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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 27,02 грн. 

1 € = 28,81 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Відомий політик вважає, що опікуватися 

наразі треба проведенням не парламентських, 

а дострокових президентських виборів. 

Інакше країна прийде до катастрофи
стор. 4 »

Що стоїть за 

ідеєю створення 

мегагромади у 

Новомосковську?
стор. 9 »

Олесь Доній: Порошенко владу 
не віддасть

Великому кораблю — велике 
плавання. І... підводні камені 

Радіус потенційної 
небезпеки
Військові знешкодили близько 6 тисяч одиниць вибухівки у районі  Балаклії  
стор. 3 »

Ірина Луценко 

стала 

представником 

Президента в 

парламенті, а 

Артур Герасимов 

— головою БПП
стор. 2 »

ЗаКАДРИли

Балаклiю очищують вiд вибухiвки всiєю Україною. ❙



СЕРЕДА, 5 КВІТНЯ 20172 ІнФорУМ
«Про патріотизм. Прийняв рішення замінити в зоні АТО 
всіх 700 військовослужбовців віком до 20 років. 
11 погодились, решта — залишились!»

Віктор Муженко
начальник Генерального штабу України

УКРАЇНА МОЛОДА

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Національна комісія, що здій-
снює регулювання у сфері енер-
гетики та комунальних послуг 
(НКРЕКП), обіцяє призупини-
ти дію свого рішення про введен-
ня абонплати за газ. Про це вчора 
повідомила її прес-служба. Далі 
розглядатимуть питання на засі-
дання комісії, що відбудеться 10 
квітня. Комісія обіцяє доопрацю-
вати своє рішення та провести до-
даткові консультації з Кабінетом 
Міністрів щодо збільшення суб-
сидій на послуги з транспортуван-
ня та розподілу газу. Також регу-
лятор планує надати населенню 
з найменшим споживанням до-
датковий період для адаптації та 
«перенести запровадження окре-
мої плати для цієї категорії спо-
живачів до прийняття рішення 
щодо зниження тарифів на тепло-
ву енергію».

 Цілий шквал емоцій викли-
кало рішення від 28 березня НК-
РЕКП, яким Нацкомісія ухвали-
ла нову методику розрахунку вар-
тості газу для кінцевого спожива-
ча, зокрема й населення. Згідно 
з цим рішенням, із 1 квітня та-
риф на газ мав складатися з двох 
компонентів: ціни газу як товару 
(понад 6 гривень за 1 кубометр) і 
вартості його транспортування 
газотранспортною системою та 
розподілу за регіональними га-
зорозподільними мережами (так 
звана «абонплата»). І це при тому, 
що на селі ці мережі люди прокла-
дали власним  коштом.
 За підрахунками спеціалістів, 
для власників квартир, які корис-
туються лише газовими плитами, 
суми в платіжках можуть зрости 
утричі. Більше того, на абонпла-
ту не поширюється субсидія. 
 У понеділок, 3 квітня, на всіх 
«фронтах» відбувалися «газові 

баталії». Із вимогою скасува-
ти абонплату за газ Кабмін звер-
нувся з відповідним листом до 
Нацкомісії з регулювання цін в 
енергетиці (хоча вона й не під-
порядковується уряду). «Це не-
припустимо! Ні я, ні уряд це кате-
горично не підтримуємо», — за-
явив Прем’єр Володимир Гройс-
ман. 
 Керівник Нацкомісії Дмит-
ро Вовк відреагував на вимоги 
Прем’єра, категорично заявив-
ши, що проти скасування абон-
плати. За його версією, здорож-
чання буде не втричі, а «лише» 
вдвічі, та й його нібито можна ще 
зменшити. Крім того, нагадав, що 
введення абонплати було зробле-
но з урахуванням досвіду країн ЄС 
та погоджено з органами виконав-
чої влади.
 За скасування рішення на ран-
ковому засіданні ВР висловили-
ся також депутати від «Народ-
ного фронту», «Батьківщини». 
А лідер Радикальної партії Олег 
Ляшко вимагав розглянути у ВР 
4 квітня  звіт голови НКРЕКП 
Дмитра Вовка з приводу встанов-
лення абонплати за газ та наполя-
гав на відставці керівництва цієї 
Нацкомісії, й попередив, що його 
однопартійці блокуватимуть пар-
ламентську трибуну, якщо абонп-
лату не скасують. А представниця 
БПП Ірина Луценко стверджува-
ла, що подорожчання стосувати-
меться лише 4% населення — 
тих, у кого є газова плита. Також 
підкреслила, що НКРЕКП при ух-
валенні рішення про встановлен-
ня абон плати за газ виконувала 
закон України про ринок природ-
ного газу, прийнятий ВРУ.
 Іронічно висловився міністр 
енергетики Ігор Насалик: «Якщо 
запроваджувати абонентську пла-
ту за газ, то потрібно вже абонент-
ську плату за воду запроваджува-
ти, за каналізацію».
 «Останнє рішення НКРЕКП 
щодо встановлення абонентсь-
кої плати на споживання при-
родного газу за наслідками дорів-
нює рішенню Януковича розігна-
ти Майдан», — переконаний екс-
міністр iз питань ЖКГ України 
Олексій Кучеренко. ■

ПАРЛАМЕНТ

ЗаКАДРИли
Ірина Луценко стала представником 
Президента в парламенті, а Артур 
Герасимов — головою БПП

■ Іван БОЙКО

 Незважаючи на домов-
леність про припинення вогню 
з 1 квітня, ситуація на східно-
му фронті щодня лише заго-
стрюється, а кількість прово-
каційних обстрілів iз боку во-
рога збільшується. 
 За даними штабу АТО, впро-
довж понеділка окупанти об-
стріляли позиції ЗСУ 48 разів. 
Двоє захисників України заги-
нуло, ще п’ятеро отримали по-
ранення. Ще один воїн помер у 
госпіталі від поранень, отрима-
них під час обстрілу Авдіївки 2 
квітня. 
  Епіцентром вогневого про-
тистояння наразі є маріуполь-
ський напрямок — 27 обстрілів. 
Тоді як на донецькому напрям-
ку зафіксовано 19 обстрілів, а на 
луганському — лише 2. Проте 
важке озброєння ворог найак-
тивніше застосовував побли-
зу окупованого Донецька: мі-
нометних обстрілів тут зазна-
ли позиції ЗСУ поблизу Авдіїв-
ки, шахти Бутівка та в районі 
Пісків. 
  Звісно, за таких обставин 
говорити про режим «тиші» 
не доводиться, адже його ос-
таннiми днями дотримувалася 

