. Щоб українці 
платили за послуги на 30-40 від-
сотків менше. Ми ж розуміємо, 
що найбільші розстрати газу — 
не в оселях українців, а в котель-
нях і на теплотрасах. Чому я, ви 
й усі інші маємо платити за втра-
ти на котельні, яка збудована за 
царя Гороха? 
 Я вже не кажу про всі інші 
витрати, коли зарплати собі на-
раховують iз багатьма нулями, 
за які мусимо платити ми з вами. 
І коли нам розказують, що ми не 
купуємо газ у Росії, то це теж не-
правда, бо у Словаччині той же 
російський газ, який пройшов 
через територію України, а ми 
його ще дорожче купили. 
 А газовий контракт, який у 
2009 році уклали Тимошенко й 
Путін, — абсолютно кабальний і 
антиукраїнський. Бо за цією уго-
дою «Газпром» пред’явив нам 
позов у Стокгольмський арбіт-
раж. Спочатку на 40 мільярдів 
доларів, а за результатами 2016 
року — ще на 6 млрд. доларів. 
«Газпром» збільшив свої вимоги, 
бо в контракті передбачена умо-
ва: бери або плати. Тобто якщо 
ми не беремо газ, то, за контрак-
том, усе одно мусимо платити за 
той обсяг, який мали б спожити. 
Тому я радив би Тимошенко не 
комедію влаштовувати, розка-
зуючи, як вона бореться за зни-
ження тарифів, а поїхати в Сток-
гольмський арбітраж і перекона-
ти суддів, що ми нічого не вин-
ні російському «Газпрому». Це 
була б найкраща допомога Юлії 
Тимошенко Україні й кожно-
му українцю. Тому що ми може-
мо спрогнозувати наслідки для 
української економіки, якщо 

Під час інтерв’ю «Україні молодій».❙
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суд у Стокгольмі ухвалить рі-
шення не на нашу користь. Це 
не якийсь там Печерський рай-
суд — рішення Стокгольмсько-
го арбітражу треба буде викону-
вати! І тут я вбачаю велику не-
безпеку, якою може обернути-
ся для нас той контракт. Я вже 
не кажу про те, яка була необхід-
ність підписувати угоду аж на 10 
років. І коли Тимошенко сьогод-
ні розказує, що газ має коштува-
ти по сто доларів за тисячу кубо-
метрів, то чому б їй не поїхати до 
свого «друга Вольдемара», Воло-
димира Путіна, і не переконати в 
цьому його? 
 Нагадаю, що екс- Прем’єр 
Юлія Тимошенко тоді підписа-
ла два контракти, і другий — 
на транзит газу територією Ук-
раїни. Укладений він теж на 10 
років. Так от, упродовж цього 
часу ми не маємо права перегля-
дати вартість транзиту. Щоріч-
ні втрати від того контракту — 
3 млрд. доларів. Він діє вже сім 
років, от і порахуйте — 21 млрд. 
доларів втратила Україна від 
того, що Росія не доплачує нам 
за транзит! Сумніваюся, що ці 
кабальні домовленості були ви-
падкові. Думаю, що кожен із них 
має відкат. Бо якщо десь зникає, 
то у когось прибуває — десь на 
офшорних рахунках. Чому Ти-
мошенко не підтримала нашу 
боротьбу з офшорами? Тому що 
вона в тих офшорах сиділа разом 
iз Лазаренком, коли я ще в дитя-
чий садок ходив! Є рішення аме-
риканського суду, що Тимошен-
ко в 1996 році вивела 8 млн. до-
ларів на рахунки Лазаренка. От 
хай гроші в Україну поверне і пе-
реконає Путіна знизити ціну на 
газ, тоді матиме моральне пра-
во щось розказувати українцям 
і вчити їх жити! А поки що хай 
замовкне i, «як монашка», зай-
меться відмолюванням своїх 
гріхів разом зі своїми друзями 
Медведчуком, Путіним, Льовоч-
кіним і Бойком.

«Останні два роки ми 
намагаємося відправити 
Гонтареву у відставку»
 ■ Упродовж нашої розмови ви 
кілька разів наголосили, що Ук-
раїні треба змінювати монетар-
ну політику. Доля гривні турбує 
кожного українця. Як ви оцінює-
те «стресостійкість» нашої націо-
нальної валюти у 2017 році і якою 
має бути політика НБУ, аби наша 
валюта була міцнішою?
 — Дії керівництва Націо-
нального банку викликають ба-
гато запитань. За минулі роки 
знищили понад 80 банків, хоча 
половину їх можна було вряту-
вати. У світі є приклади, як за-
мість того, щоб знищувати бан-
ки, які перебувають на межі бан-
крутства, туди вливали держав-
ні кошти, викуповували частку 
в державну власність і таки ря-
тували їх. Що таке банк? Це не 
просто вивіска, бо за тією вивіс-
кою — вкладники, які там три-
мають свої кошти. З цих про-
блемних банків були фактично 

вимиті обігові кошти, мільйони 
українців втратили свої заощад-
ження, і сьогодні за рахунок де-
ржавного бюджету з фонду га-
рантування вкладів їм поверта-
ють частину цих заощаджень. 
 А ще тисячі юридичних осіб 
втратили своє заставне майно, 
яким поручилися перед банком 
за кредити. І сьогодні це майно 
продають за копійки... Тому ос-
танні два роки ми боремося за те, 
щоб відправити очільницю НБУ 
Валерію Гонтареву у відставку. 
На жаль, мало хто нас підтриму-
вав ці два роки. Ні Тимошенко, ні 
Тарута, які сьогодні раптом про-
зріли й побачили, що Гонтаре-
ва коїть злочини. Чого ж ви рані-
ше мовчали, коли ми казали, що 
діяльність цієї пані шкодить на-
ціональній банківській системі? І 
своєю мовчанкою, по суті, допома-
гали главі Нацбанку в її злочин-
ній діяльності. Якби всі політичні 
сили в парламенті об’єдналися в 
цьому питанні, то Гонтареву дав-
но відправили б відпочивати. 
 Але це суб’єктивна сторона. А 
об’єктивна полягає в тому, що в 
нас слабка економіка, що струк-
тура експорту в нас переважно 
сировинна і залежить від ціни на 
сировину на зовнішніх ринках. 
Падають ціни, зменшується ва-
лютна виручка, внаслідок цьо-
го — нестабільна гривня. Що ро-
бить сьогодні Нацбанк? Він під-
тримує стабільність гривні за ра-
хунок кредитів МВФ і за рахунок 
інтервенції, коли виходять на ва-
лютну біржу і скуповують дола-
ри. Але роблять це за рахунок зо-
лотовалютних запасів НБУ, які 
таким чином вимиваються. Це 
дорога до дефолту. 
 І єдина можливість мати ста-
більний курс гривні — це збіль-
шення нашого експортного по-
тенціалу. А для цього Нацбанк, 
навпаки, має стимулювати де-
шеві кредити, щоб наш вироб-
ник розвивався! Тому, щоби 
гривня була стабільною, треба 
не тільки корупцію прибрати з 

Нацбанку, а радикально міня-
ти монетарну політику, розви-
вати національне виробництво. 
Не може бути міцною грошова 
одиниця, коли немає експорт-
ної виручки, немає внутрішньо-
го споживання, коли комерційні 
банки не кредитують реальний 
сектор економіки, а Нацбанк по-
повнює свої резерви за рахунок 
кредитів МВФ. Сидять у НБУ і 
чекають: дасть чи не дасть? Як 
колись рішення московського 
обкому партії чекали, то тепер 
на зміну йому вашингтонський 
обком прийшов. А я хочу, щоб 
українці самі вирішували долю 
своєї гривні й своєї країни. 
 ■ Але один врятований банк у 
нас все  таки є — «Приватбанк». 
І ваша політична сила голосува-
ла за його націоналізацію...

 — Колишні власники «При-
ватбанку» — Коломойський і гоп-
компанія — вкрали 150 млрд. гри-
вень: вивели на зв’язані з ними 
фірми, дали в заставу майно, яко-
го реально немає. Це була мильна 
бульбашка, піраміда: набирали в 
людей гроші під великі процент-
ні ставки на депозитах і перека-
чували їх у свої фірми, в офшор-
ні компанії. А потім, щоб закри-
ти цю дірку, йшли до Національ-
ного банку по рефінансування. А 
там потурали розкраданню гро-
шей. Може, не хотіли сваритися 
з Коломойським, бо він — влас-
ник компанії «1+1», і щоб він їх 
не «мочив», закривали очі на його 
афери. А коли вже дірка перетво-
рилася на прірву, вони спихнули 
це на державний бюджет. 
 Чому ми підтримали націо-
налізацію «Приватбанку»? Бо 
там тримають свої гроші й обслу-
говуються 20 мільйонів україн-
ців. Якби впав «Приватбанк», а 
він системоутворюючий, то це 
призвело б до обвалу всієї еко-
номічної і фінансової системи 
України. Чого і треба Путіну та 
всім нашим «друзям». Тому Ра-
дикальна партія підтримала рі-
шення по «Приватбанку». Але 
далі виникає питання відпові-
дальності колишніх власників 
«Приватбанку». Чому україн-
ці мають платити за те, що хит-
рий Бєня сидить у Швейцарії, 
катається на яхті за 100 млн. до-
ларів, а українці за все це пла-
тять? Ні, дурних немає. Сьогод-
ні Нацбанк із владою мовчить, 
тому що Бєня Коломойський до-
мовився з Порошенком, Гонта-
ревою, вони уклали між собою 
якусь таємну угоду... Тому я ви-
магаю: щоб той, хто вкрав, по-
вернув гроші. І щоб НАБУ пору-
шило кримінальне проваджен-
ня. Ми ухвалили закон, згідно 
з яким власники банків відпові-
дають своїм майном за доведення 
банків до банкрутства. Виникає 
питання: чому досі не накладено 
арешт на майно Коломойського, 
чому він не оголошений у міжна-
родний розшук? 
 Тому що є таємні домовленос-
ті. Ми розiрвемо ці таємні домо-
вленості і змусимо Бєню вернути 
вкрадені гроші. Вони вивели гро-
ші на зв’язані компанії. Що таке 
зв’язані компанії? Це коли влас-
ник банку своїй же компанії на-
дає кредит. Наперед знаючи, що 
кредит не буде повернутий. Це 
злочин! Був аудит «Приватбан-
ку», ми вимагаємо оприлюдни-
ти його результати, хай кожен 
українець бачить, через які ком-
панії було виведено 150 мільяр-
дів. Хто взяв, скільки не повер-
нув, і найголовніше — куди ви-
тратили гроші, які «Приватбанк» 

отримав від НБУ. Бо вкрадені мі-
льярди могли піти на підвищен-
ня зарплат, пенсій, на будівниц-
тво житла для молоді, на масш-
табні інфраструктурні проекти, а 
ними закрили дірку «Привату», 
щоби Коломойський і далі купав-
ся у вкрадених грошах. Ми цього 
не дозволимо.
 ■ Недавно стало відомо про 
позитивне голосування за надан-
ня безвізового режиму. На жаль, 
тільки для громадян Грузії, краї-
ни, з якою ми разом розпочина-
ли шлях «до безвізу». На жаль, в 
Україні ця тема перетворилася 
у політичний фетиш та інтернет-
мем. Але не тільки: затягування 
з наданням Україні безвізового 
режиму знижує, зокрема, авто-
ритет Європи в очах українців. 
Ви вбачаєте тут проблему?

 — Європейські політики не 
розуміють, що вони надалі не мо-
жуть обманювати українців. Це 
справді суттєво підриває дові-
ру наших громадян до Євросою-
зу. Хай мені покажуть ще якусь 
країну світу, громадяни якої 
власним життям платили за єв-
ропейський вибір. З огляду на це 
цинічно відмовляти українцям у 
праві їздити без віз до Європи.
 Але треба розуміти: коли ук-
раїнець матиме хорошу роботу 
і достойну зарплату, то він ку-
пить будь-яку візу. Коли немає 
грошей, то який сенс у «безвізі», 
якщо більшість українців не мо-
жуть навіть за межі своєї області 
виїхати! А влада ставить сьогодні 
«безвіз» як своє ключове завдан-
ня. Ні! Ключове завдання влади 
— це подолання бідності, побудо-
ва сильної економіки. Водночас 
«безвіз» — це символічно. Євро-
пейці до нас вільно їздять iз 2005 
року, ще Президент Ющенко під-
писав відповідний указ, а вони 
нам морочать голову вже 11 років. 
Я вважаю, що треба не демонстру-
вати гнучкість спини перед захід-

ними партнерами, а чітко відсто-
ювати свою позицію: або ви три-
маєте слово і даєте нам «безвіз», 
а не вигадуєте все нові причини, 
щоб його не дати; або ми запрова-
димо візовий режим для ваших 
громадян. 
 Так само рішуче треба обсто-
ювати свою позицію й у випадку 
з Будапештським меморандумом, 
на підставі якого Україна свого 
часу віддала третій за потужніс-
тю ядерний арсенал у світі. І тепер 
Британія нам розказує, що це не 
є юридично зобов’язуючий доку-
мент. Якщо він для вас юридич-
но не зобов’язуючий, то для нас 
так само! Тоді Україна виходить 
із договору про нерозповсюджен-
ня ядерної зброї. І набуває статусу 
де-юре ядерної держави та зали-
шає за собою право на відновлен-
ня ядерної зброї, яку в нас забра-
ли в обмін на порожній папірець.
Чому в цьому питанні наш Прези-
дент, МЗС не займають жорстку 
проукраїнську позицію? Тому що 
вони хочуть усім подобатися. Оче-
видно, їм зручніше ходити в позі 
жебраків, принижуючи україн-
ців і Україну. А я вважаю, що на 
переговорах треба відстоювати 
національні інтереси, а не нама-
гатися всім сподобатися.

«Путіну треба було дати 
по зубах ще у Грузії»
 ■ Але вважається, що Украї-
на сьогодні перебуває у ситуації, 
коли мусить усім подобатися. 
Адже має заручитися підтрим-
кою світу, щоб здолати російсь-
ку агресію... 
 — І ми це зробимо. Нам нема 
на кого сподіватися, крім як на 
господа Бога і самих себе. Все 
сидимо і чекаємо, що хтось за 
нас усе зробить — то Обама, то 
Трамп, то Меркель. А ми на них 
іще й сердимося. А хто сказав, 
що вони щось нам винні? Вони 
для своїх людей мають зробити, 
а ми для себе. Але стосовно від-
січі російській агресії, то це спра-
ва всієї міжнародної спільноти. 
Бо в 2008 році не зупинили Путі-
на в Грузії, то він пішов далі — у 

Крим, на Донбас, у Сирію. 
 Тому протидія російській аг-
ресії — це справа не лише Украї-
ни, а всієї міжнародної спільно-
ти. І якщо Америка називає себе 
великою державою, то має дотри-
муватися тих принципів, які вона 
сповідувала після Другої світової 
війни: повага до прав людини, до 
міжнародного права, до загально-
визнаних кордонів. А не розказу-
вати, що ми скасуємо санкції. Ве-
ликі так не роблять, не заохочу-
ють агресію, не закривають очі на 
порушення міжнародного права і 
загарбання країн. Тому що так по-
чинаються великі війни. Політи-
ка умиротворення Гітлера приве-
ла до Другої світової, а зараз полі-
тика умиротворення Путіна веде 
до нової війни. 
 У деяких європейських столи-
цях рахують, скільки вони втра-
чають через санкції. Неправильно 
ви, панове буржуї, рахуєте, треба 
рахувати, скільки ви життів своїх 
людей зберігаєте, поки Україна 
стримує російську агресію. Тут, 
на передовій захисту Європи. Бо 
коли Путін піде далі, до Бранден-

бурзьких воріт, то тоді ви буде-
те рахувати, скільки життів пок-
лали. Тому я вважаю, що це мо-
ральний і юридичний обов’язок 
Європи — підтримати Україну в 
її боротьбі, а не розмінювати нас 
на якісь таємні, закулісні домов-
леності. Для того, щоб відновити 
мир в Україні, не можна потакати 
Путіну, а, навпаки, дати по зубах. 
Так мали зробити ще в Грузії, але, 
на жаль, не зробили. 
 У тому числі й українська вла-
да цього не зробила. Давайте зга-
даємо, як тодішній Прем’єр Тимо-
шенко блокувала рішення уряду. 
Ми сьогодні просимо в американ-
ців і європейців зброю. А давай-
те згадаємо, як грузини у 2008-му 
просили в нас зенітні комплекси, 
щоб протидіяти російській авіа-
ції. Уряд тоді заблокував це рі-
шення. Давайте згадаємо, як уряд 
Тимошенко дав дозвіл на вихід 
кораблів Чорноморського флоту 
з Криму, які потім обстрілювали 
Батумі, Сухумі й інші грузинські 
міста. Давайте згадаємо, як фрак-
ція Тимошенко в парламенті про-
валила проект постанови про за-
судження російської агресії, і 
коли російські війська убива-
ли грузинів, Тимошенко хіхіка-
ла з Путіним, як вона тодішньо-
му Президенту Ющенку літака не 
давала, щоб він полетів у Грузію 
разом з іншими президентами. І 
наш український Президент був 
вимушений летіти в літаку поль-
ського колеги...
 А коли Путін прийшов у 
2014-му в український Крим, то 
Тимошенко закликала не вою-
вати, щоб не провокувати Путі-
на. Пригадуєте, як казала, да-
вайте будемо голубами миру. От 
і розплачуємося сьогодні за «го-
лубів миру» життями наших лю-
дей. Зайдіть на сайт «Батьківщи-
ни» і подивіться: є там бодай одне 
слово про Авдіївку і співчуття з 
приводу загибелі наших героїв? 
Жодного слова! За три роки вій-
ни Тимошенко ні разу ні на фрон-
ті не була, ні в госпіталь не пої-
хала. Отака московська зозуля! 
Це одного поля ягоди — Тимо-
шенко, Порошенко, Лазаренко, 
Кучма — це наше ганебне олі-
гархічне минуле. А українці за-
слуговують на те, щоб мати світ-
ле майбутнє. Без цих офшорних 
паразитів. ■

«Хай мені покажуть іще якусь країну світу, громадяни якої власним життям платили за 
європейський вибір. Тому відмовляти українцям у праві їздити без віз до Європи — цинічно».