лише українська армія. Мало 
того, за даними Головного уп-
равління розвідки Міноборони 
України, російське окупаційне 
командування наказує бойови-
кам на передовій інтенсивніше 
обстрілювати сили АТО (в тому 
числі з мінометів), щоб спрово-
кувати вогонь у відповідь. 
  Нічого нового: в разі від-
криття вогню у відповідь на 
повну потужність має запра-
цювати російська пропаганда, 
щоб дискредитувати «поруш-
ників» із підрозділів ЗСУ. Той 
факт, що захисники Украї-
ни змушені відповідати, ла-
конічно підтвердили й у шта-
бі АТО: «Аби пригасити вог-
неву активність ворога, сили 
АТО відкривали вогонь у від-
повідь». ■

НА ФРОНТІ

Тиша так і не настала 
Захисники України все частіше відкривають 
вогонь у відповідь на провокаційні 
обстріли окупантів

■

ДО РЕЧІ

  На контрольованій Україною території До-
нецької області за три роки обстрілами бойо-
виків було пошкоджено 10 682 житлові будин-
ки, 111 шкіл, 79 садочків i 50 медичних закладів, 
і на їхню відбудову та ремонт потрібно близько 
3 млрд. грн.
  Такі дані наводить голова Донецької об-
ласної військово-цивільної адміністрації Павло 
Жебрівський і додає: «Я вже не кажу про об’єкти 
інфраструктури та масштаби руйнувань по лінії 
розмежування й на тимчасово окупованій тери-
торії Донецької області».
  Тоді як глава Управління ООН iз координа-
ції гуманітарних питань в Україні Барбара Ман-
зі зазначає, що найбільше від війни на Дон-
басі страждають люди, які живуть поблизу лінії 
зіткнення і не мають доступу до життєво необ-
хідних послуг. За її даними, для 4 млн. людей 
у зоні конфлікту найголовнішими проблемами 
є брак їжі, води, безпека та доступ до медичної 
допомоги. 

■

ГАМАНЕЦЬ

Війна за труби
Абонплату споживачів  за транспортування 
та розподіл газу відтерміновують

■

Наталія ЛЕБІДЬ

 Починаючи від 4 квітня, 
Верховна Рада України за-
нурилася у пленарну роботу 
на цілих два тижні. А робо-
ти та подій буде багато. По-
перше, депутати заслуха-
ють звіт уряду і, можливо, 
відправлять його у відстав-
ку. Або ж ні — залежить від 
політичних домовленостей. 
По-друге, не виключене від-
новлення на посаді Генпро-
курора Шокіна (засідання 
суду з цього приводу при-
значено на 10 квітня). По-
третє, від парламенту все 
ще чекають затвердження 
нового складу ЦВК і Рахун-
кової палати. По-четверте, 
якщо голова НБУ Валерія 
Гонтарева таки піде у від-
ставку, Раді доведеться зай-
нятися вибором іншої кан-
дидатури на цю посаду. 
 До речі, про Гонтаре-
ву. Цікаву думку висловив 
політолог Віктор Небожен-
ко, котрий зазначив, що за 
можливою відставкою го-
лови НБУ стоїть бажан-
ня пропрезидентських сил 
перевірити готовність де-
путатів звільнити Володи-
мира Гройсмана з посади 
Прем’єр-міністра. «Грой-
сману сподобалася важка 
робота з управління держа-
вою. Тому сам він посаду не 
залишить. Однак для того, 
щоб зняти Прем’єра, Блок 
Петра Порошенка в парла-
менті має пообіцяти своїм 
союзникам iз «Народного 
фронту» якісь посади, нап-
риклад, голову НБУ чи міс-
це Насірова», — говорить 
Небоженко. 
 Розмови про ймовірне 
звільнення очільниці Нац-
банку вийшли на новий 
виток після того, як депу-
татка БПП Ірина Луценко 
розповіла в понеділок, що 
Гонтарева має намір доб-
ровільно скласти обов’язки. 
Втім потім Луценко «пере-
думала», зазначивши, що 
ніхто не збирається звіль-
нятися. «Фракцію БПП, 
уряд, Президента влашто-
вує робота Гонтаревої. Її ро-
бота бездоганна. Вона зали-
шається працювати на своїй 
посаді», — заявила вона.
 А от сама Луценко піш-
ла на підвищення. «Сьогод-
ні вперше, згідно з указом 
Президента, представни-
ком Президента України 
в парламенті призначено 
жінку. Це Ірина Степанівна 
Луценко», — урочисто про-
голосив новий голова фрак-
ції Блоку Порошенко Ар-
тур Герасимов. Власне, Ге-
расимов — це ще одне кад-
рове призначення початку 
тижня. Нещодавно «УМ» 
писала про кількох кан-
дидатів на вакантне (після 
відходу Ігоря Гриніва) кріс-
ло голови фракції, й Гера-
симов був у числі найбільш 

ймовірних претендентів. 
Так і сталося, як гадалося 
— 45-річний депутат посів 
місце Гриніва. 
 Цікаво, що даних про 
Герасимова небагато. Но-
вообраного голову назива-
ють відповідальним БПП 
за Донецьку область. У 
2014 році він очолював ви-
борчий штаб Порошенко 
на Донбасі: займався ор-
ганізацією спочатку пре-
зидентських, а потім і пар-
ламентських виборів. Та-
кож Герасимов є членом 
наглядової ради громадсь-
кого об’єднання — Союзу 
Відродження Донбасу. Во-
сени 2014 року на достроко-
вих виборах він пройшов до 
Верховної Ради VIII скли-
кання за партійним спис-
ком БПП (№ 43).
 На Донбасі з Герасимо-
вим стався неприємний ка-
зус, який йому згадують 
досі. Йдеться, щоправда, не 
про 2014 рік, а про 2012-й. 
Тоді в оточенні нардепа опи-
нився досить колоритний 
персонаж — Ігор Безлер, 
він же — «Бєс», він же — 
один iз лідерів «ДНР». Без-
лер служив у Герасимова 
охоронцем, хоча той це рі-
шуче спростовує, говоря-
чи, що той був лише одним 
iз водіїв, та й — недовго.
 «На виборах 2012 року 
він два з лишком тиж-
ні працював водієм у на-
шому штабі. До кінця ви-
борів він не допрацював. 
Для прикладу, у нас у день 
виборів було 120 екіпажів, 
відповідно, 120 водіїв. Як 
він потрапив до нас, я не 
пам’ятаю. З тих, хто в нас 
тоді працював у штабі, за-
раз, на жаль, частина — 
теж сепаратисти», — гово-
рив Герасимов в одному зі 
своїх інтерв’ю. «Головне, 
що Артур — патріот і украї-
нець. І він дуже успішний 
голова нашої фракції в ПА 
ОБСЄ», — прокоментувала 
у «Фейсбуці» нового голову 
фракції Ірина Геращенко. 
 І поки БПП тішиться 
своїм новим надбанням, 
парламент у цілому готуєть-
ся заслухати голів Націо-
нальної комісії, що здійс-
нює державне регулювання 
у сферах енергетики і кому-
нальних послуг (НКРЕКП) 
Дмитра Вовка, Антимоно-
польного комітету України 
(АМКУ) Юрія Терентьєва і 
Національного агентства з 
питань запобігання коруп-
ції (НАЗК) Наталію Кор-
чак. «Так, вони були запро-
шені для дискусії з приводу 
рішення про введення або-
нентської плати за газ», — 
пояснив спікер ВРУ Андрій 
Парубій. Раніше повідомля-
ли, що гряде ще одне підви-
щення тарифів на блакит-
не паливо, проте схоже, що 
уряд вирішив дати заднiй 
хiд щодо підвищення. ■

Із незаможних гривні — олігархам мільярди.❙

(Продовження теми — 7 стор.)
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Помста 
бузувiрів
Рідні люди бувають 
жорстокішими 
за злочинців 
Ірина КИРПА

 Загострення сімейних стосун-
кiв обернулося кривавими роз-
борками зі стріляниною та мото-
рошним подвійним самогубством. 
У місті Дубно Рівненської облас-
ті жертвою неприязні стала до-
сить відома в цьому регіоні сімей-
на пара — Віта Шаблій i В’ячеслав 
Чайка. Сусіди почули з боку їхньо-
го будинку цілу серію пострілів i 
викликали на місце події поліцей-
ських. Правоохоронці вилучили 
гільзи від пістолета 9 мм, а також 
опитали сусідів, які стали свідка-
ми сімейної драми. Версію про бан-
дитський напад спростували свід-
чення, згідно з якими в той вечір 
у гості до батька приїжджав його 
старший син Ігор Чайка.
 «Стрілянину по новій коханій 
жінці свого батька відкрив стар-
ший син В’ячеслава Чайки, який 
відверто зненавидів свою мачуху, 
— розповів заступник начальника 
управління ПП у Рівненській об-
ласті Сергій Волков. — Нам удало-
ся з’ясувати, що того фатального 
дня Ігор приїхав до батька додому, 
i вони тривалий час спілкували-
ся, після чого несподівано спалах-
нув сімейний конфлікт. За опе-
ративною інформацією, старший 
син спочатку випустив майже всю 
обойму у Віту Шаблій, а вже після 
цього кілька разів стріляв по бать-
кові».
 У результатi 43-річна жінка від 
отриманих ран померла на місці. 
Лікарям удалося врятувати жит-
тя її 55-річному чоловіку, якого не-
притомним доправили до лікарні. 
В’ячеслава Чайку вже двічі про-
оперували, але боротьба медиків за 
його життя триває.
 Відомо, що Віта Шаблій багато 
років працювала як адвокат, а ми-
нулого року балотувалася на посаду 
мера міста Дубно від партії «Свобо-
да». А ось її чоловік В’ячеслав Чай-
ка працював у правоохоронних ор-
ганах. Так, 2014 року він деякий 
час очолював УМВС у Рівненсь-
кій області, а також подавав свою 
кандидатуру на пост голови Нац-
поліції. 
 В Херсоні сімейний конфлікт 
закінчився двома смертями. Піс-
ля того як дружина подала на роз-
лучення, її 35-річний чоловік ви-
рішив помститися колишній ко-
ханій у дуже неприродній формі. 
Чоловік заїхав до екс-дружини, за-
брав спільного 10-річного сина ні-
бито на прогулянку до Каховського 
водосховища. Там він проник на те-
риторію водного шлюзу, оминувши 
охорону, та пiшов на середину мос-
ту. Перед тим як стрибнути до виру-
ючих хвиль водосховища, чоловік 
набрав телефонний номер благовір-
ної та чесно зізнався в тому, що за-
думав зробити. 
 Після того як зв’язок обірвав-
ся, жінка кинулася телефонувати 
до поліції та до Каховського відді-
лення ГСЧС. Співробітники право-
охоронних органів не відразу пові-
рили в те, що сталося, тому обсте-
жити місце події спочатку дове-
лося водолазам-любителям, яких 
знайшла сама потерпіла. Безди-
ханні тіла 10-річного хлопчика та 
його батька добровільні помічни-
ки матері виявили через три годи-
ни пошуків. ■