«Я радив би Тимошенко не комедію влаштовувати, 
розказуючи, як вона бореться за зниження тарифів, а 
поїхати у Стокгольмський арбітраж і переконати суддів, 
що ми нічого не винні російському «Газпрому».

стор.   4—5»

Олег Ляшко:«Замість 
того, щоб ходити 
з простягнутою 
рукою по світу, треба 
всередині країни 
порядок наводити»
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Інна СТЕПАНЧУК

Майже рік лунають заяви від Мінекології 
про будівництво сонячних електростанцій 
навколо Чорнобильської АЕС. І, схоже, 
за місяць новий проект у «мертвій» зоні 
зрушить iз мертвої точки. Вже 1 березня 
міністерство завершує приймати заявки 
від компаній-інвесторів, готових побуду-
вати в 10-кілометровій зоні відчуження 
найбільшу в світі сонячну електростан-
цію та інвестувати в цей проект близько 
1 млрд. гривень.
Уже відомі імена потенційних інвесторів, 
умови будівництва. Єдине, що незрозумі-
ло досі: хто ж купуватиме «зелену» елек-
троенергію з Чорнобиля? І чи не впишуть 
її у платіжки простих українців?

Зона сама на себе заробить
 В Україні вже відомий невдалий до-
свід будування сонячних електростан-
цій. Коли за часів Януковича колиш-
ній секретар РНБО Андрій Клюєв «ви-
бив» для себе «зелений» тариф, який у 
декілька разів був вищий за європей-
ський. А врешті-решт цей тариф опла-
чували прості українці, купуючи цю 
електро енергію в компанії регіонала 
ActiveSolar. Згодом той тариф таки був 
знижений. 
 Сьогодні ідея будівництва в Україні 
сонячних електростанцій знову на часі. 
Держагентство з управління зоною від-
чуження розробило інвестиційний про-
ект ChornobylSolar, який передбачає 
будівництво парку сонячної електроге-
нерації в зоні відчуження, тобто навко-
ло Чорнобильської АЕС. Землі тут не ви-
користовуються вже 30 років, як і елек-
тромережі, які створювалися для ЧАЕС 
потужністю 4 ГВт.
 Окрім того, на утримання зони відчу-
ження держава щороку виділяє 2 млрд. 
(!) гривень. Про це в своїх інтерв’ю не раз 
заявляв міністр екології Остап Семерак. 
Тож у міністерстві сподіваються, що ін-
вестори зможуть зняти з країни цей тя-
гар, а заощаджені бюджетні кошти спря-
мують на важливі соціальні проекти. 
 Ще однією причиною для розробки 
проекту стали обов’язки України пе-
ред ЄС, згідно з якими вже до 2020 року 
частка енергії з відновлюваних джерел 
у вітчизняному енергобалансі має до-
сягнути 11%. Адже в Європі сьогодні 
ця частка щорічно зростає. Так, у Німеч-
чині до 2020 року планують закрити всі 
атомні електростанції. 
 Ще в 2014 році Мінекології мало на-
мір запустити проект iз будівництва со-

нячних електростанцій у Чорнобилі. На-
віть знайшовся інвестор, готовий вкла-
дати в це кошти. Та інвестор так і не до-
чекався, коли уряд вирішить проб лему 
виділення землі. 
 Цього разу земельне питання вже ви-
рішене. Інвестору пропонують землю в 
оренду за зниженими рентними став-
ками на 49 років уже з готовою інфра-
структурою. 

Сонячна станція в Чорнобилі може 
стати найбільшою в світі
 Загалом бажання отримати дозвіл на 
встановлення сонячних панелей потуж-
ністю близько 2 ГВт на забрудненій те-
риторії виявили 39 українських та іно-
земних компаній. Серед них є 13 міжна-
родних інвесторів.
 Та серед претендентів міністр еко-
логії виділив дві китайські компанії, 
які мають однакові цілі — побудувати 
сонячну станцію на 1 ГВт, яка має ста-
ти найбільшою в світі. Сьогодні ж най-
більшою лишається Лун’янська соняч-
на електростанція потужністю 850 МВт 
у китайській провінції Цінхай. 
 Один претендент, готовий побудува-
ти в Чорнобильській зоні найбільшу со-
нячну електростанцію, — це тандем iз 
двох китайських компаній — China Na
tionalCompleteEngineeringCorp (CCEC), 
дочірнє підприємство Китайської На-
ціональної машинобудівної корпора-
ції, і GCL SystemIntegrationTechnology 
(GCL-SI), що входить до складу провід-
ної енергетичної групи GCL. Перша, як 
генеральний підрядник, здійснюватиме 
управління проектом, а друга відпові-
датиме за проектування електростанції 
та створення об’єктів для неї. Сума ін-
вестицій може сягнути 1 млрд. доларів. 
 Цей тандем має намір збудувати со-
нячну станцію та управляти нею, прода-
ючи Україні вироблену електроенергію 
за «зеленим» тарифом. Тобто врешті-
решт за електроенергію з Чорнобиля до-
ведеться платити нам iз вами у власних 
платіжках. Так, практика, коли насе-
лення купує «зелену» електроенергію, 
широко розповсюджена в Європі. Та не 
треба забувати, що «зелений» тариф у 
Європі набагато менший, ніж в Україні, 
а доходи населення — значно вищі. І 
на тлі загального підвищення тарифів 
за комунальні послуги українцям буде 
вкрай важко платити ще й за електрое-
нергію з Чорнобиля. 
 Другий потенційний інвестор про-
понує зовсім інше. Китайська державна 
корпорація ChinaGuangdongProvincialC

hangDaHighwayEngeneeringCo. Ltd має 
великий досвід у будівництві комплекс-
них об’єктів, таких, як об’єкти енерге-
тики, автомобільні магістральні дороги, 
наземні і тунельні шляхопроводи, мос-
ти, аеропорти, житлові об’єкти. Власні 
активи корпорації становлять 68,2 млрд. 
доларів. Вона першою у 2016 році заяви-
ла про намір здійснити в Україні два ве-
личезнi інвестиційнi проекти загальним 
обсягом інвестицій на майже 11,5 млрд. 
доларів, один iз яких — будівництво со-
нячно-вітрової електростанції в зоні від-
чуження Чорнобильської АЕС. Після пе-
реговорів у Кабінеті Міністрів України 
навіть подала відповідну заявку.
 Обсяг коштів, які інвестор готовий 
спрямувати на будівництво сонячної 
електростанції, — 1,5—1,6 млрд. до-
ларів. 90% цих коштів китайська кор-
порація пропонує вкласти безпосеред-
ньо в будівництво об’єкта з використан-
ням найновітнішої технології та панелей 
третього покоління. Та найважливіше 
— в подальшому інвестор згоден пере-
дати об’єкт українській стороні на умо-
вах довгострокового кредиту під 3-3,5% 
річних. Розрахунковий період окупності 
сонячної станції складає 7 років, а весь 
період експлуатації без заміни геліопа-
нелей — 25 років. Тобто впродовж 18 
років Україна отримуватиме прибуток. 
 Здобуту електроенергію інвестор го-
товий постачати в країни ЄС за «зеленим 
тарифом». Це приноситиме Україні ве-
ликий валютний прибуток. І водночас 
ніяк не позначиться на платіжках про-
стих українських споживачів. 
 Більше того, компанія пропонує збу-
дувати в Україні завод iз виробництва 
найновітніших сонячних панелей. А це 
— нові робочі місця та податки.
 Тож який iз пропонованих варіантів 
обере для себе Україна? Сучасну при-
буткову сонячну станцію у власність 
і завод iз виробництва сонячних пане-
лей, що дасть країні великий прибу-
ток, робочі місця та податки? Чи черго-
ве навантаження на гаманець простих 
українців, які вкотре за власний раху-
нок покриватимуть інвестиційні проек-
ти уряду? 
 Існує варіант, що міністерство може 
дати зелене світло обом інвесторам, адже 
в зоні відчуження можливо побудувати 
одразу дві станції. Це дозволяють зроби-
ти і мережі, створені для ЧАЕС потуж-
ністю 4 ГВт, і територія зони. Та питан-
ня геть в іншому: аби жоден iз цих про-
ектів не став тягарем для простих спо-
живачів... ■

ПОГЛЯД

Цифри, у які 
грає 
влада
Юрій 
ПАТИКІВСЬКИЙ

 Минув мі сяць, 
як усі ми живемо 
в умовах щасли-
во підвищеної міні-
мальної зарплати до 3200 гривень та нових правил 
оподаткування ФОПів. Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман вирішив підбити перші підсумки власних 
нововведень та несподівано для себе прийшов до 
висновку, що він зробив усе дуже правильно і дуже 
вчасно! Адже, на його думку, вплив підвищеної зар-
плати на економіку — надзвичайно чудодійний. 
 «Ми вважаємо, що це — правильний крок, 
— самокритично похвалив себе Прем’єр. — Лю-
тий і березень чітко покажуть, що у нас є збіль-
шення кількості підприємців, зростання заробітної 
плати, при цьому, що ціни залишатимуться у ме-
жах сезонних коливань». Тобто, якщо перефразу-
вати пана Гройсмана, то у нинішньому місяці в Ук-
раїні відбудеться щось зовсім протилежне до того, 
що ми маємо сьогодні. Адже за січень у державі 
закрилися майже 160 тисяч фізичних осіб-підпри-
ємців, яких хотіли змусити платити податки, навіть 
якщо вони не працюють. Натомість відкрилося 28 
тисяч нових. 
 За прогнозами, ФОПи закриватимуться і на-
далі. Але, якщо вірити Прем’єр-міністру, то й від-
криватимуться надзвичайно активно. Просто-таки 
з наростаючою швидкістю. Сам Володимир Гройс-
ман у цей прогноз, схоже, вірить. 
 А ще завдяки реформам Кабміну, як заявив 
міністр соцполітики Андрій Рева, у січні було пра-
цевлаштовано 45 тисяч осiб — і на 32%, або на 
11 тисяч чоловік зросла в Україні зайнятість, якщо 
порівнювати з минулим роком. Кількість оператив-
но працевлаштованих зросла із 14 до 26 тисяч. По-
дальші ж прогнози — у стилі «Вище, краще, ве-
селіше». Цей оптимізм дивним чином дисонує з 
підсумками Національного банку, який також про-
водить подібні підрахунки. Кілька днів тому преса 
процитувала представника НБУ, який заявив про 
600 000 звільнених після запровадження мінімал-
ки у 3200 гривень. 
 Цифру і статус цих людей рішуче заперечи-
ла голова Нацбанку Валерія Гонтарева, яка заяви-
ла: йдеться про прогнозну цифру офіційної зайня-
тості, а не «звільнення». Тобто, зменшення зайня-
тості в НБУ таки бачать, хоча тамтешні експерти і 
вживають слово «формальна». Бо ці самі фізичні 
особи-підприємці, на думку експертів НБУ, у 2015 
році становили 19% від 12,1 млн. зайнятих людей. 
І скорочення «сплячих» ФОПів мало свій вплив на 
статистику зайнятості. Плюс: Нацбанк бачить ско-
рочення у 2017 році кількості зайнятих в офіційно-
му секторі на 9%. А міністр Рева і перший міністр 
Гройсман їх не бачать... 
 Але у чому пані Гонтарева солідарна з колега-
ми з уряду, то це у позитивних ефектах від зрос-
тання мінімалки. Яка має, на її думку, дати плюс 
0,5% до ВВП! Завдяки зростанню внутрішнього 
споживання, що має стимулювати розвиток еко-
номіки. Втім Валерія Гонтарева скромно не пов-
торює шалений оптимізм очільника Кабміну, що 
при цьому ми уникнемо зростання інфляції. Сам 
Нацбанк, нагадаємо, несмiливо прогнозує її зрос-
тання на 1,1%: із 8% до 9,1%. Незалежні експерти 
пишуть, що буде значно більше. 
 Зрештою, вже сьогодні зросли тарифи на па-
сажирські перевезення, і компанії пояснюють це 
саме зростанням мінімалки. І навіть якщо вони об-
манюють, то де-факто правда все одно за ними, 
оскільки влада не змусила їх відмовитися від цьо-
го кроку. 
 Що ж стосується активізації економіки, у яку 
вірить Валерія Гонтарева, то експерти хотіли би 
переадресувати до неї питання «Як?!!». Оскільки 
політика фіскалізації, що її проводить Нацбанк, 
не дозволить розширити програму кредитування. 
Без якої говорити про якесь зростання економіки 
важко. 
 Але у чому керівники Нацбанку та уряду схожі, 
то це у прагненні до «зачисток». Прем’єр і міністр 
соцполітики «зачищають» «формальнi» ФОПи, 
які, на їхню думку, сплять і нічого доброго для 
держави не роблять. Очільниця НБУ досі зачищає 
зайві банки. Із усім відомими наслідками. «Підо-
зрілих» ФОПів в Україні — понад 2 мільйони. ■

■

Така електростанція може з’явитися в зоні відчуження. ❙

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА

Кіловати з «мертвої» зони
Чи купуватимуть прості українці недешеву енергію з сонячних електростанцій у Чорнобилі? 

■
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«Воюватиму до кінця». Ці слова говорить 
комбат татарського батальйону з позив-
ним «Татарин». За голову цього чоловіка 
сепаратисти обіцяли 150 тисяч євро. А 
він каже, що з терористами-бойовиками 
не потрібно домовлятись, варто знищу-
вати  — щоб і сліду не лишилось на те-
риторії України. Марлен — це справжнє 
ім’я командира — не боїться вже нічого, 
адже, побувавши двічі в бандитському 
полоні, де його катували, знущалися 
над ним, він втратив страх. Залишилась 
лишень боязнь не дожити до тих часів, 
коли зможе вільно пройтися вулицями 
української Ялти, де жив раніше, адже 
війна — на його думку — може затягну-
тись на довгі роки.

Коли «зелені» чоловічки...
 ■ Марлене, проживаючи в Криму, 
ти займався реставрацією меблів, а за-
раз очолюєш окремий спеціальний ба-
тальйон Добровольчого українсько-
го корпусу «Правий сектор». Що стало 
причиною таких змін у твоєму житті?
 — Коли «зелені чоловічки» захопи-
ли півострів, я з побратимами кинув усе 
і почав боротьбу проти них. Та сили в 
Криму були надто нерівні. Ми чекали, 
що прийде українська армія і допоможе 
нам, проте сподівання наші були марни-
ми. Я вимагав, щоб місцева влада видала 
нам зброю для боротьби з московськими 
загарбниками; переконував, що з прихо-
дом росіян знову розпочнуться «кримсь-
кі репресії» — мене ніхто не послухав. 
Усі були зазомбовані ще до весни 2014 
року. Росіяни просто чекали вдалого мо-
менту, щоб розпочати диверсію. Події на 
Майдані підштовхнули їх до цього. 
 Після так званого референдуму 
кримська влада всюди почепила росій-
ські триколори. Біля одного з них я під-
няв український прапор, це стало кін-
цевою точкою терпіння бандитів. Міс-
цеві СБУшники, які перейшли на бік 
сепаратистів, схопили мене і переда-
ли «беркутівцям». Ті, добряче позну-
щавшись, віддали проросійським коза-
кам, а останні викинули на кордоні, де 
мене, голого і побитого, підібрали при-
кордонники. Оклигавши у них, одягну-
тий і нагодований, я вирушив на Май-
дан. Хотів іти служити у Збройні сили 
України. Але сказали, щоб залишив свої 
координати і приходив пізніше. А що я 
міг залишити? Рідний дім під окупанта-
ми, куди йти? Дізнався, що проходить 
набір у «Правий сектор», написав заяву 
і поїхав на фронт.
 ■ Що було до того, як призначили 
комбатом?
 — Я воював як простий солдат. Мож-
ливо, в мені було більше агресії, емо-
цій, і це побачив заступник командира 
ДУК «Правий сектор» Валентин Мань-
ко. Він створював окрему диверсійну 
групу для особливих завдань і призна-
чив мене керівником. Трохи пізніше, 
до речі, я познайомився з Ярошем. Не-
звично все тоді було. Підходжу до ньо-
го і кажу: «Ось я — «Татарин». Дмитро 
Анатолійович каже: «І що, я суджу по 
людині за її вчинками, а не за іменем». 
«Добре, — кажу йому, — будемо воюва-
ти». Коли пішов по Донбасу, залишали 
за собою спалену сепаратистську техні-
ку і трупи бойовиків.
 ■ Це правда, що вас особисто шукав 
один iз ватажків терористів «Біс» — 
Безлер Ігор?
 — Так. Коли ми ввійшли в місто Піс-
ки, то перебили всіх його снайперів, зни-
щили мінометні та кулеметні гнізда. Це 
було для нього особистою поразкою, 
тому він і хотів упiймати «Татарина». 
Хоча мені начхати, хто переді мною: 
«Біс» чи «Моторола». Я їх буду нищи-
ти, щоб i духу не залишилось від цих по-
кидьків.

У полоні в сепаратистів
 ■ Марлене, ви двічі перебували в по-
лоні у сепаратистів, як вам вдалося ви-
жити? Адже всі знають, що терористи 
бійців «Правого сектору» в живих не за-
лишають?
 — Я тобі розкажу всю історію з почат-
ку. Про нашу групу ти вже знаєш. Одно-
го разу отримали наказ — провести роз-
відку боєм в Іловайську. Проте так ста-

лося, що ми не тільки завдання викона-
ли, а й у самому місті закріпилися. Нам 
пообіцяли ЗСУшники прислати танки 
на допомогу, та потім щось сталось у них 
і техніку вони не відправили. Нам пові-
домили про це, але ми особливо не роз-
чарувались і продовжили рейд. Як на-
слідок, у «сєпарів» — декілька «200-х» 
(убитих) і «300-х»(поранених). 
 Я підійшов потім до цього команди-
ра, не буду називати прізвища, який не 
прислав нам техніку на підмогу, і пояс-
нив йому по-чоловічому, що так не ро-
биться. Він натравив на мене своїх бій-
ців, та добробати «Донбасу», «Азова» 
мене не віддали. Ось так я отримав во-
рогів у тилу, які, можливо, причетні до 
мого першого полону. Хоча прямих до-
казів у мене немає. 
 ■ Ви хочете сказати, що вас підстави-
ли наші вiйськовики?
 — Так, проте повторюю, прямих до-
казів у мене немає. Продовжуємо. По-
вертаючись з Іловайська, ми захопили 
в полон чотирьох сепаратистів. Та, на 
жаль, змушені були обміняти їх на од-
ного вбитого солдата, який перебував у 
бойовиків у формі «Правого сектору», 
адже ми своїх не кидаємо, навіть мерт-
вих. Обмін готували мої заступники
 Настав день, коли я з вірною мені 
групою поїхав на бандитський блокпост, 
щоб зробити обмін. Їдучи туди, уже від-
чував недобре, та повертатись назад не 
в моїх правилах. Проїхавши ще тріш-
ки, ми потрапили в засідку. Розпочав-
ся бій. Мене важко поранило. Я вколов 
собі величезну  дозу знеболювального і 
так iще півтори години воював. Під кі-
нець iз групи залишилось троє. Коли ми 
зрозуміли, що вже кінець, витягнули 
гранати і вирішили підірвати себе, адже 
знали, що з нами буде там. Останнє, що 
пам’ятаю: вибух, рука побратима з гра-
натою і навислий над нами танк. 
 ■ Ви залишилися живі після розриву 
гранати?
 — Так, мене контузило, розірвало 
руку, але я залишився живий. Опри-
томнів від того, що осетин, один iз най-
манців, що воюють за терористів, нама-
гався перерубати шаблею мою розірва-
ну руку, та кістка витримала цей удар 
(пізніше вони просто дротом змотали її, 
щоб не розліталась). А потім розпочало-
ся справжнісіньке пекло. Мені наживо 
різали шкіру і зашивали, кожного дня 
виводили на страту і стріляли поверх го-
лови, щоб зламати психологічно. Поло-
неним побратимам стелили білі прости-
радла на ліжка, а мені доводилося спати 
на підлозі, таким чином намагалися вко-
ренити ненависть до друзів. 
 Мене били і запитували, чи я з «Пра-
вого сектору», доводилось відповіда-
ти, що з батальйону «Дніпро», інакше 
б розстріляли зразу. Рятувало і те, що 
сепаратисти не знали «Татарина» в об-
личчя. Там, у «ДНР», я вперше побачив 
сто тисяч доларів готівкою, які давав за 
мене вищезгаданий осетин. Йому хоті-
лося провести публічну страту, мовляв, 
знищить мусульманина привселюдно, й 
інші не захочуть воювати на боці україн-
ців. Та мною займався російський пол-
ковник iз позивним «Скіф», він заявив, 
що своїх полонених не продає, а тільки 
обмінює. 
 Шість днів було ось так, а потім за-
хотілося померти, бо більше терпіти сил 
не було. І тут я дізнаюсь, що мене, моїх 
двох побратимів i підполковника ЗСУ, 
який був iз нами в полоні, мінятимуть 
на 12 рядових сепаратистів і російського 
полковника, який займався розвідкою 
під Маріуполем. Моєму щастю не було 
меж. Настав цей день. Спочатку обміня-

ли простих бойовиків на моїх побратимів. 
А мене тримали, чекали, коли привезуть 
полковника. Щоб я не зміг швидко біга-
ти, в мій статевий орган вклали катетер. 
Ось так сиджу, біля мене охоронець, рап-
том хтось iз нашого боку закричав: «Без 
«Татарина» не поїду». Бойовик дивить-
ся розгублено на мене і мовчить. Доки 
він думав, хто такий «Татарин», я ско-
ристався його розгубленістю і почав уті-
кати: голий, iз катетером. Він біжить за 
мною і кричить: «Татарин» стій, «Тата-
рин». Я чую — доганяє, і думаю собі: все, 
прийшов кінець, зараз застрелить. І про-
лунав постріл, тільки вбили не мене, а се-
паратиста. 
 На «відмінно» спрацювала наша 
«секретка», при обмінах полоненими 
завжди створюється додаткова засідка, 
щоб уникнути форс-мажорних обставин. 
Це мене і врятувало. Уявляєш, вісімнад-
цятилітнього хлопчину перший раз від-
правили на завдання і він здійснив та-
кий подвиг. Пізніше як подяку я віддав 
цьому юнаку пістолет «сєпара» — клас-
на була зброя, досі шукаю собі таку. 
 ■ Що було потім iз вами?
 — Коли добіг до наших, підійшов 
до російського полковника, якого вже 
встиг ли привезти, і сказав йому: «Пере-
дай «Скіфу», що він упустив «Татари-
на». Потім було тривале лікування. 
 ■ Не було бажання повернутись і пом-
ститися, хоча б тому осетину?
 — Ображаєш. Вилікувавшись, я по-
вернувся туди і відправив виродка в пек-
ло, а шаблю забрав як сувенір. 

Фантастичний порятунок
 ■ Ще щось відбувалося надзвичайно-
го у 2014-му?
 — Були ще трагічні Іловайські події, 
вихід iз котла, загибель друзів. Потім 
була битва за аеропорт, де кожен день 
здавався останнім, i, зрештою, Дебаль-
цеве, де я знову потрапив у полон.
 ■ Марлен, ви тут теж когось підо-
зрюєте?
 — Ні. Це був звичайний день, звичай-
ний бій. Я їхав автомобілем, через поле, 
пролунав мінометний постріл, мене ог-
лушило. Прочунявся вже в полоні. Цьо-
го разу сепаратисти знали, хто перед 
ними, і через кілька днів прийшла ко-
манда згори розстріляти мене. 
 Ти навіть не можеш повірити, який я 
радий, що на війні є недобросовісні сол-
дати. (Хоча які вони солдати ? Виродки, 
що продали душу дияволу). Чотири бо-
йовики конвоювали мене до місця стра-
ти. По дорозі вирішили зайнятись свої-
ми справами: можливо, хотіли покурити 
коноплі чи випити, не знаю. Проте вони 
залишили мене без догляду. Я озирнув-
ся і побачив неподалік новітній російсь-

кий танк Т-72 з відчиненим люком. Не-
довго думаючи стрибнув туди і, натис-
каючи все підряд, почав рухатись у наш 
бiк. Розчавивши при цьому свій конвой, 
хоча перед тим вони встигли вистрелити 
по танку. Коли приїхав до нас, мій тро-
фей забрали хлопці з СБУ, пояснили, що 
хочуть з’ясувати, як він потрапив в Ук-
раїну. Я особливо не заперечував, ска-
зав, що ще здобуду. У це важко повіри-
ти і мені мало, хто вірить, але все сказа-
не — правда. 
 ■ Справді, історія фантастична. На 
цьо му вона закінчується чи ще були мо-
менти, коли розмовляли зi смертю на 
«ти»?
 — Я постійно воюю, не даю терорис-
там спокою. Проте до уваги можна при-
йняти один випадок. Події відбувались 
у червні 2016 року, в районі Авдіївки на 
шахті Бутівка. Там зібралися доброволь-
ці з ДУК «Правий сектор», батальйону 
«Айдар», які мали провести розвідку в 
районі села Спартак. На жаль, здійснити 
цього не вдалося. Їх цинічно здали бойо-
викам. А останні накрили наших хлоп-
ців мінометним та артилерійським вог-
нем, як наслідок — 4 убиті і десятки по-
ранених. 
 Перебував серед учасників операції і 
мій молодший брат. Саме він подзвонив 
мені і розказав, що їх бомблять. Я тоді 
був на одній iз наших воєнних баз. От-
римавши дзвінок, ми з командиром пер-
шої штурмової роти «Да Вінчі» та його 
бійцями швиденько приїхали  до  цього 
місця. Коли почали шукати охочих їха-
ти туди і вивозити наших побратимів, 
усі відмовились, залишився я і друг «Да 
Вінчi», тоді зрозуміли, хто є хто. Та часу 
на роздуми не було, і ми двоє, вимкнув-
ши фари, щоб не привертати до себе ува-
ги, поїхали у напрямку шахти. А нав-
круги було пекло. Земля дрижала від ви-
бухів, небо червоніло від вогню. Кожної 
хвилини могло все закінчитись, попади 
у нас міна чи снаряд. Нам вдалось вивез-
ти всіх, та, на жаль, не вдалося всіх уря-
тувати. Дехто помер у мене просто на ру-
ках. Ось така трагічна історія. 
 ■ Що думаєте з приводу можливого 
закінчення війни на сході України?
 — Дехто просто продався, зрадив ін-
тереси людей, інтереси цілої нації. Дуже 
прикро усвідомлювати, що грошові бан-
кноти стоять вище людських моральних 
цінностей. Це стосується і вищих керів-
ників України, військових командирів. 
 Я розлучився з дружиною, яка живе 
на півострові, щоб у ФСБ не було претен-
зій до неї, залишив троє діточок там і  роз-
почав на боротьбу  проти окупантів. Чого 
ж тоді є виродки, які не бояться Бога, а 
просто живуть собі, «кладучи» на мо-
раль, закон, державу? ■

ПРЯМА МОВА

Країну боронить «Татарин» 
Як добровольцю вдалося 
вирватися двічі з полону 
сепаратистів і «Біс» його 
не поплутав

■

Вояки різних національностей захищають українську землю.
Фото прес-центру штабу АТО.

❙
❙
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Ігор ВІТОВИЧ

«З Бандерою до Європи не 
ввійдете»
 Лідер польської правлячої 
партії «Право і справедливість» 
Ярослав Качинський предста-
вив своє тлумачення недавніх 
польсько-українських відно-
син. Про це повідомив польсь-
кий інформаційний телеканал 
TVP Info з посиланням на його 
інтерв’ю виданню Do Rzeczy 
(«До речі» чи «По правді»). «Ми 
не можемо впродовж багатьох 
років погоджуватися з тим, аби 
в Україні створювали культ лю-
дей, котрі вчиняли геноцид про-
ти поляків, та ще й таких, які 
перевершили німців у жорсто-
кості. Коротше кажучи, це пи-
тання вибору України. Я чітко 
сказав президенту Порошенку, 
що з Бандерою вони (Україна. 
— Ред.) до Європи не ввійдуть. 
Для мене це очевидне питання, 
бо ми показали велике терпін-
ня, але всьому є своя межа», — 
сказав Качинський.
 Слова лідера «Права і спра-
ведливості» прокоментував го-
лова українського Інституту на-
ціональної пам’яті Володимир 
В’ятрович. В ефірі телеканалу 
«112. Україна» він сказав, що 
«в Україні немає ніякого куль-
ту Бандери, а висловлювання 
Ярослава Качинського свідчать 
про те, що він не бачить перс-
пективи розвитку відносин між 
Україною та Польщею». «Зараз 

ми бачимо, що українську іс-
торію намагаються використа-
ти на внутрішньополітично-
му польському ринку. Це абсо-
лютно не виправдовує таких ви-
сокопоставлених політиків, як 
Ярослав Качинський, а, навпа-
ки, свідчить про його зневагу до 
України. Це свідчить про те, що 
Качинський не бачить перспек-
тиви розвитку відносин між Ук-
раїною та Польщею», — заува-
жив В’ятрович.
 Нагадаємо, президент Ан-
джей Дуда в інтерв’ю телека-
налу TVP1 заявив, що Польща 
«наполегливо вимагає історич-
ної правди у взаєминах з Украї-
ною, а це означає також забо-
рону прославляти тих, хто був 
убивцями». Нагадаємо також, 

нещодавно Ярослав Качинсь-
кий заявив про те, що майбут-
нє польсько-українських відно-
син залежить від ставлення Ук-
раїни до своєї історії.

Поляків ділять 
на «своїх» і «чужих»
 Як неважко здогадатися, 
спалах антиукраїнських про-
вокацій та істерії в Польщі 
збiгся з приходом до влади пар-
тії «Право і справедливість» на 
чолі з Качинським. І ті друз-
ки, що тепер летять у напрям-
ку України, є лише відлунням 
війни, яку Качинський і очо-
лювана ним партія розв’язали 
у власній країні. Вони поділи-
ли Польщу на «своїх», хто поді-
ляє ксенофобську ідеологію та 

націоналістичний запал зраз-
ка ХІХ століття Качинсько-
го і його партії, і «чужих», до 
яких зараховують прибічни-
ків європейських демократич-
них цінностей. Політика прав-
лячої партії та її лідера поділи-
ла навпіл до цього, здавалося б, 
єдину і монолітну польську на-
цію, поділила політичні еліти 
та журналістське середовище. 
 Автор цих рядків раніше iз 
задоволенням і вдячністю за, 
різнобічність та об’єктивність 
інформації дивився згаданий 
вище інформаційний телека-
нал TVP Info. Тепер це не мож-
ливо. Після зачистки жур-
налістів iз телеекрана несеться 
потік ненависті до опонентів, 
несприйняття їхніх аргумен-
тів; iз цинічною посмішкою на 
обличчях телеведучих ведеться 
кепкування та цьку вання всіх 
«чужих». Майже точна копія з 
російських пропагандистських 
каналів.
 Раніше у Польщі також кеп-
кували з «мохерів». Так нази-
вали за традиційні мохерові 
шапочки екзальтованих жіно-
чок — фанатичних католичок 
iз затхлими сільськими націо-
налістичними поглядами пе-
ріоду відродження Польської 
держави після століть поді-
лу між Німеччиною та Росією. 
Тоді кепкували з явища, яке є 
наслідком дав ньої хвороби, яке 
з часом мине. А виявилося, що 
тепер «мохери» прийшли до 
влади та настільки вправно за-

хопили позиції в країні, що це 
стало проблемою не лише для 
демократичної частини поль-
ського суспільства, а й для Єв-
ропи, оскільки Польща є чле-
ном ЄС, а Качинський робить 
спроби нав’язати свої «мохе-
рові правила» також і Європі. 
Його втручання у внутрішні 
українські справи є частиною 
втручання у справи загальноєв-
ропейські. Він не є ні президен-
том, ні прем’єр-міністром, але 
вважає за можливе говорити від 
імені всієї Польщі. А очільник 
польського уряду й глава де-
ржави толерують це. Тобто лі-
дер «ПіС» є своєрідним «сірим 
кардиналом», чи, з поправкою 
на польські особливості, «мохе-
ровим кардиналом».
 Ситуацію в Польщі вже об-
говорювали в Європарламенті, 
вчора Варшаву відвідала кан-
цлер Німеччини Ангела Мер-
кель. Вона говорила з польсь-
ким керівництвом про єдність 
Євросоюзу і роль у цьому поль-
ської правлячої партії. Також 
учора віце-глава Єврокомісії 
(виконавчого органу ЄС) фін 
Юркі Катайнен у розмові з аген-
цією «Рейтер» висловив споді-
вання, що Ангела Меркель під 
час візиту до Варшави зможе 
переконати польських керів-
ників поводитися відповідно до 
цінностей, на яких був збудова-
ний Євросоюз. Юркі Катайнен 
заявив, що ЄС може заморози-
ти право голосу Польщі, якщо 
ця країна не змінить політику 
і не погодиться дотримуватися 
засад верховенства права. 
 Польське громадянське сус-
пільство є сильним і здатним до 
самоочищення, «мохерова епо-
ха» колись та скінчиться. Але 
залишається питанням, скіль-
ки ще шкоди наробить вилита 
«мохерами» отрута? ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Міжнародна правозахис-
на організація «Міжнародна ам-
ністія» (Amnesty International) 
опублікувала доповідь, згідно 
з якою, в сирійській військовій 
в’язниці «Саєдная» неподалік 
від Дамаска впродовж п’яти 
років режимом президента Ба-
шара Асада були повішені тисячі 
ув’язнених. Злочини, як зазначе-
но в доповіді «МА», оприлюд-
неній у Берліні 7 лютого, здій-
снювалися в період iз 2011 по 
2015 роки. В «МА» зазначають, 
що впродовж 2016 року кіль-
кість жертв, очевидно, збільши-
лась на тисячі осіб, оскільки нічо-
го не вказує на те, що сирійська 
влада та адміністрація в’язниці 
від цієї практики відмовились.
 Згідно з доповіддю, щотиж-
ня у в’язниці «Саєдная», яка се-
ред в’язнів відома як «бійня», 
страчували через повішання від 
20 до 50 осіб. Ці вбивства були 
санкціоновані владою Сирії, 
включаючи міністра оборони та 
верховного муфтія Сирії, та ви-
конувались військовою поліцією. 
Також у «Саєднаї», за даними 
правозахисників, практикува-
ли жорстокі тортури. Ув’язнених 