■

Олена КАПНІК

 Чотирнадцятий рік поспіль фестиваль 
«Французька весна» розпочався феєрич-
ним вуличним дійством. У день відкрит-
тя на Софійській площі артисти на ви-
соті 30 метрів виконували акробатичні 
трюки y світлі візуальних ефектів. Ху-
дожній колектив Deusexmachina презен-
тував повітряну виставу «Галілео». Ко-
лектив спеціалізується на створенні ву-
личних вистав для дорослих і дітей з еле-
ментами цирку, піротехніки, повітряних 
структур. «Галілео» — четверта за ра-
хунком вистава в репертуарі компанії. У 
ході дійства італійський астроном XVII 
століття Галілей розповідає історію свого 
відкриття — теорії геліоцентризму. Згід-
но з нею, Сонце є центром системи пла-
нет, що обертаються навколо нього.
 Чергова «Французька весна» в Ук-
раїні триватиме весь квітень. За кілька 
днів столичну станцію метро «Золоті во-
рота» прикрасять світлини французького 
митця Тьєррі Мальфатто з серії «Янголи 
у долинах». Із 22 квітня у галереї ART14 

пройде виставка живопису «Sёves-Жи-
виця» Анн Морган ле Мьор. У рамках 
фестивалю покажуть виставу «Антіго-
на». Її створила французька режисерка 
Люсі Береловіч спільно з Владом Троїць-
ким, який написав музику для постанов-
ки. Участь y виставі братимуть українсь-
кі актори. Також у киян буде можливість 
побачити на сцені Театру оперети  балет 
«Переміщення».
 «Фестиваль допрем’єрних показів» 
дасть можливість глядачам першими по-
бачити найактуальніші кіноновинки. 
Програму відкриває комедія Ноемі Са-
гліо «Доньки-матері», де зіграли воло-
дарка «Оскара» Жюльєт Бінош і 6-разо-
вий номінант на «Сезар» Ламбер Вільсон. 

Серед фільмів є, зокрема, романтична 
екшн-комедія «Візьми мене штурмом», 
мелодрама «Поцілунок Беатріс», драма 
Клода Барраса «Життя Кабачка». До кі-
нопрограми «Французької весни» ввійш-
ла добірка «Довгі ночі короткого метра». 
27 і 28 квітня українські глядачі зможуть 
насолодитися колекцією найкращих 
французьких короткометражок у ніч-
ний час. Більшість iз цих фільмів раніше 
були представлені на міжнародних кіно-
фестивалях у Каннi, Клермон-Феррані, 
Нью-Йорку і Торонто.
 Заходи до фестивалю відбудуться не 
тільки в Києві, а й у Дніпрі, Харкові, 
Одесі, Запоріжжі, Львові, Рівному, Іва-
но-Франківську та Бердичеві. ■

Олена КАПНІК

 «Зараз співробітники Держприкор-
донслужби вдосконалюють алгоритм 
для заборони в’їзду на територію України 
представникам російського шоу-бізу, які 
їздили виступати в анексований Крим. 
Думаю, що в найближчі дні ми його пред-
ставимо і підключимо до цієї роботи шир-
ші суспільні кола», — сказав помічник 
голови Держприкордонслужби Олег Сло-
бодян, реагуючи на оприлюднення інфор-
мації про те, що в останні дні березня у 
столичному київському Палаці «Украї-
на» виступили учасниці російського шоу 
Comedy Woman, які раніше виступали в 
окупованому Криму. 
 «Неймовірний Київ, спасибі за цей 
чумачечччий концерт! Дякую за ваші 
оплески, сміх і квіти! Кожному з чоти-
рьох тисяч глядачів у залі! Це було чу-
дово!» — написали дівчата під фото в од-
ній із соціальних мереж. Усе б нічого, 

але артистам дозволили в’їхати в Київ, 
незважаючи на попередні виступи в оку-
пованому Криму. Гумористки у концер-
тній програмі співали пісні, зокрема i 
про російського президента Володими-
ра Путіна. 
 За словами помічника голови Держ-
прикордонслужби України Олега Слобо-
дяна, у прикордонників не було впевне-
ності, що артисти відвідали півострів iз 
порушенням українського закону. «Ви-
нятків ми не робимо, а відштовхуємося 
від інформації, яка є у нас. У випадку з 
Comedy Woman, у нас не було перекон-
ливих доказів того, що вони дійсно відві-
дували окупований Крим у порушення 
встановлених правил». 
 Проте у вихідні в міжнародному аеро-
порту «Бориспіль» не поталанило росій-
ській акторці Олені Воробей. У Києві 
вона мала б вийти на сцену Жовтневого 
палацу і зіграти у виставі «Джекпот iз 
доставкою додому». Утім через виступи 

в Криму їй не можна приїздити в Украї-
ну протягом трьох років. Відео виступу 
на півострові опублікував український 
активіст Марк Гордієнко. За словами ак-
триси, Гордієнко показав прикордонни-
кам публікацію в інтернеті. Після чого 
впродовж 4 годин йшла нарада про мож-
ливість заборонити їй в’їзд у країну. Во-
робей зізналася, що перед виступами на 
території Кримського півострова вона 
консультувалася з організаторами гас-
тролей iз приводу можливих наслідків. 
Тоді, за її словами, органи безпеки не 
мали претензій до неї. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ 
Харківська область

 Місто Балаклія та ще 9 навколиш-
ніх населених пунктів, що постражда-
ли через пожежу на військовому складі, 
сапери вже повністю очистили від виб-
ухонебезпечних предметів. Як повідо-
мив начальник організації розмінуван-
ня Владислав Бондарєв, на території 
району наразі працює 25 технічних ма-
шин і спеціальні ескалатори, які допо-
магають виявити снаряди та міни, що 
потрапили під землю. У підсумку, вій-
ськові знешкодили приблизно 6 тисяч 
одиниць вибухівки, скоротивши 10-кі-
лометровий радіус розлітання боєпри-
пасів майже на третину. Окрім населе-
них пунктів, сапери поспішають очисти-
ти і навколишні поля, аби аграрії встиг-
ли провести необхідні польові роботи. 
 За інформацією прес-служби ДСНС, 
у Балаклії вже фактично завершили від-
новлювати газопостачання, проте півто-
ри сотні абонентів і досі не мають досту-
пу до блакитного палива. Саме тому по 
вулиці Арсенальній продовжує працю-
вати пункт обігріву, де можна отримати 
дворазове гаряче харчування. Додатко-
во днями потерпілим роздали 1700 про-
дуктових наборів. 
 Узагалі після трагедії без житла за-
лишилися мешканці 5 приватних бу-
динків і 35 квартир у багатоквартирних 
домоволодіннях барачного типу. Водно-
час ремонту потребують 117 багатопо-
верхівок, 223 приватні садиби та чима-
ло адміністративних будівель. Поки що 
гроші на це у розмірі 110 мільйонів гри-

вень виділила лише Балакліївська рай-
рада.  
 Екологічну ситуацію в районі ар-
сенальних складів екологи називають 
більш-менш стабільною. Рівень радіа-

ції, а також ступінь забруднення води і 
ґрунту не перевищують норми. А ось у 
повітрі навколо самого арсеналу й досі 
зберігається підвищений вміст небез-
печних речовин. ■

ФЕСТИВАЛЬНИЙ СИНДРОМ

Галілей поблизу Софії
Упродовж квітня у столиці — «Французька весна»

■

ГАСТРОЛЬ

Із Севастополя з привітом
Гастролери, які виступали у Криму, 
вперто пхаються в Київ

■ А ТИМ ЧАСОМ

 Росія організовуватиме експозицію на 
міжнародній виставці вин і спиртних напоїв 
Vinitaly-2017. Вона пройде в італійській Ве-
роні. На виставці представлять «регіональ-
ні експозиції Криму і Севастополя, Ростовсь-
кої області і Дагестану, Краснодарського і 
Ставропольського країв та експозиції вели-
ких російських виробників вина». Утім у 2014 
році Європейський Союз ввів санкції проти 
декількох кримських компаній. Чотири з них 
є виробниками вин та інших алкогольних на-
поїв. Під санкції потрапили «Азовський ліке-
ро-горілчаний завод», національне виробни-
чо-аграрне об’єднання «Масандра», «Агро-
фірма «Магарач» i «Завод шампанських вин 
«Новый свет».

■

НАСЛІДКИ

Радіус потенційної небезпеки
Військові знешкодили близько 6 тисяч одиниць 
вибухівки у районі  Балаклії  

■

Ліквідація наслідків.
Фото з сайта apostrophe.ua.

❙
❙
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«Усі кадрові рішення ухвалюють 
на Банковій. Порошенко був і є 
Генпрокурором»
 ■ Пане Олесю, як ви гадаєте, Пре-
зиденту Порошенку вдасться рокіров-
ка з призначенням Шокіна на місце 
Генпрокурора, а Луценка — на місце 
Прем’єра? 
 — Слід брати до уваги, що Україна 
на сьогодні — авторитарна держава, тож 
усі кадрові рішення приймаються на ву-
лиці Банковій. Тому прізвища чиновни-
ків не є важливими. Ротація цих елемен-
тів відповідає миттєвим настроям Петра 
Порошенка і не має впливу на ситуацію 
загалом. Я б не ставився надміру серйоз-
но до будь-якого тасування персоналій, 
усе одно Генпрокурором був і є Петро По-
рошенко. 
 Прем’єр-міністром, міністром закор-
донних справ, головою Верховної Ради, 
головою Конституційного Суду так само 
є Порошенко. Увага до їхніх справжніх 
прізвищ є надмірною, бо українці ще на-
віть не усвідомили, в яку добу авторита-
ризму ми зараз вступили. Немає наразі 
жодної парламентсько-президентської 
держави: у нашого Президента офіційні 
(а ще більшою мірою — неофіційні) пов-
новаження — колосальні. Більше нього 
можливостей у Європі має тільки прези-
дент Білорусі. 
 ■ Отже, Шокін діє не з власної ініціа-
тиви?
 — Безумовно. Все було узгоджено з 
вищим керівництвом, а керівництво в 
нас персоніфіковано Петром Порошен-
ком. Це багатоходівка, пов’язана з ін-
шими кадровими перепризначеннями, 
а в кінцевому підсумку — з політични-
ми перспективами Порошенка. 
 ■ Процес скочування України до ав-
торитаризму є зворотним?
 — Україна зараз відкинута від де-
мократії, від європейських цінностей, і 
за Петра Порошенка цей процес — незу-
пинний. І справа тут не тільки в автори-
таризмі, а й у плачевному стані економі-
ки. Президент зараз є найбільшим галь-
мом у європеїзації України.
 ■ Наші західні партнери це розу-
міють?
 — Однозначну відповідь тут дати 
складно. Є різні країни, різні лідери — 
з різними орієнтаціями. Тут радше мож-
на говорити про тенденції. А тенденцій 
є кілька. Передусім, усе більше наших 
партнерів усвідомлюють, що українсь-
кий постмайданівський режим є глибоко 
корупмованим. Вони також розуміють, 
що на верхівці цієї корупційної піраміди 
стоїть безпосередньо Петро Порошенко. 
 Третій момент: незважаючи на ці два 
усвідомлення, кошти для України (фак-
тично — для розкрадання) все одно виді-
лятимуть, бо для частини західного істеб-
лішменту характерне розуміння більшої 
небезпеки від Росії і бажання, щоб вона 
(Росія) надійно загрузла в Україні. Задля 
цього вони готові підтримувати навіть ко-
рупційний режим. Бо режим, який прий-
шов на зміну Януковичу, є як мінімум не 
кращим (а за деякими параметрами роз-
крадання — навіть гіршим). 
 ■ Як ці настрої екстраполюються на 
державу в цілому?

 — Є певний скепсис, викликаний 
уже не так Порошенком, як загалом по-
тенціалом України. Чи спроможна Ук-
раїна самоочиститися? Поки що, на 
жаль, такої тенденції вона не засвідчує.