били, ґвалтували, утримували у 
камерах із трупами, позбавляли 
медичної допомоги, їжі й води. 
Уряд президента Асада, який ут-
римується при владі з допомо-
гою Росії, прагне приховати цю 
інформацію, не допускаючи у 
в‘язниці правозахисників, жур-
налістів і представників ООН.
 Доповідь базується на ін-
формації, яка була отримана від 
84 свідків і експертів, у тому чис-
лі охоронців в’язниці, представ-
ників органів влади, колишніх 
в’язнів, суддів і адвокатів. За да-
ними правозахисників, смертні 
вироки виносив військовий три-
бунал упродовж кількох хвилин, 
а визнання в’язнями своєї «про-
вини», як правило, вибивали за 
допомогою тортур.
 Нагадаємо, у звіті минулого 
року Amnesty International пові-
домила, що починаючи від 2011 
року в тюрмах на території Си-
рії внаслідок катувань загину-
ло більше 17 тисяч осіб. Ці циф-
ри можна порівняти з кількістю 
жертв воєнних дій у провінції 
Алеппо, де відбувалось найза-
пекліше протистояння сил Аса-
да та повстанців. Із 2011 року тут 
унаслідок зіткнень загинула 21 
тисяча осіб. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ 

 Парламент Ізраїлю постфактум 
узаконив нелегальне будівництво 
численних споруд ізраїльтянами 
на приватних землях палестинців. 
Увечері в понеділок відповідний за-
конопроект у третьому й останньо-
му читанні підтримали 60 депутатів 
Кнесету, у той час як 52 парламен-
тарії проголосували проти супереч-
ливого документа, повідомляє «Ні-
мецька хвиля». 
 Досі ізраїльське законодавство 
визнавало законними лише ті єврей-
ські поселення, які були побудовані 
на палестинських територіях, що 
визнані Ізраїлем як державна зем-
ля. На територіях, які перебувають 
у приватному володінні, будівниц-
тво було заборонено. Новий закон 
легалізував заднім числом близько 
чоти рьох тисяч одиниць житла, зве-
дених на приватних землях палес-
тинців «через незнання або з ініціа-
тиви держави». Для власників зем-
лі передбачено виплату компенсацій 
або надання альтернативної земель-
ної ділянки.
 Цей закон гостро критикувався 
багатьма депутатами Кнесету, ос-
кільки, на думку опозиції, це рішен-
ня може нашкодити інтересам краї-
ни, а в Організації Об’єднаних Націй 
заявляли, що такий крок зменшить 
шанси на встановлення миру між 
двома народами, інформує «Франс 
Пресс». Критики вважають цей за-
кон таким, що уможливлює частко-
ву анексію Ізраїлем Західного бере-
га річки Йордан. Прихильники за-
кону стверджують, що він дозво-
лить людям, які несанкціоновано 
поселились на палестинській зем-
лі, жити без остраху бути виселени-
ми з власних помешкань. Проте су-
перечливий закон може бути оскар-
жений у судовому порядку.
 Нагадаємо, у грудні 2016 року 
Рада Безпеки ООН ухвалила резо-

люцію з вимогою до Ізраїлю припи-
нити поселенську діяльність на па-
лестинських територіях. У резолю-
ції наголошується, що така політика 
Ізраїлю є порушенням міжнарод-
ного права та становить перешко-
ду для ізраїльсько-палестинського 
врегулювання.
 Ізраїль і раніше зневажав ви-
знані у світі правила співіснуван-
ня. А тепер, коли новий президент 
США Дональд Трамп зайняв більш 
поблажливу, навіть заохочуючу по-
зицію відносно ізраїльських посе-
лень, ніж його попередник Барак 
Обама, Ізраїль відчув себе з повніс-
тю розв’язаними руками. Прем’єр-
міністр Беньямін Нетаньяху негай-
но анонсував нову хвилю розбудови 
ізраїльських поселень. Упродовж 
останніх тижнів Ізраїль зробив кіль-
ка практичних кроків на підтримку 

будівництва поселень.
 Законопроект, схвалений у по-
неділок, отримав неоднозначну 
оцінку в суспільстві і, скоріше за 
все, його оскаржать у суді. Генпро-
курор Ізраїлю Авіхай Мандельбіт 
назвав законопроект неконститу-
ційним і заявив, що не захищатиме 
його у Верховному суді. Палестинці 
вже засудили закон. «Це ескалація, 
яка призведе лише до більшої неста-
більності й хаосу», — заявив пред-
ставник палестинського лідера Мах-
муда Аббаса.
 На цей час вже близько 600 тисяч 
євреїв живуть у 140 поселеннях, по-
будованих після ізраїльської окупа-
ції 1967 року Західного берега річки 
Йордан і Східного Єрусалиму. Посе-
лення, згідно з нормами міжнарод-
ного права, вважаються незаконни-
ми, хоча Ізраїль заперечує це. ■

КОНФЛІКТ

«Мохерова ідеологія» зачепила...
«Сірий кардинал» Польщі Ярослав Качинський дає вказівки, як нам рухатися до Європи

■

Обережно! Менший брат (натяк на зріст Качинського) дивиться.❙

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

«Бійня» друга 
Путіна
У в’язниці під Дамаском 
упродовж п’яти років стратили 
13 тисяч в’язнів

■ БЕЗЗАКОННЯ

Будували і будемо будувати 
Ізраїль легалізував тисячі незаконно зведених 
споруд на палестинських землях

■

Тут розселилися ізраїльтяни. ❙



ПОГЛЯД

У городi бузина, 
в Києвi — Толочко
З приводу пропагандистських 
потуг щодо федералізації України

Сергій ШАНГУТОВ
Вінниця

 Із приводу роздумів Петра Толочка, відомого 
вченого, академіка та захисника «православної, 
культурної та духовної традиції»: в тісному єднанні 
з етнічно і культурно рідним російським народом», 
які він оприлюднив на шпальтах газети «2000» (в 
2016 роцi), з приводу загроз цілісності сучасній Ук-
раїнській державі академік Толочко переконує,що 
федералізація адміністративно-територіального ус-
трою країни — шлях до досягнення внутрішньоук-
раїнського порозуміння. Як позитивні приклади 
такого устрою наводяться успішні держави ФРН, 
Бельгія, Англія, США і, звісно ж, Швейцарія. 
Можна заперечити, що насправді практично всю-
ди панує єдина мова і багато з них усе-таки мають 
міжнаціональні конфлікти, до терористичних атак 
включно.
 Очевидно, що нема ніякої потреби відгороджу-
ватись Поділлю від Полісся чи Слобожанщини, але 
й особливих небезпек не становило б виокремлен-
ня історико-етнічних чи етно-культурних регіонів 
в окремі адміністративні одиниці замість обласно-
го поділу в більшості регіонів України.
 Але істина завжди конкретна. Кому не відомо, 
що сусідня держава — Російська Федерація — мала 
і має територіальні претензії до держави Україна. 
Власне, якусь українськість вони згодні визнати 
лише за Галичиною. Російськомовність українців і 
федералізація України — знаряддя поетапного заво-
ювання наших територій. Галичина, як найменш ру-
сифікована, викликає особливу ненависть наших по-
неволювачів. Толочко (чи Табачник свого часу) теж 
долучається до боротьби з «галичанством». Йому 
«муляють» «галичанські» слова в українському су-
часному мовленні, як от «летовище», «провід», «тра-
фити», «файно» тощо. Пане академіку, подивіться у 
словник! Усі слова, за винятком «летовище», подані 
в радянському словнику української мови видавниц-
тва «Наукова думка» (1971 р.) як належні українсь-
кій літературній мові, наведено приклади вживання 
як дорадянськими, так і радянськими українськими 
поетами, письменниками.
 Україна — унітарна держава, тому що в усіх ре-
гіонах українці становлять більшу частку населен-
ня, включно з Донбасом. Галичина шанує донеч-
чанина — українського поета Володимира Сосюру 
(«Харків, Харків, на пера багнети ми змінили в ті 
сонячні дні, щоб лунали на шпальтах газетних мо-
лоді переможні пісні» (Вол. Сосюра)), в Донецьку 
годні зрозуміти геній Івана Франка.
 Російськомовність наших братів у великих міс-
тах і промислових регіонах зрозуміла — «так іс-
торічєскі сложилось», але нема чого городити їх 
московські гетто. Хіба вам не досить того, що в ефірі 
п’яти найрейтинговіших радіостанцій України час-
тка пісень українською мовою становить аж... 5 % 
від загальної кількості — лише 9 із 150!
 Кажуть, що в Російській Федерації живе ба-
гато українців — мільйони. В 1926 р. українців 
у Воронезькій області нарахували 1 633 206 душ, 
у Курській — 554 654. У 2010 році їх (українців) 
було у Воронезькій області 98 611, у Білгородській 
— 41 914, Курській — 13 643. Вимирають?
 Вам не жаль «дядьки, няньки отечества чу-
жого»? Вам жаль захарченків і плотницьких, 
яких,бачте, в Україні в школі українську мову зму-
шують вивчати. Ґвалт! Їм увірвався терпець, вони, 
бідні, змушені на останні заощадження купувати 
танки, «гради», захищати «сувєрєнноє право поль-
зоваться рускім язиком в качєствє второго офіціаль-
ного, свято чтіть гєроіку Вєлікой Отєчєствєнной». 
А давайте! Уявiмо, почнемо з Криму, там убитих 
людей майже не було, — дозволимо кримчанам 
мати другою офіційною російську мову, залиши-
мо пам’ятники Леніну, побудуєм, якщо не мають, 
пам’ятник Сталіну, дозволимо молитися російсь-
кою мовою, дамо дніпровської води. Ми ж один на-
род? Дозволимо Російській Федерації доплачувати 
пенсії кримчанам до рівня російських. Чи поверне 
Російська Федерація Крим Україні?
 Що стосується Швейцарії: у Вінниці працюють 
подаровані нам швейцарські трамваї. Так от, нія-
ких позначок ретророманською мовою — лише ні-
мецькою... ■

■ Сергій ЛЯХ, ветеран праці, 
член Народного руху України
Кам’янське, Дніпропетровська область

 Останнім часом багато розмов то-
читься довкола фігури колишнього 
президента України Віктора Януко-
вича. Його прес-конференція в Рос-
тові-на-Дону наприкінці минулого 
року викликала в мене (гадаю, що 
і в багатьох українців також) різ-
ко негативну реакцію. Безумовно, 
його виступ був ретельно підготов-
лений і мав на меті дискредитува-
ти Революцію гідності та нинішню 
владу в Україні. Вважаю, що досяг-
ти поставленої мети Януковичу не 
вдалося. Видаючи себе за послідов-
ного захисника прав народу, він об-
мовився, ніби жалкує, що під час 
подій на Майдані не ввів у країні 
воєнний стан. Вибачте, але воєнний 
стан у країні вводять лише в разі 
військової агресії ворога. То, ви-
ходить, Янукович вважає ворогом 
український народ? У ст. 17 Конс-
титуції України йдеться: «Зброй-
ні сили України та інші військові 
формування ніким не можуть бути 
використані для обмеження прав і 
свобод громадян». Страшно уявити 
наслідки, якби проти народу були 
використані Збройні сили.
 Ще більше обурення викликає 
в мене недолуге виправдовуван-
ня президента-втікача щодо його 
звернення до В. Путіна з проханням 
ввести в Україну російські війська. 
Тобто заради збереження своєї вла-
ди Янукович готовий був на будь-
який, навіть найважчий, злочин, 
аж до окупації України іноземними 
військами з трагічними наслідками 
для українського народу. І списува-
ти такі злочини на свій емоційний 
стан безглуздо. Адже, по-перше, 
глава держави навіть у найсклад-
ніших ситуаціях має керуватися 
здоровим глуздом і прагматичним 

розрахунком, турботою про держа-
ву та її народ, а не піддаватися емо-
ціям. Уявімо на хвильку, що керма-
нич якої-небудь ядерної держави, 
піддавшись хвилинній слабкості, 
натисне на ядерну кнопку... По-
друге, «царський трон» ніколи не 
має бути самоціллю. Як тут не зга-
дати першого Президента Леоніда 
Кравчука, який у 1994 р. в умовах 
складних соціально-економічних 
потрясінь не спровокував подаль-
шого загострення ситуації, не довів 
справу до Майдану (а до того все і 
йшло), а як мудрий державний кер-
манич оголосив дострокові вибори 
Президента. Тоді Леонід Макаро-
вич лідирував після першого туру 
президентських перегонів, але тро-
хи поступився Л. Кучмі у другому 
турі. Кравчук програв, але зберіг 
свою репутацію й забезпечив демо-
кратичну процедуру передачі вла-
ди. А ось Януковичу восени 2013 р. 
забракло мудрості, щоб, врахову-
ючи реальну політичну ситуацію, 
призначити дочасні президентські 
вибори.
 Доречно нагадати, що В. Януко-
вич причетний і до першого Майда-
ну — Помаранчевої революції, коли 
його «команда» намагалася бру-
тально сфальсифікувати результа-
ти виборів Президента у 2004 р. Ще 

тоді з’ясувалося, що він не вміє гід-
но програвати. Згадаймо, що після 
перемоги В. Ющенка оточення Яну-
ковича організувало сепаратистсь-
кий шабаш у Сіверськодонецьку, 
прагнучи створити, як казали в на-
роді, ПіСУАР* з метою нав’язати 
Україні невластивий їй федератив-
ний устрій, який суперечить ст. 2 
Конституції України. Таким чином 
прихильники Януковича намага-
лися розколоти державу на удільні 
князівства, забезпечити владу бо-
дай одному з них. Але мудрий ук-
раїнський народ, пам’ятаючи гасло 
визвольного руху багатьох поколінь 
«За Українську самостійну соборну 
державу!», не піддався на провока-
ції сепаратистів.
 На превеликий жаль, через роз-
брат і чвари в демократичному се-
редовищі, протистояння Тимошен-
ко—Ющенко Януковичу вдалося на 
президентських виборах 2010 р. узя-
ти реванш. Наслідки цієї перемоги 
народ переживає сьогодні... ■
 Що ж стосується нинішньої вла-
ди в Україні, то мудрий українсь-
кий народ сам, без втручання за-
проданців, розбереться, хто є хто, 
і зробить належні висновки.
 *ПіСУАР — Південно-Східна 
Українська Автономна Республі-
ка. — Ред. 

ВІДЛУННЯ

ПіСУАР та інша 
«сантехніка»,
або Не «зливайте» свою Батьківщину ворогам

■

Перепоховання відомого українського поета Олександра Олеся (Кандиби) та його дружини відбулося на 
Лук’янівському кладовищі в Києві. Панахида і прощання відбулося у Володимирському соборі столиці.

ПОЛІТПАРНАС

До перепоховання 
праху Олеся 
на Лук’янівському 
цвинтарі
Микола ЦИВІРКО

Київ

Не зовсім зрозумів я Прагу.

Затісно їй з Олесем стало?

А втім, хіба Поет не прагнув

торкнутись рідного причалу?

Із неокласика Зерова

зустрітись щирою душею,

що, тіла не знайшовши схову,

із сином ділить тут оселю?

А Ольжича, Теліги душі?

О, ні! Тут буде не самотньо!

І, може, спокій він порушить

у душах цвинтарно-дрімотних?

Живих! Яких із хробаками

колись порівнював у вірші:

їдці штовхалися боками —

хто шмат Вкраїни вхопить більший...

...Хоч так — в подобі трун і капсул —

твій цвіт, Вітчизно, хай вертає...