«Автократи насправді є великими 
боягузами, що вже довів приклад 
Януковича»
 ■ Далі всіх у бажанні захистити свою 
владу зайшов свого часу Президент Куч-
ма: він отримав рішення КСУ, яке дозво-
ляло йому балотуватися на третій тер-
мін. Що в цьому плані може зробити По-
рошенко?
 — Він уже робить. У його планах 
відразу були два терміни. Його політич-
ний орієнтир — це путінська модель уп-
равління. Але на відміну від Януковича 
— ледачого сибарита — Порошенко ус-
відомлює не тільки вагу коштів, а й вагу 
медіа. Він цинічніший та хитріший і ста-
вить два завдання: особисте матеріальне 
збагачення та максимально довге пере-
бування при владі. Особисте матеріаль-
не збагачення просто галопує, а перебу-
вання при владі є тому запорукою. 
 ■ А що може бути після другого тер-
міну?
 — Можливо, реалізація конститу-
ційної реформи, або ж — за прикладом 
Путіна — перехід на посаду Прем’єра. Та 
в будь-якому випадку віддавати владу за 
свого життя Порошенко не збирається. І 
апетити з витягування ресурсів з Украї-
ни він не зменшить. 
 Наразі в Україні лишився тільки 
один олігарх. Бо олігарх — це ж не лише 
статки і медіа, а й використання держав-
ного ресурсу. Тож відповідає всім кри-
теріям лише одна особа, і це — Петро По-
рошенко. Аналогічно з тим, як Путін у 
Росії подолав «семибоярщину», створе-
ну Єльциним (тобто колегіальне керів-
ництво олігархату), діє зараз і Порошен-
ко. Всі колишні олігархи, які залиши-
лися мільйонерами чи мільярдерами, 
надають йому частину своїх фінансових 
та медійних ресурсів. 
 І це дозволяє йому йти в напрямку 
поставленої мети. А далі підключають-
ся вже суто технологічні засоби: розпо-
рошення опозиції, дискредитація полі-
тичних лідерів, підбір оптимальних спа-
ринг-партнерів на другий тур тощо. 
 ■ І такими спаринг-партнерами є?..
 — Політики, що спираються на не по-
пулярну в соціумі позицію — проросій-
ську. Тобто таким спаринг-партнером 
може стати або Юрій Бойко з Опозицій-
ного блоку, або Вадим Рабинович iз про-
російської партії «Нове життя». З одно-
го боку, їхнього електорату достатньо 
для виходу у другий тур, а з іншого — 
недостатньо для перемоги. 
 Свого часу в такий спосіб Єльцин 
обійшов Зюганова, а Кучма — Симонен-
ка, якого вивели в другий тур як непо-
пулярного кандидата. Тобто йдеться про 
традиційний вибір між злом та ще біль-
шим злом — така схема є можливою і од-
ночасно вкрай небезпечною. 
 ■ Ви сказали, що за свого життя По-
рошенко владу не віддасть. Завжди було 
цікаво, а чи не бояться автократи, що 
владу в них відберуть разом із життям? 

Як колись у Чаушеску, наприклад. А 
щоб не озиратися на інші країни, при-
пустимо, що наш наступний Майдан не 
дасть змоги правителю втекти у Рос-
тов... 
 — Люди такого типу насправді є ве-
ликими боягузами, що вже довів при-
клад Януковича. Він так само не зби-
рався віддавати владу і планував два 
терміни для себе і два терміни для сина. 
Але потім з’ясувалося, що він страшен-
но боїться розвитку подій за лівійським 
сценарієм і не хоче ховатися від натовпу 
у трубі, як Каддафі. Саме тому він і втік, 
а після неодноразово оповідав про те, як 
його машину обстрілювали.
 Можна припустити, що такий саме 
фізичний страх є й у Петра Порошенка 
— недарма вулиця Банкова була відра-
зу ж огороджена. Але саме через страх 
і йде його спроба підпорядкувати собі 
все — і медійне середовище, і політич-
но-громадське, включно з парамілітар-
ними структурами. 
 Взяття під контроль цих парамілі-
тарних структур iде за тією ж схемою, 
за якою колись КДБ намагався інкорпо-
рувати свою агентуру в «Народний Рух» 
часів виборювання незалежності. Зараз 
ці структури так само просякнуті пред-
ставниками спецслужб. Наприклад, у 
мене є чіткі дані про те, що СБУ свого 
часу брала участь у руйнації «Айдару», 
який влада вважала небезпечним та не-
підконтрольним. А в інших доброволь-
чих батальйонах СБУ могла сприяти або 
їхньому знищенню, або підпорядкуван-
ню. Зараз Порошенко сподівається, що 
у такий спосіб він контролює увесь пра-
вий фланг. 

«Єдиний, хто був переконаний, 
що Янукович не досидить до кінця, 
це Лесь Подерв’янський»
 ■ А це так і є?
 — Ні, Порошенко помиляється щодо 
повноти свого контролю, бо агенти, як 
правило, діють диверсифіковано. Але в 
чому небезпека такої ситуації? Якщо в 
України вкрадуть можливість демокра-
тичної зміни влади (кажу не про Майдан, 
бо майдани відбуваються приблизно раз 
на десять років), це може спонукати поя-
ву невеликих терористичних груп. 
 Згадаймо Європу після 1968 року, 
коли покладені на революційні зміни 
надії не виправдалися, і в Італії, Фран-
ції, Німеччинi почали виникати теро-
ристичні утворення — на кшталт «Чер-
воної Армії», «Червоних бригад» тощо. 
Якщо владі ще вдається контролювати 
велику організацію — знову ж таки, че-
рез «вживлених» до неї агентів, — то дві-
три людини не потребують спілкування 
через iнтернет та телефон, яке легко від-
стежити.

 А за наявної зараз можливості нако-
пичити зброю — два кроки до терорис-
тичних актів малочисельних груп. Це 
— небезпека для держави, і я побоююся, 
що Порошенко зі своїми спробами вста-
новлення контролю над усім і вся може 
підштовхнути націю саме до такого шля-
ху. Колись його пройшли інші країни, 
і саме тому встановили у себе демокра-
тичні запобіжники подібному розвитку 
подій. 
 ■ Невеселий прогноз. Але і Євромай-
дан колись починався як ініціатива оди-
ночок. Чому ви гадаєте, що наступна ре-
волюція відтермінована на цілих десять 
років?
 — Можемо проаналізувати. У нас 
були три майдани. Перший — студент-
ська Революція на граніті у 1990-му, від-
так Помаранчева революція у 2004-му та 
Євромайдан у 2013 році. Часовий промі-
жок між перший та другим — 14 років, 
а між другим та третім — 9 років. За цей 
час встигають змінитися дві-три хвилі 
студентів університету. 
 Перша хвиля зазвичай отримує дуже 
велике розчарування. Зараз про це мало 
хто згадує, але через два роки після Ре-
волюції на граніті була спроба більшості 
тих самих активістів влаштувати анало-
гічну акцію — так само зі студентським 
містечком на Майдані тощо, але завер-
шилося все «пшиком». 
 ■ Про що це свідчить?
 — Про те, що технологічні засоби 
слід час від часу змінювати, бо для од-
ного покоління вони виглядають повто-
ром, а для наступних можуть виглядати 
міфом та легендою. Коли ті самі люди, 
ті самі структури закликають до повто-
ру своїх дій, настає психологічна втома. 
Виходячи з українського досвіду, мож-
на твердити, що великі народні завору-
шення трапляються раз на десятиліття.
 ■ Якщо це так, і суспільство зараз 
«спить», а Порошенко накопичує весь 
можливий потенціал для консервації 
влади, його, мабуть, вже зараз можна 
вітати з успіхом?
 — Хотілось би вірити, що цього не 
станеться, бо це — шлях перетворення 
України на європейське Гаїті. Це від-
кидає нас далеко назад — навіть не до 
того часу, коли Порошенко тільки при-
йшов до влади, а на багато десятиліть 
вглиб. Бо і нинішнє покоління житиме 
в бідності (за часів Порошенка іншого не 
буде), і наступні покоління не встигнуть 
розгребти цю ситуацію. Тому чим скор-
ше Порошенко піде з влади, тим краще 
буде для прийдешніх українців.
 Хочу додати, що коли Янукович 
був при владі, теж нічого не віщува-
ло ймовірність Майдану. Єдиний, хто з 
моїх знайомих був переконаний у тому, 
що Янукович не досидить до кінця сво-
го терміну, — це Лесь Подерв’янський. 
Зрештою, це справдилося. А його аргу-
мент полягав у тому, що українці — не-
передбачливі. Алогічні.
 ■ Алогічні?
 — Дивіться, за логікою, Петро По-
рошенко все робить правильно, щоб по-
будувати свою ідеальну державу, де хо-
лопи працюють на його збагачення. Але 
не забуваймо, що час прискорюється — 
і не тільки в Україні, а й у світі, тобто є 
також фактор зовнішнього тиску. Поро-
шенко сподівається на надходження фі-
нансової допомоги, і в цьому відношен-
ні Захід може його обмежити, наполяга-
ючи на дотриманні демократичних про-
цедур.
 А далі все залежатиме від українсько-
го середовища, наскільки воно зможе ус-
відомити всю гнилість нинішнього режи-
му. Якщо усвідомить — може спробувати 
об’єднати патріотичну опозицію, створи-
ти лінійку лідерів, донести інформацію 
про це до суспільства (хоч як би це важко 
не було через монополізацію медіа). Має-
мо в історії позитивний приклад: мало 
хто у 1980-х роках сподівався на швидке 
здобуття незалежності. І мало хто був го-
товий у 1988-му до її приходу. 
 Словом, треба працювати і усвідом-
лювати наявні небезпеки. А небезпека 
— це Порошенко, і його треба міняти. 
Нам потрібні не так дострокові парла-
ментські, як президентські вибори. Але 
поки що я не бачу, щоб хтось з провідних 
політиків підняв на свої знамена це гас-
ло. А наважитися таки варто. ■

ПРЯМА МОВА

Олесь Доній: Порошенко 
владу не віддасть
Відомий політик вважає, що опікуватися наразі треба проведенням 
не парламентських, а дострокових президентських виборів. 
Інакше країна прийде до катастрофи

■

Олесь Доній.❙

Наталія ЛЕБІДЬ

Із громадським діячем, телеведучим і журналістом Олесем Донієм ми говоримо про 
нинішній «порядок денний». В ньому багато що тривожить і багато що змушує замис-
люватися. Напевно, це непогано — усвідомити свої проблеми. З цього зазвичай i радять 
починати лікування. Справа ускладнюється, коли в ролі пацієнта виступає ціле суспіль-
ство. Проте і в цьому випадку все не так безнадійно. 
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«Є людина, і ви всі знаєте її, якій теракт у Пітері дуже вигідний. 

Зіткнувшись із несподіваним для нього масштабом протесту різних 
прошарків російського суспільства, він бачить порятунок 

у закручуванні гайок і різкому посиленні репресій». 
Андрій Піонтковський
політичний діяч

УКРАЇНА МОЛОДА

Олег БОРОВСЬКИЙ 

 У Росії затримано громадянина Чор-
ногорії Ананіє Нікича, який є фігурантом 
справи про організацію терористичної атаки 
і спробу захоплення влади в Чорногорії, що 
планувалися 16 жовтня 2016 року, повідом-
ляє «Радіо «Свобода» з посиланням на інфор-
мацію міністерства юстиції Чорногорії. Ні-
кича називають перекладачем лідерів опо-
зиційного «Демократичного фронту» Андрія 
Мандича та Мілана Кнежевича, які є підоз-
рюваними в цій справі і були позбавлені де-
путатської недоторканності.
 Нікича було затримано в Ростовській об-
ласті, зараз розглядають питання про його 
екстрадицію до Чорногорії. За інформацією 
чорногорської влади, він залишив країну в 
листопаді минулого року і відтоді перехову-
вався в Росії.
 Розслідування справи про спробу захоп-
лення влади в Чорногорії в день виборів 16 
жовтня має завершитися в середині квітня. 
Місцева прокуратура вважає, що до цього 
причетні й російські державні структури. 
Двох громадян РФ — Едуарда Шишмако-
ва і Володимира Попова — раніше було ого-