І може, врешті, скине капці

той, чия хата завше скраю.■

■
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У ліс по реформи
 Державне агентство лісових ресурсів провело пе-
реговори з керівниками сектору сільського господарс-
тва Представництва ЄС в Україні Крістіаном Бен Хел-
лом та проекту ЄС iз підтримки впровадження сіль-
ськогосподарської та продовольчої політики Джоном 
Мілзом. Обговорювали комплексну реформу лісового 
господарства, яка має декілька напрямів. Основний ак-
цент — на збереженні, раціональному використаннi та 
відтворенні українських лісів. Окрема увага приділяти-
меться фінансуванню галузі, зокрема в південно-схід-
них областях України, та вдосконаленню ринку прода-
жу деревини на умовах прозорості. Для вирішення всіх 
цих питань необхідно переглянути нормативно-право-
ву базу. Комісар ЄС iз питань сільськогосподарської 
політики Крістіан Бен Хелл окреслив напрями підтрим-
ки Євросоюзом сектору сільського господарства Украї-
ни та розвитку сільських територій. 
 Під час зустрічі домовилися вивчити можливості 
ширшого залучення механізмів ЄС для підтримки 
транс кордонного співробітництва, екологічної та клі-
матичної політики, реформування лісового господарс-
тва України. 

Харчі для себе і на експорт
 За даними Держстату, обсяг реалізованої харчо-
вої промислової продукції у минулому році становить 
381 млрд. гривень, що більше, ніж торік, на 13,3 відсо-
тка. Як і раніше, виробництво харчових продуктів, на-
поїв та тютюнових виробів має найбільшу частку в за-
гальному обсязі реалізованої промислової продукції. У 
2016 році вона становила 21,6 відсотка. Статистичне ві-
домство зауважує, що майже чверть (24 відсотки) про-
дукції харчопереробної галузі було поставлено на зов-
нішні ринки. Експорт у підсумкових цифрах становить 
понад 91 млрд. гривень. 

Спирт під контролем МВФ?
 Вимога від Міжнародного валютного фонду може 
пришвидшити процес приватизації «Укрспирту», за-
явив міністр агрополітики Тарас Кутовий: «Є вимога 
МВФ, щоб закон про приватизацію і демонополізацію 
галузі був проголосований у пакеті законопроектів, які 
передбачаються в рамках програми співпраці з МВФ. 
«Цей закон уже кілька разів планували включити до по-
рядку денного сесії, і жодного разу питання не набира-
ло більше 200 голосів. У законі закладено положення, 
що до кінця 2017 року галузь має бути приватизована. 
Якщо він буде проголосований у лютому, то держструк-
тури встигнуть забезпечити підготовку, передачу, за-
лучити юристів, аудиторів для здійснення процесу. Ку-
товий переконаний, що розроблений закон дає мож-
ливість провести приватизацію ефективно як у контек-
сті майбутньої роботи галузі, так і в контексті стартового 
етапу, коли держава зможе залучати додаткові кошти, 
щоб розвивати економіку. «Я за демонополізацію, при-
ватизацію цього підприємства і сподіваюся, що це при-
несе додаткові мільярди гривень надходжень до дер-
жавного бюджету», — наголосив міністр. 

Кури не винні
 Українська продукція птахівництва може поверну-
тися на ізраїльський ринок до кінця весни. Для цьо-
го наразі ведуться активні переговори між Держпрод-
споживслужбою України та Ізраїльською ветеринарною 
службою. Для України відновлення експорту продук-
ції птахівництва до Ізраїлю є принциповим питанням. 
Є технічні формальності, ведеться активна робота між 
нашими країнами. За словами голови Держпродспо-
живслужби Володимира Лапи, в Ізраїлі відбулись пев-
ні зміни в регулюванні, що спричинило зменшення по-
питу на українську продукцію за рахунок внутрішнього 
виробництва. «На сьогодні ми перебуваємо у постійно-
му діалозі з представниками ізраїльської ветеринар-
ної служби. Найближчим часом планується візит на-
ших ізраїльських колег до України для узгодження усіх 
питань», — зазначив голова Держпродспоживслужби 
Володимир Лапа. Як раніше повідомляла прес-служба 
Мінагрополітики, у січні було відновлено експорт ук-
раїнської птиці до ЄС. 

Солоні доріжки
 У січні цього року державне підприємство «Артем-
сіль» виконало план iз виробництва солі на 113 від-
сотків, видобувши 179 тисяч тонн солі. Цей показник 
більш як на третину вищий, ніж минулорічний. За під-
сумками роботи, за перший місяць нинішнього року на 
підприємстві видобуто і перероблено 179 тис. тонн солі 
при запланованих 156 тис. тонн. З початку року спос-
терігається підвищений попит на сіль мелену без па-
кування, яка зазвичай іде для посипання доріг. У січ-
ні було вироблено 131 тис. тонн цього виду продукції, 
що на 30 відсотків більше, ніж планувалося. «З почат-
ку року попит на нашу сіль збільшився і з боку європей-
ських споживачів. Це пов’язано як iз погодними умова-
ми, так і участю продукції ДП «Артемсіль» у зарубіжних 
тендерах. Наприкінці 2016 року ми відновили постачан-
ня на великий хімічний завод — BorsodChem (Угорщи-
на), а в подальшому плануємо відновити співпрацю з 
«Новацьким хімічним заводом» (Словаччина)», — за-
значив керівник ДП «Артемсіль» Володимир Доля. ■

 НОВИНИ ПЛЮС■

Олена ЯРОШЕНКО

 Міністерство аграрної політики та 
продовольства України разом iз Держав-
ною службою з питань геодезії, карто-
графії та кадастру розробляють новий 
механізм підтримки виноградарства і 
стимулювання виробництва органічної 
продукції. Він передбачає проведення 
спеціалізованих земельних аукціонів. 
Низкою таких спецаукціонів учасникам 
ринку запропонують земельні ділянки 
для виробництва органічної продукції і 
вирощування винограду за пільговими 
орендними ставками. Але пільги вступа-

тимуть у дію тільки після початку фак-
тичної реалізації інвестпроекту: закла-
дання насаджень, початку процесу сер-
тифікації органічного виробництва, тоб-
то підтверджених і фіксованих намірів. 
У разі недотримання визначених аук-
ціонних умов орендні ставки повернуть 
до ринкового значення, на рівень серед-
нього показника у відповідному районі.
 «Виробництво органічної продук-
ції та виноградарство офіційно визна-
чені як пріоритетні напрямки держпід-
тримки. Держава має у своєму розпоряд-
женні ресурс, який може застосувати як 
один із засобів стимулювання цих галу-

зей, — пояснює перший заступник мініс-
тра агрополітики Максим Мартинюк. — 
У комплексі з іншими складовими дер-
жавної підтримки це створить потуж-
ний ефект для їх розвитку». 
 За словами Мартинюка, в першу чергу 
землі для органічного виробництва знахо-
дитимуть серед земель запасу — перело-
гів, що не були у використанні тривалий 
час, щоб скоротити інвестору період отри-
мання сертифіката відповідності.
 У разі, якщо на перших спецаукціо-
нах буде зафіксовано високий попит на 
земельні ділянки, практика їх проведен-
ня може бути розширена. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 На базі Київської області 
почав діяти експерименталь-
ний проект, який передбачає 
процедуру відеофіксації під 
час проведення Держпрод-
споживслужбою заходів де-
ржавного контролю та на-
гляду. Він втілюється в рам-
ках реалізації державної ан-
тикорупційної політики в 
Україні, повідомив голова 
Державної служби з питань 
безпечності харчових про-
дуктів i захисту споживачів 
Володимир Лапа. 
 «Ми запроваджуємо пі-
лотний проект iз відеофік-
сації перевірок, щоб потім 

можна було подивитися, хто 
має рацію, а хто — ні. Час-
то ми чуємо нарікання на 
поведінку інспекторів. Але 
коли подивишся відео тієї 
ж Нацполіції, то не завжди, 
м’яко кажучи, коректно по-
водиться інша сторона», — 
наголосив Володимир Лапа. 
На його думку впроваджен-
ня відеофіксації перевірок 
дозволить зняти спекуляції 
щодо роботи інспекторів, а 
також отримати об’єктивні 
докази щодо дотримання 
чинного законодавства.
 Поки що створено спе-
ціальну робочу групу, за-
вданням якої стане відпра-
цювання процедури відео-

фіксації, відповідних ме-
тодичних рекомендацій, 
визначення галузей, у яких 
цю процедуру впроваджу-
ватимуть, розрахунок кіль-
кості та визначення техніч-
них характеристик устатку-
вання. 
 Кабінет Міністрів Украї-
ни своїм минулорічним роз-
порядженням «Деякі пи-
тання запобігання корупції 
в міністерствах, інших цен-
тральних органах виконав-
чої влади» затвердив від-
повідні заходи, серед яких 
передбачено впровадження 
процедури відеофіксації під 
час здійснення працівника-
ми Держпродспоживслужби 

заходів державного контро-
лю (нагляду). 
 Результати роботи інс-
пекторів у рамках проекту 
буде проаналізовано, уза-
гальнено та подано на роз-
гляд Мінагрополітики та 
Уряду, де прийматимуть рі-
шення, чи варто поширю-
вати таку процедуру для 
всіх територіальних органів 
Держ продспоживслужби. 
 «Ми «відкатаємо» режим 
відеофіксації на рівні однієі 
області, а далі запускати-
мемо по всій Україні. Пла-
нуємо завершити цю про-
цедуру впродовж поточно-
го року», — зазначив голова 
Служби. Для фінансування 
запровадження антикоруп-
ційної процедури Держпрод-
споживслужба розраховує 
на співпрацю з донорськими 
організаціями. 
 На території Києва зараз 
відпрацьовують також іще 
один пілотний проект: від-
стеження заявником етапу 
розгляду свого звернення в 
онлайн-системі. ■

Олена ЯРОШЕНКО

 Уряд не виконав своїх 
обіцянок щодо підтримки 
аграріїв. Формуються нові 
корупційні схеми, коли аг-
ровиробника для отримання 
допомоги ставлять у пряму 
залежність від чиновників. 
Триває свідоме вимивання 
коштів аграріїв, щоб довести 
їх до банкрутства і відібрати 
землі. Таку заяву оприлюд-
нила в понеділок президія 
Аграрної партії України.
 «Аграрна партія обурена 
системною політикою уря-
ду, спрямованою на запро-
вадження «дикого» ринку 
землі. Це намагаються зро-
бити, попри встановлений 
мораторій на продаж земель 
сільськогосподарського при-
значення. Україну хочуть 
розграбувати ще масштабнi-
ше, ніж під час сумнозвісної 
«прихватизації» промисло-
вості в 1990-х роках. Тоді вся 
промисловість опинилася в 
руках кількох олігархів», — 

йдеться в документі.
 У своїй лютневій заяві 
аграрії називають урядо-
ву політику «політикою на-
ціональної катастрофи»: «З 
початку року більш ніж на 
5 відсотків знецінилася на-
ціональна валюта. Тимчасо-
ва стабілізація курсу гривні 
досягається за рахунок вит-
рачання золотовалютних ре-
зервів і не може мати три-
валого ефекту без активіза-
ції виробництва. Понад 130 

тисяч приватних підприєм-
ців припинили діяльність 
лише за один місяць. Три-
ває необґрунтована політи-
ка підвищення комуналь-
них тарифів. Уряд практич-
но не вживає жодних заходів 
для запуску дієвої пенсійної 
реформи. Країну чекає чер-
гове зростання цін на основ-
ні продукти харчування». 
 Аграрії наголошують, 
що нинішня влада працює 
за принципом «розділяй і во-

лодарюй» і намагається пе-
ресварити виробників, під-
приємців, простих власни-
ків землі.
 «Укотре українців нама-
гаються поділити за соціаль-
ною чи майновою ознакою. 
Те саме робить так звана опо-
зиція, що була владою, проте 
не зробила нічого для цивілі-
зованого завершення земель-
ної реформи. Мета і перших, 
і других одна — роз’єднати 
українців і втриматися на 
владному олімпі. Їм байду-
же, що буде з Україною та 
українським народом. Вони 
готові в разі потреби втікати 
за кордон, де давно живуть 
їхні сім’ї», — зазначають ав-
тори заяви.
 Аграрії нагадують, що та-
кий популізм в умовах війни 
може стати фатальним для 
держави: «Сотню років тому 
безвідповідальні популіс-
ти сприяли зовніш ньому 
ворогу, який зрештою зни-
щив Українську республі-
ку, а пізніше почав фізич-
не винищення українського 
народу. Тоді так само вико-
ристали сепаратні перегово-
ри, земельне питання, поділ 
українців за майновою та со-
ціальною ознакою».
 Представники Аграрної 
партії запрошують усіх не-
байдужих узяти участь у зе-
мельних форумах, які про-
йдуть у всіх регіонах, та за-
кликають зупинити грабу-
нок України і розпродаж 
землі на «дикому» ринку. ■

СТИМУЛЯЦІЯ

Аукціони для органічного садівництва
Активізувати виноградарів та садівників планують пільговою орендою

■

АНТИКОРУПЦІЙНЕ

Перевіряйте, вас фільмують
Держпродспоживслужба впроваджує пілотний проект 
iз відеофіксації перевірок

■

ЗАЯВИ

Земельні «міжсобойчики» 
уряду і псевдоопозиції
Реформу землекористування реалізовують за тією ж 
схемою, що й приватизацію промисловості

■

Аграрарії очікують підтримки.❙
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«Сергієві Жадану вдалося вибитися з конвеєра і зробити брак 
на штампувальній лінії книжкового конвеєра, а отже, зробити подію 
в українському літпроцесі».

Лесь Белей
поет, літературний критик

УКРАЇНА МОЛОДА

«Для когось змінилося все, докорінно. 
Для когось не змінилося нічого»
 ■ Сергію, що стало основною причи-
ною появи вашого благодійного фонду? 
Коли виникла ідея його створення?
 — Ідея виникла сама собою — ми з 
друзями третій рік займаємося різними 
волонтерськими проектами, останнім 
часом багато говоримо про те, що значно 
ефективніше й перспективніше не прос-
то вирішувати якісь фінансові питання, 
а створювати умови, за яких ці питання 
б не виникали. 
 Ми багато спілкуємося на Донбасі з 
освітянами, бібліотекарями, активіста-
ми, і нам здається, що значно важливі-
шою сьогодні є повноцінна співпраця 
з різними структурами та інституція-
ми на Донбасі. Та й не лише на Донбасі. 
Тому  будемо пробувати робити щось ра-
зом із жителями східноукраїнських міс-
течок. Там живе велика кількість тала-
новитих і креативних людей, які іноді 
потребують просто підтримки, щоб по-
чати робити щось цілком нове. Ось цим 
ми й хочемо займатися. Хоча цільову ад-
ресну допомогу (ремонти, закупівля апа-
ратури й техніки, комплектування біб-
ліотек) культурним та освітнім закла-
дам це теж не скасовує.
 ■ Робота фонду буде передусім спря-
мована на розв’я зання гуманітарних 
проблем? Можливо, вже можете озву-
чити найближчі плани.
 — У найближчих планах те саме, що 
ми робимо останнім часом: співпраця зі 
школами, бібліотеками, культурно-ос-
вітніми центрами, підтримка дитячих 
садочків, інтернатів, лікарень. Про кон-
кретні проекти будемо повідомляти на 
наших сторінках у соцмережах.
 ■ Ви провадите активну волонтерську 
діяльність: їздите на схід, у зону АТО. Чи 
можна сказати, що з 2014-го щось зміни-
лося в мисленні, свідомості тамтешніх 
людей? У чому це виявляється?
 — Там живуть дуже різні люди. Та 
й не лише там, зрештою. І свідомість 
у кожного своя. Для когось змінилося 
все, докорінно. Для когось не змінило-
ся нічого. Нам із друзями щастить на 
людей розумних, активних і відкри-
тих, тих, хто з зими 13-го включився 

в життя країни, відчув свою до неї на-
лежність, намагається зробити для неї 
бодай щось. Таких людей немало, якщо 
чесно, і з кожним днем їх стає дедалі 
більше. 
 У чому це виявляється? Та бага-
то в чому. Хтось створює громадські 
об’єднання й намагається здійснювати 
громадську діяльність, хтось волонте-
рить, хтось намагається контролювати 
дії влади, тиснути на керівництво. Люди 
прокидаються, розуміють, що це їхня 
країна і що її проблем, крім них, ніхто 
не вирішить.

«Жадан і Собаки» — передусім 
можливість проговорити речі, 
які є надто плакатними для віршів 
і надто ліричними для прози
 ■ Торік «Жадан і Собаки» збирали 
гроші на ініціативу «Подаруй Сашку 
(Кольченку) побачення з мамою», скіль-
ки вдалося зібрати? Нині всі кажуть, що 
люди стали менше допомагати волонте-
рам, ви це відчули?
 — Ні, не відчув. Знову ж таки — 
мені, мабуть, щастить на людей. При-
наймні всі наші волонтерські ініціати-

ви завжди знаходять широку підтрим-
ку — як серед українців, які живуть в 
Україні, так і серед тих наших земля-
ків, які сьогодні живуть за кордоном. 
Стосовно Саші Кольченка — ми зібра-
ли 25 000, сума насправді не така вели-
ка. Але її, наскільки розуміємо, мало б 
вистачити на авіаквиток для його ма-
тері, щоб вона могла провідати Сашка 
в російській в’язниці.
 ■ Цього року проект «Жадан і Соба-
ки» святкує 10-річний ювілей. Як свят-
куватимете — писали, що будуть кон-
церти, скільки приблизно міст планує-
те охопити, яка географія? Що зміни-
лося в самому проекті за 10 років?
 — Плануємо видання диска з найкра-
щими піснями, які відібрали наші слуха-
чі. Деякі зі старих пісень перепишемо, 
щоб вони звучали сучасніше та адекват-
ніше. Плануємо також восени ювілейний 
тур. Зі списком міст визначаємося, єди-
не місто, з яким уже визначилися, — це 
Кропивницький. Надто вже гаряче нас 
приймали там у грудні. Для мене цей про-
ект — передусім можливість проговори-
ти якісь речі, які є надто плакатними для 
віршів і надто ліричними для прози. 
 ■ Багато ваших текстів покладено на 
музику. Чи були випадки, коли ви від-
мовлялися віддати комусь власну по-
езію? 
 — Ні, такого не було.
 ■ Чи завжди вам подобається резуль-
тат — як ваша поезія звучить? 
 — Та ні, звісно. Іноді не подобаєть-
ся.
 ■ Можливо, «Жадан і Собаки» — це 
намагання, щоб вірші прозвучали саме 
так, як чує автор?
 — Ні. Проект із «Собаками» — це 
можливість говорити про найголовні-
ше за допомогою тромбона.

Не буде країни — кому потрібні будуть 
усі наші премії?
 ■ Ви казали, що пишете книжку про 
війну, вона має вийти цього року — про 
що ця книжка?
 — Це історія двох людей, які намага-
ються вижити.
 ■ У чому її принципова відмінність 
від тих книжок про війну, що останнім 
часом почали з’являтися на книжкових 
полицях? 
 — Нікому не буде шкода її головного 
героя.

 ■ На жаль,  реалії такі, що з ук-
раїнськими письменниками, музи-
кантами, акторами журналісти біль-
ше спілкуються про їхню громадську 
діяльність, аніж про творчість. Зазви-
чай наші митці — це борці за справед-
ливість. Як, на вашу думку, громад-
ська діяльність не заважає розкрити-
ся більше, можливо, навіть, здобувати 
Нобелівські премії, бо вони переважно 
зосереджені на, власне, українських 
проблемах? 
 — Не думаю, що українські митці 
борються за справедливість заради Но-
белівської премії. Якщо серйозно: не 
буде країни — кому потрібні будуть усі 
наші премії?
 ■ Днями відбудеться презентація 
аудіокнижки «Тамплієри». Чому вирі-
шили зробити аудіоверсію? 
 — Це ідея Ярослава Лодигіна — 
режисера, з яким ми робимо фільм за 
«Ворошиловградом». Ярослав працює 
на радіо «Аристократи», він і запропо-
нував такий формат. Я подумав, що це 
цікаво. По-перше, у нас справді біда з 
аудіокнигами — ми працюємо з людь-
ми з вадами зору, вони постійно скар-
жаться на відсутність таких книжок ук-
раїнською мовою, по-друге, це цікавий 
формат, який дає можливість літературі 
звучати цілком інакше.

«Отримають Шевченківську 
премію всі достойні — 
тоді й подамся»
 ■ Як обирали тих, хто читатиме ваші 
вірші і хто обирав, які саме вірші чита-
тимуть?
 — Я запросив своїх друзів — музи-
кантів та акторів, когось запросив Ярос-
лав. А вже вони самі обирали, що хочуть 
читати. Проект благодійний, усі працю-
вали без гонорарів, отримані з продажу 
та презентації кошти перерахуємо ді-
тям наших загиблих військових.
 ■ Чи маєте політичні амбіції? 
 — Не маю.
 ■ Торік вас обрали до Комітету з На-
ціональної премії Шевченка. Яке став-
лення до цієї премії? 
 — Мені здається, що, оскільки для 
багатьох ця премія й далі лишається 
важливою та знаковою, добре було б 
якоюсь мірою долучитися до її «переза-
вантаження».  До неї можна по-різному 
ставитися, безперечно. Просто тут така 
річ: одні, кажучи про неї, згадують най-
більш одіозних її лауреатів, а я ось за-
вжди згадую Ігоря Римарука, Василя 
Герасим’юка, Тараса Федюка, Петра Мі-
дянку. Дивлячись що ми хочемо бачити 
і в цій премії, і в історії нашої літерату-
ри загалом.    
 ■ Чи подавалися колись на цю пре-
мію самі? Якщо ні, то чому?
 — Ні, не подавався. Ось отримають 
усі достойні — тоді й подамся. 
 ■ Кого з письменників читає пись-
менник Сергій Жадан?
 — Та всіх. Можливо, дещо хаотично, 
але в цьому є й свої переваги — ніколи 
не знаєш, де й коли натрапиш на щось 
близьке й важливе.
 ■ Як ви все встигаєте?
 — Насправді багато чого не встигаю. І 
дуже побиваюся з цього приводу. 
 ■ Поділіться, будь ласка, з читачами 
нашої газети найновішими поетичними 
рядками, яких іще не чув ніхто. 

 Ось і це літо добігає кінця.
 Лишає по собі фруктові сади,
 подібні на покинутих жінок —
 вчитися знову ділитися своєю ніжністю,
 вчитися знову любити свою природу.
 
 Коли ще нічого не встиг.
 Коли нічого не встиг побачити.
 Коли так запізніло відчуваєш
 павутину в сухому повітрі.
 
 Останнім з’являється сонце.
 Запізнюється, поспішає.
 Ніби щось можна надолужити. 
 В обід завмирає, вагається. 
 Рухається туди,
 куди йому показують соняшники. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Сергій Жадан: Нікому не 
буде шкода головного 
героя нової книжки
Письменник — про те, що йому щастить на 
людей розумних, активних і відкритих, тих, 
хто з зими 2013-го включився в життя країни 
і  намагається зробити для неї бодай щось

■

Сергій Жадан.
Фото Марії СУЛИМИ.

❙
❙

Марія СУЛИМА 

Письменник Сергій Жадан нещодавно презентував власний благодій-
ний фонд. Хоча від самого початку війни на сході  він допомагає на-
шим військовим і тамтешнім жителям: благодійні концерти, вечори, 
численна гуманітарна допомога — насправді зроблено дуже багато. 
Судячи з усього, не менше роботи й попереду. Вже 9 лютого в Києві 
відбудеться презентація аудіокнижки «Тамплієри», а на 17 лютого в 
Харкові заплановано рок-концерт за участі гурту «Жадан і Собаки». 
Ці проекти благодійні — всі зібрані кошти 
перерахують родинам загиблих українсь-
ких військових. Водночас Сергій Жадан не 
полишає власної письменницької діяль-
ності: торік презентував поетичну збірку 
«Тамплієри», а тепер-от обіцяє новий про-
зовий твір. Про що пише і що збирається 
робити — розповів «Україні молодій».
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Душа страждає, 

Звук трембіти лунає,
 

А що серце кохає, 
Бо гаряче, мов жар.

(з пісні «Гуцулка Ксеня»)

УКРАЇНА МОЛОДА

Ніна ВЕРЕСКОВЕЦЬ

Колишній прокурор Волині 
Андрій Гіль нещодавно роз-
повів мені, як він, працюючи 
в Ген прокуратурі, в групі, що 
розслідувала злочини Павла 
Лазаренка, поїхав у службове 
відрядження до Німеччини. І в 
готелі зранечку почув українсь-
ку мелодію, що доносилася з 
вулиці. Пішов на звук — і зус-
трів троїстих музик із Коломиї, 
які тут гастролювали, а у віль-
ний час давали концерти ще й 
на вулицях. Керівник ансамблю 
Микола, дізнавшись, що він з 
Волині, розповів вражаючу іс-
торію своєї родини, доля якої 
тісно переплетена з Волинню. 
Його сім’ю наприкінці 40-х 
років репресували і вислали до 
Сибіру. Мама вже була вагіт-
на ним. Винахідливі волиняни 
врятували життя не тільки його 
родині, а й усім засудженим їх-
нього вагона. Вони виготовили 
спеціальні «патронташі» — по-
яси з маленькими відділення-
ми-комірчинами, в які понапи-
хали шматочки сала та сухарів. 
Завдячуючи цьому провіантові 
ніхто із їхнього вагона не по-
мер від голодної смерті по до-
розі на каторгу. А ті волиняни 
згодом стали ще й хрещеними 
Миколи.

«Духопелив» усе життя, 
а на пенсії...
 Почувши цю зворушливу 
історію, кинулася шукати цьо-
го артиста в Коломиї. У відділі 
культури Коломийської міськ-
ради перебрали всіх артистів 
приблизно такого віку і з та-
ким іменем. Але мого героя, на 
жаль, знайти не вдалося. Все-
таки пройшло часу та часу від 
того відрядження Андрія Гіля 
до Німеччини. На всяк випа-
док залишила свій телефон ко-
ломийчанам. Через кілька днів 
мені зателефонував чоловік, 
який сказав: «Добрий день, я 
Микола». Вже через кілька хви-
лин стало зрозуміло, що не той 
це Микола, хоч за віком ніби 
збiгається. Теж музикант, та-
кого ж приблизно віку, і навіть 
у Німеччині бував, але народив-
ся він на своїй Гуцульщині й ро-
дина його репресована не була. 
Так випадково я познайомила-
ся з Миколою Василевичем — 
цікавою і неординарною люди-
ною, відомим артистом оригі-
нального жанру, який вірту-
озно грає на трубі, тромбоні, а 
на простому дерев’яному мунд-
штуку може утнути будь-яку 
пісню. Він — лауреат бага тьох 
всеукраїнських і навіть між-
народних конкурсів. І головне, 
що підкупило найбільше, — 
пан Микола у 63 роки освоїв ще 
й гру на трембіті. На цьому гу-
цульському інструменті, який 
важко уявити в якості концер-
тного, він теж може заграти 
практично будь-яку мелодію. 

 — Я переграв у всіх рестора-
нах Івано-Франківська, коли 
був студентом педінституту. 
Був знайомий з Миколою Моз-
говим, він тоді працював в об-
ласній філармонії в ансамблі 
«Беркут» і теж підпрацьову-

вав у ресторанах. Зустрічав-
ся з Володимиром Івасюком, 
коли у 1974 році він приїздив 
на концерт. А на скількох фес-
тивалях довелося побувати! — 
з приємністю згадує ті роки 
пан Микола. 
 За своє життя якими оркест-
рами він тільки не керував, по-
чинаючи з армійського: і завод-
ським, і «петеушним», і в пе-
дучилищі відкрив відділ духо-
вих інструментів. А в 48 років 
надумав служити в міліції і до 
2010 року керував iще й оркес-
тром ДАІ, завойовуючи при-
зові місця на різних фестива-
лях і об’їжджаючи практично 
всю Україну. Здається, вже так 
награвся за своє життя, що на 
пенсії можна було б і відпочи-
ти. Та треба знати вдачу Васи-

левича! Він не просто не пере-
став грати, а в поважному віці 
освоїв ще один інструмент — 
трембіту. І не просто освоїв, а 
став віртуозом. Його трембіта 
грає під інструментальний суп-
ровід «Гуцулку Ксеню», «Рід-

на мати моя», «Два кольори», 
«Осіннє золото» та багато ін-
ших хітів української естради. 
Задумав зіграти Гімн України 
— зробив! На фестивалі «Кар-
патське коло» в Шешорах ви-
конав «Ще не вмерла Украї-
ни» за 1 хвилину 15 секунд, за 
що потрапив у книгу рекордів 
Карпатського краю. Він поки 
що єдиний в Україні, кому ця 
мелодія Вербицького підкори-
лася на трембіті. Його кличуть 
на фестивалі, дні міст, на різ-
номанітні корпоративні захо-
ди. У свої 66 років він може за 
добу своєю «Славутою» поїха-
ти в іншу область на якусь уро-
чистість, відіграти й того ж 
дня повернутися додому, тро-
хи поспати, а зранку — знову 
в дорогу. 

«У трембіті важко потрапити 
у потрібний звук. Дерево 
не хоче піддаватися»
 — То так здається, що це 
просто — грати на трембіті. 
Багато хто навіть із духовиків 
каже: «Та запросто». Взяв, а 
звук видути не може. Прийнято 
вважати, що на трембіті грають 
тільки основні тони. А щоб за-
грати пісню — не вірили. При-
їздили хлопці зі Львова, Киє-
ва подивитися, як я то роблю. 
Коли вчився, то починав грати 
шматочками. У трембіті важко 
потрапити у той звук, який тре-
ба. Дерево не хоче піддаватися. 
Але хто дуже хоче, той зможе, 
— ділиться секретами майстер-
ності Микола Василевич. — У 
мене це вже третя трембіта. На 
першу після концерту в Кремен-
ці хтось наступив і пошкодив. 
Були саме американці в гостях 
і попросили їм подарувати. Я 
довго шукав свою трембіту у го-
рах, об’їздив багато районів. Не 
кожен може зробити хороший 
інструмент. Гуцул шукає в го-
рах громове дерево (в яке влу-
чила блискавка. — Ред.), зрі-
зає його, і років 5-10 воно прос-
то неба мусить сушитися. І тіль-
ки тоді вже береться до роботи. 
Я знайшов чудового майстра в 
Яворові на Косівщині — робить 
суперові трембіти. Ми заливали 

її спеціальною оливою, приве-
зеною з Італії, тоді затягуються 
всі дірочки й трембіта звучить 
краще. Якщо мочити інстру-
мент водою, то він через півро-
ку згниє і короїди з’їдять. Треба 
тільки олію або самогон брати. 
Мене часто запрошують у Бу-
ковель. Я там не просто граю. 
Я мушу розповісти туристам 
про свій край, для чого потріб-
на трембіта, показати, як на ній 
заграти. 
 У житті пан Микола — вели-
кий оптиміст. Він народився у 
День святого Миколая і цьо-
го дня в його оселі весело на-
віть без спиртного. Збирають-
ся друзі-музиканти на «баль» 
поспілкуватися, поспівати. 
Господар любить куховари-
ти і пригощати своїми наїдка-
ми компанію. Дружина подов-
гу гостює в доньки, яка живе в 
Німеччині, так що доводиться 
самому все робити. 
 — У мене стоїть коньяк 
«Наполеон» ще з 1986 року. І 
горілка радянська є, бо я її не 
п’ю. Не курю, не п’ю, але дів-
чат люблю! Бо якщо ще їх не 
любити, то для чого тоді жити? 
— жартує артист. — На кожен 
Святий вечір ми з друзями сі-
даємо в машину, їдемо на пе-
ревал, там вечеряємо і повер-
таємося в Коломию. Така в нас 
традиція. Як каже мій син-свя-
щеник, не все у цьому жит-
ті вимірюється грошима. Ос-
новне — бути людиною. Навіть 
коли в ДАІ працював, намагав-
ся робити так, щоб людям злого 
не чинити. Тому й тепер спокій-
но живу у своєму місті й можу 
спокійно дивитися в очі людям. 
Живу, як совість підказує. До-
помагаю церквам, люблю свою 
родину, друзів і музику. 
 Ось такий він, не той Мико-
ла, якого шукала в Коломиї. 
Можливо знайдеться й інший, 
про долю якого теж хотілося б 
написати... ■

СПРАВА ЖИТТЯ

«Я довго шукав свою 
трембіту в горах»
Микола Василевич виконує на гуцульському інструменті навіть Гімн України

■

ЦІКАВО ЗНАТИ

 * Звук трембіти чути на відстані понад десять кілометрів.
 * Гуцульська трембіта занесена до Книги рекордів Гіннесса як найдовший му-
зичний інструмент у світі. Зазвичай її довжина сягає трьох метрів, проте трапля-
ються екземпляри завдовжки й вісім метрів. Важить трембіта приблизно півтора кі-
лограма.
 * Це зараз трембіту називають музичним інструментом, а від початку вона була 
своєрідним засобом зв’язку в гірській місцевості. За її допомогою вівчарі в горах 
«спілкувалися» із селом та між собою. Через трембіту вартові повідомляли про 
наближення ворога. Спеціальними сигналами розповідали про сільські новини: на-
родження дитини, весілля або смерть людини. Нерідко звуки трембіти допомагали 
зорієнтуватися в горах тим, хто заблукав. 
 * Для гуцулів трембіта — не тільки «мобільний телефон», а й годинник (за до-
помогою неї та сонця визначали час), і барометр (за звучанням трембіти досвідче-
ний чабан міг визначити, якої очікувати погоди, особливо добре інструмент відчуває 
дощ та грозу).
 * Виготовлення трембіти — справа непроста. Спеціальним чином загартоване 
дерево треба розчахнути навпіл одним ударом (якщо це не вдалося, справа, вважай, 
змарнована), а вже потім вручну вибрати серцевину. Потім тоненькі «шкаралупки» 
(товщина стінок трембіти всього кілька міліметрів) скріплюють березовим клеєм та 
обмотують корою. 

■

«Не кожен може зробити хороший інструмент. Гуцул 
шукає в горах громове дерево, зрізає його, і років 
5-10 воно просто неба мусить сушитися. І тільки тоді 
вже береться до роботи».

Микола Василевич: «Мені не вірили, що можу зіграти на трембіті пісню».
Фото з архіву Миколи Василевича.

❙
❙



Закохані один в одного і в 
маленьку донечку Анастасію
 Тетяна і Валерій Фетісови цим 
мистецтвом взаєморозуміння во-
лодіють сповна. Моє знайомство 
з ними, правда, почалося про-
заїчно: із зацікавлення вишука-
ними стравами, які вони готують 
спільно, з «консультації» смаку, 
корисності й поживності сирів, у 
яких вони тонко розуміються, з 
їхнiх рецептів печива, салатиків, 
які вже встигла полюбити, з по-
рад корисного і смачного харчу-
вання, з кулінарних секретів — 
словом, усього того, що нам на-
разі також знадобиться. 
 Але їхня історія значно цікаві-
ша за кулінарні секрети. 
 «Історія любові Валерія і Те-
тяни чудова і незвичайна. Він — 
iз сім’ї потомствених сталеварів, 
вона — доярка в третьому по-
колінні. Їхнє знайомство відбу-
лося на збиранні врожаю, спе-
котним серпневим вечором, — 
починає розповідати цю історію 
Валерій під мої заокруглені очі і 
відразу ж щиро сміється: жарт! 
Бо все було значно банальніше 
(це — як для кого, я би не сказа-
ла, що банальніше). 
 Валерій поїхав навчатися і 
працювати в Німеччину. Якось 
у Кельні, під звуки запальної 
бачати, він зустрів тендітну ка-
рооку дівчину з «місцевих». 
Здивуванню не було меж, коли 
з’ясувалося, що дівчина — його 
землячка. Через два роки Ва-
лерій запропонував Тетяні не 
тільки руку і серце, а й обручку. 
 «Здійснилася ця знамен-
на подія на самій крайній точці 
Західної Європи — мисі Рока 
(CabodaRoca), розташованому в 
40 км від Лісабона, перед бурх-
ливими хвилями Тихого оке-
ану», — патетично продовжує 
Валерій під посмішку дружи-
ни Тетяни. Пара вирішила для 
спільного життя повернутися в 
Україну, відгуляли весілля. За-
кохані один в одного і в малень-
ку донечку Анастасію.
 Вони вважають, що чекати 
Дня святого Валентина, щоб по-
радувати свою половинку, зов-
сім не обов’язково — це має бути 
щоденним приємним заняттям. 
Але щоб акцентуватися на своїх 
відносинах, знайти часу біль-
ше для близьких сердець і прос-
то приємно провести час у цей 
день — чудова нагода.

Любов і печиво
 Валерій вважає, що приготу-
вання романтичних сніданкiв-
обідiв-вечерь не повинно займати 
багато часу, тобто їх слід продума-
ти заздалегідь. Він так і робить, 
приміром, готує в’ялене м’ясо чи 
заготовлює в’ялені помідори для 
приготування корисних смаколи-

ків. «Як казав Децим Юній Юве-
нал «Mens sanain corpore sano», 
що означає «У здоровому тілі — 
здоровий дух». Щоб і дух і тіло за-
лишалися якомога довше здоро-
вими, необхідне правильне хар-
чування і, звичайно, смачне», — 
підсумовує він. 
 Тетяна радить готувати їжу 
легку і необтяжливу, а в родин-
них «застіллях» вона відповідає 
за десерти — також легкі, вишу-
кані і приємні на смак.

Готуємо заздалегідь
 Ще до Дня святого Валенти-
на є трохи часу, тому чоловікам 
на замітку — поради Валерія 
Фетісова, як заздалегідь при-
готувати в’ялену яловичину, це, за 
його словами, пісне м’ясо з ве-
ликим вмістом білку і низьким 
вмістом жиру. 
 Треба буде кілограм ялови-
чини (вирізки або філе), кілог-
рам крупної морської солі, по 
столовій ложці чорного меле-
ного перцю, чебрецю, розмари-
ну, орегано, паприки (і всього, 
що вам подобається зі спецій) та 
4 зубчики частинку. 
 Якщо ви виберете вирізку 
— м’ясо вдасться м’яким і ніж-
ним, а якщо філе — тонким і 
трохи жорстким, як хамон. 
 Насамперед зачищаємо м’ясо 
від плівок. Крупну сіль перемі-
шуємо з перцем. М’ясо за бажан-
ням ріжемо на поздовжні шмат-
ки — кілограм м’яса можна розрі-
зати на 2-3 такі смужки. Полови-
ну солоної суміші викладаємо 
на дно форми, зверху укладаємо 
м’ясо. Засипаємо сіллю, що за-
лишилася з перцем. Закриваємо 
плівкою і ставимо в холодильник 
на 12 годин. Потім м’ясо проми-
ваємо, обсушуємо і даємо поле-
жати ще 12 годин у холодильни-
ку на полиці, нічим не закрива-
ючи. Трави і спеції подрібнюємо, 
часник пропускаємо через прес, 
все розмішуємо і натираємо ним 
м’ясо. Загортаємо в кілька шарів 
марлі або тонку серветку, тільки 
не дуже щільно, щоб м’ясо «ди-
хало». Перев’язуємо мотузкою 
і ставимо його в холодильник 
на тиждень. Можна просто пок-
ласти на полицю, але доведеться 
пару разiв на день його переверта-
ти, а можна прикріпити до поли-
ці м’ясо на гачок. Так воно буде 
в’ялитися зовсім без вашої участі. 
Через тиждень воно готове! Хоча 
можна його там тримати ще дов-
ше — це той випадок, коли від 
цього воно стає ще смачнішим. 
Келих червоного вина (свято ж!) 
приємно підкреслить смак приго-
тованого вами м’ясця. Отож час є, 
чоловіки, беріться за роботу!
 Із салатів Валерій готувати-
ме італійський з в’яленими помідора-
ми. Помідори він приготував за-

здалегідь власноруч і впевнений, 
що цей делікатес є заготовленим у 
багатьох родинах, бо це дуже ко-
рисно і смачно. «У в’ялених по-
мідорах багато грубої кліткови-
ни, яка значно поліпшує робо-
ту шлунка. Вони — чудові ан-
тидепресанти, бо сприятливо 
позначаються на роботі нер вової 
системи. У складі цього продук-
ту є серотонін, який ще назива-
ють «гормоном щастя». За раху-
нок цього поліпшується настрій 
і загальне самопочуття. Крім 
цього, регулярне споживан-
ня в’ялених помідорів позитив-
но позначається на роботі моз-
ку і покращує пам’ять», — спо-
нукає до в’ялення помідорів Ва-
лерій і обіцяє рецепт делікатесу, 
як тільки на полях з’являться ці 
червоні комірчинки здоров’я. А 
наразі їх можна придбати в су-
пермаркетах і переконатися в 
особливому смаку страв iз ними 
— приміром, у салаті. 
 Інгредієнти для салату: 100 г 

в’я лених помідорів, 100 г моца-
рели, морквина, червона цибу-
лина, 100 г листкової зелені (са-
лат, шпинат, рукола, гірчиця, 
інша, яку виберете), 11 г кон-
сервованої кукурудзи, оливко-
ва олія, сіль, перець. 
 Листкову зелень помити і по-
сушити з допомогою паперових 
рушничків. Додати кукурудзу і 
потерту на крупну тертку моркву.  
Далі викладаємо невеликі куль-
ки моцарели, порізану на пів-
кільця цибулю і, звичайно, самі 
в’ялені помідори (якщо вони ве-
ликі, поріжте їх на смужки). На-
самкінець салат треба посолити, 
поперчити і заправити оливковою 
олією. Перемішати і подавати на 
стіл. Але салати,  наголошує Ва-
лерій, — річ дуже індивідуальна. 
Якщо ваші рідні люблять якісь 
інгредієнти особливо — додавай-
те їх також, це лиш підкреслить 
смак і заявить про вашу посиле-
ну увагу до того, кого пригоща-
тимете. До цього салату «личити-
ме» пармезан, каперси, будь-яка 
зелень — подумайте, що смакува-
тиме вам, і додавайте. 
 Тетяна Фетісова пропонує 
спекти пісне імбирне печиво, а ос-
кільки мені вже пощастило його 
скуштувати в її «виконанні», рад-

жу вам не відмовлятися від такої 
пропозиції. Хрумке, ошатне, па-
хуче, пряне, воно так і тане в роті, 
залишаючи найприємніший піс-
лясмак. Головне — печеться 
швидко і приємно, особливо коли 
думаєш про того, кому воно «ад-
ресуватиметься». 
 Інгредієнти для печива: 2 
склянки борошна, половина 
склянки цукру, банан (якщо ма-
ленькі — два), 150 г олії, паке-
тик розпушувача, півтори сто-
лові ложки меленого імбиру, 
чайна ложка апельсинової цед-
ри, чайна ложка кориці, полови-
на чайної ложки гвоздики і тріш-
ки солі. 
 Очистіть від шкірки банан і 
розімніть у пюре. Змішайте цу-
кор та олію і збийте міксером 
або блендером. Додайте борош-
но, розтертий банан і решту ін-
гредієнтів і знову збийте міксе-
ром або блендером до однорідної 
маси. Розкачайте тісто не товс-
тіше 1 см і поріжте його на фі-
гурки (формочками чи ножем). 
Викладіть на вистелене папером 
для випічки деко і ставте в духов-
ку на 10 хвилин при температурі 
200 градусів. До чаю чи до кави, 
особливо якщо вона — на двох, 
краще і не придумати! ■
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РЕЦЕПТИ

Інь і янь кулінарії
Як зустріти кохання і чим його підживлювати — 
покрокові рецепти до Дня святого Валентина від закоханої пари

■

В’ялене м’ясо.❙

РОМАНТИЧНО■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Люблю романтичні історії. Хоч дехто і скептичний 
до «ванільних» розповідей про неземне кохання, 
але все одно розчулюється, коли бачить, як хтось 
щоразу терпляче чекає когось, радіє комусь, пи-
шається, поважає, турбується і чесно і щиро ділить 
усі випробування навпіл. І йдеться не про квітково-
цукерковий період побачень, а про роки спільного 
життя, які зберігають перші почуття.
От якраз ці роки — це лакмусовий папірець для по-
чуттів. Мудрі пари знають, як їх залишити свіжими і 
красивими. Краса у стосунках — це ціле мистецтво! 
Як і кулінарія.

 Якщо плануєте романтичний вечір при свічках — гармонію 
його доповнять білосніжні солодкі кошики з ягодами. 
 Цю красу приготувати також нескладно. Знадобиться 4 біл-
ки і склянка цукру — це для кошиків. А для начинки: 400 г м’якого 
сиру, 100 г сметани, цукор за смаком, будь-які ягоди (наразі — за-
морожені або консервовані, якщо не знайдете свіжих). 
 Білки, до яких порціями слід всипати цукор, збити до стану 
м’яких стійких піків. Застелити деко пекарським папером, висади-
ти кільцями з мішка білкову масу і випікати близько півтори годи-
ни при температурі 100 градусів.
 Для крему перемішати в однорідну масу сир, сметану і цукор 
у блендері. Заповнити безе кремом, готові білкові кошики з сиром 
оформити ягодами, прикрасити зеленими листочками м’яти і по-
давати на радість. 
 Пиріг iз яблуками і меренгою — це справжня «аромоте-
рапія» і легкість, подібна до хмаринок. Такий пиріг не залишить 
байдужим нікого. Спечіть на День закоханих — зробіть його по-
справжньому незабутнім!
 Для тіста знадобиться 300 г борошна, 250 г сиру, по 100 г цук-
ру і сметани, жовток, трошки солі і ваніліну та пакетик розпушува-
ча. Для начинки: 4 яблука (середні), 70 г цукру, чайна ложка кори-
ці. Для меренги: 2 білки і 100 г цукру. 
 Цукор і сир змішати, додати до них жовток і сметану, потім  
порціями борошно з ваніліном і розпушувачем і замісити тісто, щоб 
не прилипало до рук. Порізати очищені яблука, збризнути лимон-
ним соком, присипати корицею і цукром, перемішати начинку. Ви-
стелити форму папером для випічки, змастити маслом, викласти 
тісто, сформувати бортики, покласти начинку. Поставити в духовку 
з температурою 180 градусів приблизно на 25 хвилин. Приготува-
ти меренгу зі збитих міксером білків iз додаванням цукру або цук-
рової пудри. Дістати форму, змастити пиріг меренгою, повернути 
в духовку з температурою 160 градусів на 15 хвилин. Дочекатися, 
щоб пиріг прохолонув, і витягти з форми. 
 Без випічки можна «спекти» зефірний торт — шанувальни-
кам зефіру присвячується! 
 Потрібно 300 г печива, 150 г розтопленого масла, 8 зефірин, 
2 пакети фруктового желе, 3 столові ложки желатину, 2 склянки 
води, 200 г масла, 150 мл молока, склянка цукрової пудри.
 Подрібнити печиво і змішати його з розтопленим маслом. 
Роз’ємну форму застелити фольгою, викласти крихти з печива, 
сформувавши бортики, і поставити в холод на годину. Желатин 
змішати з желе, залити водою і залишити на 20 хвилин. Прогрі-
ти желе до розчинення желатину, остудити. На печиво викладає-
мо половинки зефіру, заливаємо половиною желе і ставимо в хо-

лод на 30 хвилин. Потім викладаємо ще зефір і виливаємо решту 
желе. Ставимо на годину в холод. Збиваємо масло з пудрою, до-
даючи потроху молоко. Торт намащуємо кремом і прикрашаємо, як 
підказує бурхлива фантазія.
 Так само легкими та оригінальними, на переконання Тетяни Феті-
сової (та й на моє — також), будуть сирні тістечка з фініками та 
мигдалем. На 300 г м’якого сиру треба буде плитка чорного шокола-
ду, 4 фініки, по 2 столові ложки сметани та меду, жменя мигдалю.
 З’єднати сметану з цукром або медом, старанно розмішати. Дріб-
но потерти шоколад. Намочити руки, покласти на долоню сирну масу, 
використовуючи ложку. Зробити корж, у центр покласти фінік без кіс-
точки і (або) мигдальний горіх. Загорнути начинку, щоб вийшли куль-
ки, обкачатив шоколадній стружці. Покласти тістечка з сиру на тарілку 
і поставити на півгодини в холодильник, щоб вони охололи.
 А якщо часу на приготування зовсім обмаль, але спільна кава 
або чай — це головне, спечіть просту, але всіма улюблену ягідну 
шарлотку — запах насиченого ягідного літа лише підкреслить на-
сиченість почуттів. Треба буде 3 яйця, по склянці цукру та кефіру, 
півтори склянки борошна, чайна ложка соди чи пакетик розпушу-
вача, 4 столові ложки цукру, 3 столові ложки вівсяних пластівців, 
300 г ягід (які є під рукою) і чайна ложка кориці. 
 Збити всі інгредієнти. На дно застеленої форми викласти 2 
столові ложки цукру, висипати пластівці і посипати рештою цукру. 
Викласти ягоди і залити тістом. Пекти 40 хвилин при 180 граду-
сах. Перевірити шпичкою. Дістати з духовки та охолодити, потiм ви-
йняти з форми і викласти  на таріль. Посипати цукровою пудрою.
 Як бачите, пожива для кохання — проста і необтяжлива. І на пер-
шому місці в цьому зовсім не страви, а повага одне до одного, бажання 
порадувати і взаєморозуміння аж до кулінарних уподобань своєї поло-
винки. Готуйте смачно і з любов’ю — кохання окрилює і в цьому! ■

Зефірний торт.❙

Щаслива сім’я Фетісових.❙



Григорій ХАТА

 Добре відомо, що змусити 
лебедя, рака та щуку рухатися 
в одному напрямку неймовірно 
складно. Водночас спорт — чи 
не єдина сфера життя, де мож-
на об’єднати абсолютно різних 
за поглядами людей. Занедбане 
спортивне господарство вже дав-
но волає про системну допомогу, 
проте, окрім окремих «вузько-
партійний» проектів, побачити 
в ньому щось іще важко.
 Аби якось зрушити справу з 
мертвої точки, у високих кабі-
нетах почали жваво обговорю-
вати законопроект «Про меце-
натство в спорті». Приміром, 
президент Федерації хокею Ук-
раїни Анатолій Брезвін вважає, 
що такий нормативний акт ста-
не рушійною силою «для роз-
витку вітчизняного спорту 
та створить сприятливі умо-
ви для представників бізнесу, 
котрі підтримують вітчизня-
них спортсменів».
 Наразі слід визнати, що події 
на кшталт чемпіонату Європи з 
футболу-2012 чи пак цьогоріч-
на світова першість із хокею в 
Дивізіоні IA, яка відбудеться 
22-28 квітня в Києві, мають від-
верто спорадичний характер.
 Натомість сусідня Поль-
ща, котра завдяки футбольно-
му Євро-2012 відчутно оживи-
ла свою спортивну та гостьову 
інфраструктуру, нині в режимі 
«нон-стоп» приймає спортив-
ні події. Із останніх серйозних 
спортивних «надбань», запла-
нованих у Речі Посполитій на 

2017 рік, — клубний чемпіонат 
світу з волейболу серед чолові-
чих команд та чемпіонат Євро-
пи з футболу серед молоді.
 Серед турнірів нижчого ран-
гу можна відзначити й кілька 
хокейних змагань, участь у од-
ному з яких візьме наша націо-
нальна збірна. «В Польщі є ба-
гато міст, які можуть прийня-
ти міжнародні змагання. Для 

цього у нас є відповідна інфра-
структура. Утім багато що за-
лежить в організаційних пи-
таннях і від місцевої влади, — 
розповідає віце-президент феде-
рації хокею Польщі Мирослав 
Мінкіна. — Приміром, керів-
ництво міста Катовіце дуже лю-
бить хокей. Загалом, усе місто 
«хворіє» хокеєм, тому не дивно, 
що в першій половині року тут 

відбудеться одразу три міжна-
родні турніри».
 У нинішньому сезоні Поль-
ща вдруге прийматиме хокей-
ний «Єврочелендж». На тур-
нірі, що відбувся в Кракові на-
прикінці минулого року, наші 
хокеїсти відверто провалили-
ся, програвши два з трьох поє-
динків. До Катовіце підопічні 
Олександра Савицького їдуть з 
оптимізмом. У компанії з госпо-
дарями, італійцями та словен-
цями, за словами форварда збір-
ної України та «Донбасу» Вік-
тора Захарова, «синьо-жовті» 
в кожному матчі гратимуть на 
перемогу. Як відзначає настав-
ник нашої команди, в найближ-
чі три дні (9-11 лютого) він пла-
нує задіяти гравців, які не мали 
достатньої ігрової практики  або 
взагалі не були на попередньо-
му зборі.
 Зайве говорити, що турнір 
у Катовіце тренерський штаб 
української збірної розглядає 
як ключовий етап підготовки 
до домашнього ЧС, де «синьо-
жовті» в черговий раз намага-
тимуться пробитися до еліти 
світового хокею. ■
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«У збірній позитив, море емоцій. Можна відволіктися від клубних справ. 

Поки відповідальність за результат на домашньому чемпіонаті світу 
не відчувається».

Віктор Захаров
форвард національної збірної 
України з хокею та ХК «Донбас»

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Одним махом дуже тяжко 
осягнути всю глибину кризи, 
в яку занурився олімпійський 
спорт після того, як Всесвіт-
ня антидопінгова агенція поча-
ла системно розкручувати до-
пінгову проблему. Показовою 
в цьому питанні є справа росій-
ських легкоатлетів, яким міц-
ним муром загородили підсту-
пи до міжнародних змагань.
 Зрозуміло, що заборонени-
ми стимуляторами зловжива-
ють не тільки в Росії — при-
міром, відбиватися від допін-
гових звинувачень нині змуше-
ний навіть легендарний бігун, 
восьмиразовий олімпійський 
чемпіон Усейн Болт, п’ять ко-
лег якого по збірній Ямайки по-
горіли на допінгу. Утім історія 
з допінгом у російському спор-
ті, де його прикриттям, як ствер-
джують у ВАДА, займалися на 
державному рівні, потребує від 
міжнародних організацій особ-
ливо пильної уваги.
 Особливо принципову по-
зицію в російській допінговій 
справі після зміни свого керів-
ника зайняла Міжнародна фе-
дерація легкої атлетики, яка 
не побоялася відсторонити ат-
летів iз Росії від усіх міжнарод-
них стартів, зокрема й Олімпіа-
ди-2016.
 Окрім того, в ІААФ створи-
ли Робочу групу на чолі з нор-
вежцем Руне Андерсеном, якій 
доручили слідкувати за тим, як 
росіяни виправляють свої до-
пінгові помилки. За словами 
Андерсена, роблять у Росії це 
вельми повільно. Відтак жод-
них підстав для того, аби дозво-
лити їхній збірній узяти участь 
у літньому чемпіонаті світу в 
Лондоні, у ІААФ немає. Відтак 
єдиний шлях, який наразі доз-
воляє представникам російської 

легкої атлетики вийти в люди, 
— пройти незалежне тестуван-
ня та під нейтральним прапо-
ром заявитися на міжнарод-
ні старти. Як інформує ІААФ, 
iз подібним клопотанням до 
неї звернувся вже 31 атлет із 
Росії. Серед них — і колишній 
член збірної України, списоме-
тальниця з Криму Віра Ребрик, 
яка, нагадаємо, після анексії 
росіянами півострова змінила 
громадянство.
 Варто зауважити, що не все 
гаразд із фармакологічною чис-
тотою спортсменів і в Україні, 
атлети котрої не раз потрапля-
ли до числа порушників анти-
допінгових правил. Тож, реагу-
ючи на вимоги часу, днями в Фе-
дерації легкої атлетики Украї-
ни відбулися збори тренерської 
ради, де, обговоривши питання 
антидопінгової діяльності в ук-
раїнські легкій атлетиці, прий-
няли Декларацію про неприй-
нятність допінгу. У документі 
йдеться про те, що її підписан-
ти — тренери, фахівці та особи, 
які беруть участь у підготовці 
атлетів, — заявляють про свою 
непричетність до застосуван-
ня та розповсюдження допінгу; 
зобов’язуються докласти вичер-
пних зусиль до профілактики, 
запобігання застосування та роз-
повсюдження допінгу і його ос-
таточного усунення у спорті; не 
використовувати заборонені ре-

човини та методи у своїй роботі 
та в будь-який спосіб перешко-
джати такому використанню. 
 Керівництво ФЛАУ закли-
кає всю легкоатлетичну грома-
ду країни поставити свої підпи-
си під цією Декларацією.
 До речі, в Ефіопії, згідно з 
новим законом, спортсменам, 
яких спіймали на вживанні за-

боронених препаратів, загро-
жує кримінальна відповідаль-
ність. Одним iз перших, кому 
загрожує кількарічне позбав-
лення волі за порушення анти-
допінгових правил, може стати 
ефіопський марафонець Гірмай 
Бірахун, в організмі котрого 
виявили сумнозвісний мель-
доній.

 

Прикметно, що стали афри-
канські спортсмени генерато-
ром іще одного цікавого ново-
введення. Проаналізувавши 
масштаби переходів легкоат-
летів iз Чорного Континенту 
до інших країн планети, прези-
дент ІААФ Себастьян Кое вирі-
шив заборонити легкоатлетам 
змінювати громадянство. ■

Біатлон
 Дев’яту нагороду до скарбнички ук-
раїнської збірної студентів на Універсіаді 
в Алмати поклала біатлоністка Яна Бон-
дар, яка другою завершила гонку з масо-
вим стартом. Потрапити на п’єдестал їй 
не завадили навіть п’ять промахів. Пере-
можниці з Казахстану — Галині Вишнев-
ській, яка припустилася лише однієї по-
милки на вогневому рубежі, вона програ-
ла трохи більше однієї хвилини.

Футбол
 Потрапивши в епіцентр політичного 
скандалу, Роман Зозуля вирішив не пере-
ходити до «Райо Вальєкано» з його ліво-
радикальними вболівальниками, котрі 
звинуватили форварда української збірної 
в нацизмі, й залишився в «Бетисі», попри 
те, що не матиме там ігрової практики. ■

Аби отримати можливість змагатися на міжнародних стартах, окремі члени легкоатлетичної збірної Росії, 
серед яких і колишня українська списометальниця Віра Ребрик, просять від ІААФ статус нейтрального атлета.
Фото з сайта 2day.kh.ua.

❙
❙
❙

Є ПРОБЛЕМА!

Із добрими намірами 
В українській легкій атлетиці збирають підписи під антидопінговою декларацією, 
а в Росії продовжують чекати допуску до міжнародних стартів

■

ХРОНІКА■

НА СТАРТ

Склад збірної України з хокею 
на «Єврочелендж»
 Воротарі: Захарченко («Кремен-
чук»), Дьяченко («Донбас»), Безхліб-
ний («Кривбас»);
 Захисники: Андрійків, Варивода, 
Ігнатенко, Д. Ісаєнко, Мельников, Ро-
маненко (всі — «Кременчук»), Алек-
сюк, Петрухно, Побєдоносцев (усі — 
«Донбас»), Бабчук («Чеське Будейові-
це U20», Чехія)
 Форварди: Бабинець («Білий 
барс»), Бондарєв, Буценко, Захаров, 
Лялька, Німенко, Рамазанов, Чердак, 
Шафаренко (всі — «Донбас»), Гаврік, 
Гніденко, Кузьмик, Петранговський, 
Чернишенко (всі — ХК «Кременчук»).

■

Удруге за кілька місяців національна збірна України з хокею зіграє 
на «Єврочеленджі» в Польщі.
Фото з сайта ФХУ.

❙
❙
❙

ХОКЕЙ

На лід — до сусідів
Переживаючи після футбольного Євро-2012 спортивний бум, 
Польща вдруге за кілька місяців прийме хокейний «Єврочелендж»

■
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«Петриківка» у під’їзді — у подарунок 
Розпис Вікторії Тимошенко прикрашає український ресторан на Лазуровому узбережжі у Ніцці
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 — Уявляєш, подарувала чоловікові 
чесалку для спини.
 — І що, йому не сподобалося?
 — Гірше. Цей гад заявив, що я йому 
тепер узагалі ні для чого не потрібна.

* * *
 Поліція розшукує злочинну групу, 
яка продає підроблений засіб для миття 
посуду «Фейрі». Основні відмінності 
підробки — коштує дешевше, миє 

краще.

* * *
 Подружжя сидить у барі. Тут 
дружина помічає чоловiка біля барної 
стійки і показує на нього:
 — Дивись, ось iз цим хлопцем я 
розлучилася сім років тому, і вiдтодi він 
усе п’є.
 — Дурницi, ніхто стільки не 
святкує.

По горизонталі:
 1. Ексцентричний іспанський 
художник-сюрреаліст. 3. Комплекс 
тренувальних вправ, які склада-
ють основу уроку класичного тан-
цю. 7. Польський економіст і полі-
тик, «батько» польських економіч-
них реформ. 8. Ім’я одного з пер-
ших радянських екстрасенсів, який 
заря джав перед телевізором воду. 
9. Одне з найбільших православ-
них свят, Великдень. 12. Шануваль-
ник мистецтва, всього витонченого і 
прекрасного. 13. Бавовняна ткани-
на. 14. Людина спортивної статури, 
силач. 15. Помилка, гандж, описка. 
16. Американський хокеїст, захисник 
та асистент капітана клубу НХЛ «Ва-
шингтон Кэпиталз».17. Ім’я ісланд-
ського футболіста Відарссона, екс-
гравця збірної Ісландії. 20. Леген-
дарний київський князь, який, за пе-
реказами, помер від укусу змії. 22. 
Відома книга професора Гарвардсь-
кого університету Григорія Грабови-
ча «Шевченко як …». 23. Крилаті 
істоти, з якими часто порівнюють ма-
леньких дітей. 24. Верхній одяг дав-
ньоримських патриціїв. 
По вертикалі:
 1. Французький письменник, ав-
тор трилогії про пригоди мушкетерів. 
2. Країна на Близькому Сході. 3. Річ-
ка, на якій відбулося возз’єднання 
союзницьких військ антигітлерівсь-
кої коаліції в часи Другої світової 
війни. 4. «Не попав же я у двері та 
в стовп головою, Господиня те все 
чула — та … коцюбою». (Павло Чу-
бинський). 5. Місто в Криму, одна з 

головних баз Чорноморського фло-
ту РФ. 6. Російський літературний 
та суспільно-політичний журнал, за-
снований Олександром Пушкіним. 
7. Природна речовина, що має здат-
ність убивати бактерії, розчиняючи 
їх. 9. «Сіла … білокрила на тополю. 
Сіло сонце понад вечір за поля. По-
кохала, покохала я до болю моло-
дого, молодого скрипаля» (пісня). 
10. Приватний дім, у якому постійно 
збираються гості з аристократичних 
кіл. 11. Богдан Ступка, Дені де Віто, 
Джонні Депп. 12. Поміщицьке госпо-
дарство. 18. Людина однакового со-
ціального стану, таланту, здібностей. 
19. Головна артерія. 20. Водний роз-
чин кислоти, що вживається як гос-
тра приправа до їжі або для консер-
вування продуктів. 21. Ім’я, під яким 
стала відомою світу Олена Дьяконо-
ва, муза і дружина №1 по горизон-
талі цього кросворду.

Кросворд №16 
вiд 7 лютого

Наступний номер «України молодої» 
вийде в п’ятницю—суботу, 10—11 лютого
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Ната НЕТУДИХАТА

 Ми звикли вважати курку не надто розум-
ною істотою. Погодьтеся, нерідко можна почу-
ти порівняння «дурний як курка» або «в тебе 
курячі мізки». Та й у правилах дорожнього руху 
курка — єдина з домашньої птиці, за збиття 
якої водій не несе жодної відповідальності.
 А от у Америці курей шанують. І вважа-

ють, що, як і кожен справжній американець, 
має якщо не вивішувати біля будинку націо-
нальний прапор, то хоча б уміти зіграти пат-
ріотичну пісню. Так, інтернетом зараз ширить-
ся відео з 19-місячною куркою на ім’я Джок-
гу, яка виконує на синтезаторі пісню America 
the Beautiful. Ця пісня є надзвичайно популяр-
ною в США — слова до неї написала дитяча 
письменниця Катаріна Лі Бейтс на початку XX 

сторіччя, а музику — церковний органіст Се-
мюел Ворд. Власник курки Шеннон Маєрс роз-
повів журналістам, що Джокгу навчилась гра-
ти на піаніно за два тижні, повідомляє видання 
Huffington Post. Фермер також похвалився, що 
у нього є цілий курячий ансамбль, однак Джок-
гу — найталановитіша з них. 
 Секрет її таланту простий. Придивив-
шись до відео, можна помітити, що кмітливий 
Маєрс встановив на синтезатор програму, яка 
підсвічує потрібні клавіші, а курка просто реа-
гує на світло і клює червоні цятки, натискаючи 
клавіші. Приблизно так вчинив іще один «дре-
сирувальник», француз Готьє Серра, який роз-
сипав на піаніно зерно і вставив у свою компо-
зицію «курячу імпровізацію».
 Утiм за кілька днів ролик із «виступом» 
Джокгу зібрав близько 300 тисяч переглядів. Бо 
американці своїх патріотів надзвичайно цінують. 
Навіть якщо це — звичайнісінька курка. ■

ТАЛАНТИ Й ШАНУВАЛЬНИКИ

Патріотична курка
Американський фермер навчив пернату грати 
на синтезаторі пісню America the Beautiful

■

Аліса КВАЧ

 Не секрет, що багато зірок викорис-
товують популярну мережу Instagram 
для власного піару. Але навряд чи 
сподівалася 35-річна популярна спі-
вачка Бейонсе, виставляючи свою 
свiтлину з кругленьким уже животи-
ком, що вона потрапить у Книгу рекор-
дів Гіннесса як найпопулярніше фото. 
Але чи то саме фото, чи то підпис «Ми 
були двічі благословенні», настіль-
ки зворушили читачів, що за кілька 
днів кількість «лайків» під фото сяг-
нула 10 мільйонів, і це стало абсолют-
ним рекордом Instagram — попередній 
лідер, фото Селени Гомес, опублікова-
не в червні 2016 року, де співачка п’є 
кока-колу, зібрав «лише» трохи біль-
ше 6 мільйонів «лайків».
 Після публікації фото усі почали га-
дати, кого ж чекають Бейонсе та її чо-
ловік, Джей Зі. Але інтригу швидко 
розвіяв батько співачки Метью Ноулз, 
який простодушно зізнався журналіс-
там, що у доньки «королівська двійня». 
«У Блю Айві будуть брат і сестра. Вона 
так рада!» — зазначив чоловік, згаду-
ючи старшу доньку пари, якій зараз 
5 років. Також пресі стало відомо, що 
Бейонсе завагітніла методом екстракор-
порального запліднення («з пробірки»), 
а цей спосіб дає можливість батькам на-
перед обрати стать малюків.
 А тим часом в інтернеті пішла хвиля 
пародій на «зіркове» фото Бейонсе. Ба-
гато жінок та чоловіків виставили влас-
не оголене фото з імпровізованою фатою 
на тлі вінка з квітів. А дехто у цьому об-
разі сфотографував навіть свого пса. Що 
тут сказати? Заздрять люди!  ■

БЕБІ-БУМ

Бейонсе б’є рекорди
Фото популярної співачки потрапило 
до Книги рекордів Гіннесса

■

Cпівачка Бейонсе.❙

9 лютого за прогнозами синоптиків

Київ: суха погода. На дорогах слизько. Вiтер схiдний, 5-10 
м/с. Температура вночi -18...-20, удень -10...-12.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славське: 
вночi -10...-12, удень -5...-7. Яремче: вночi -12...-14, удень 
-4...-6. Мiжгiр’я: вночi -2...-4, удень +4...+6. Рахiв: уночi -
1...-3, удень +3...+5.

7 лютого висота снігового покриву становила: 
Славське — 15 см, Плай — 42 см, Мiжгiр’я — 9 см, 
Рахiв — 11 см, Івано-Франкiвськ — 7 см, Яремче — 15 
см, Пожежевська — 61 см.
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