лошено в міжнародний розшук. Російсь-
кий міністр закордонних справ Сергій Лав-
ров заявив, що влада Росії не причетна до 
підготовки державного перевороту в Чорно-
горії.
 Проте один iз фігурантів справи Алексан-
дар Сінделич засвідчив, що колишній росій-
ський дипломат та агент ГРУ Росії Едуард 
Шишмаков вербував людей для здійснення 
перевороту в Чорногорії. Він зазначив, що 
Шишмаков організував угруповання з 500 
осіб, які повинні були здійснити державний 
переворот у 2016 році. 16 жовтня, в день голо-
сування на парламентських виборах, ці люди 
мали арештувати й убити прем’єр-міністра 
Міло Джукановича.
 Сінделич каже, що саме російський агент 
вклав найбільше грошей у фінансування дій 
заколотників, хоча опозиційний «Демокра-
тичний фронт» Чорногорії також причетний 
до перевороту. За словами чоловіка, мину-
лого року він кілька разів таємно зустрічав-
ся з Шишмаковим у Москві. Саме тоді Сін-
делича проінструктували стосовно того, як 
здійснити переворот та де придбати зброю та 
обмундирування. Він додав, що з Шишмако-
вим познайомився ще у 2014 році. ■  

У ЄС створюють Європейську 
прокуратуру
 Шістнадцять держав-членів ЄС повідомили 
про свій намір розпочати створення Європейсь-
кої прокуратури для протидії корупції у сфері 
використання бюджетних коштів. Планується, 
що Європейська прокуратура буде займатися 
розслідуванням, кримінальним переслідуван-
ням та притягненням до відповідальності осіб, 
які вчинили злочини проти фінансових інтере-
сів ЄС. Про свою готовність до створення нової 
структури заявили Бельгія, Болгарія, Хорватія, 
Кіпр, Чехія, Німеччина, Греція, Іспанія, Фінлян-
дія, Франція, Литва, Люксембург, Португалія, 
Румунія, Словенія і Словаччина.

«Вашингтон Пост» повідомила 
про таємний канал між Москвою 
та Вашингтоном
 Попри офіційне напруження відносин 
США та РФ підтримують тісні неформальні 
контакти. У січні цього року за посередництва 
Об’єднаних Арабських Еміратів відбулася зус-
тріч між засновником приватної американської 
охоронної компанії «Блеквотер» Еріком Прін-
сом та представником Росії, наближеним до 
президента Володимира Путіна. Про це пові-
домило видання «Вашингтон Пост». За дани-
ми видання, метою проведеної 11 січня зуст-
річі, було створення альтернативного таємного 
каналу зв’язку між Москвою та обраним прези-
дентом США Дональдом Трампом. Про це жур-
налістам видання повідомили європейські, аме-
риканські та арабські чиновники. За наявною в 
журналістів інформацією, зустріч відбулася на 
Сейшельських островах 11 січня, тобто за 9 днів 

до інавгурації Трампа. Один із чиновників поін-
формував, що сама зустріч тривала два дні. 
ОАЕ погодились організувати зустріч почасти 
з надією умовити Кремль згорнути співпрацю 
з Тегераном, у тому числі й щодо Сирії, пише 
«Вашингтон Пост». Епізод на Сейшелах, як за-
явили чиновники США, ретельно вивчає ФБР у 
рамках розслідування російського втручання в 
перебіг президентських виборів у Сполучених 
Штатах в 2016 році та ймовірних контактів ото-
чення Путіна й Трампа. Коментувати цю інфор-
мацію ФБР відмовилось.

Трамп перезавантажує стосунки 
з Єгиптом 
 Президент Єгипту Абдул Фаттах ас-Сісі 
відвідує США вперше після повалення режи-
му свого попередника 2013 року.  Єгипет дов-
гий час був вірним союзником США, але сто-
сунки країн погіршилися по тому, як ас-Сісі 
прийшов до влади внаслідок перевороту проти 
всенародно обраного президента-ісламіста Мо-
хамеда Мурсі. Адміністрація Обами була про-
холодною з ас-Сісі. Трамп змінює ситуацію — 
у понеділок він зустрівся з ас-Сісі. Президент 
США заявив після зустрічі з єгипетським коле-
гою: «Ми погоджуємося щодо багатьох речей. 
Хочу, аби всі знали, якщо хтось має сумніви: 
ми дуже підтримуємо президента ас-Сісі. Він 
чудово спрацював за дуже складних обставин. 
Ми дуже підтримуємо Єгипет і народ Єгипту». 
Правозахисники б‘ють на сполох щодо масових 
порушень прав людини в Єгипті за президента 
ас-Сісі. Представник адміністрації Трампа ска-
зав, що той торкнувся проблеми з правами лю-
дини, проте зробив це «делікатним чином».

Ігор ВІТОВИЧ

У Санкт-Петербурзі оголошено 
триденну жалобу за загиблими 
в терористичному акті в метро. 
За даними слідчого комітету 
Росії, вибух стався о 14:40 у 
поїзді, який від’їхав від станції 
«Сінна площа». Попри інцидент, 
він доїхав до станції «Техноло-
гічний інститут», де почалася 
рятувальна операція. За даними 
міської влади, в ній узяли участь 
понад 40 бригад швидкої допо-
моги, також для транспортуван-
ня поранених використовували 
гелікоптери. На станції метро 
«Площа Повстання» знайшли 
другий вибуховий пристрій, але 
його знешкодили, повідомив 
Національний антитерористич-
ний комітет Росії (НАК). Інфор-
мація про те, що вибухи сталися 
одразу на кількох станціях мет-
ро, згодом не підтвердилася. 

Підозрюваний сам прийшов 
у поліцію
 НАК повідомляє, що в поїз-
ді спрацював саморобний вибу-
ховий пристрій. Колишні пра-
цівники російських антитеро-
ристичних служб припускають, 
що це міг бути заряд пластиду, 
а сама бомба була нашпигована 
гострими предметами. За непід-
твердженими даними, вибухо-
вий пристрій залишили у ва-
гоні поїзда в портфелі. Офіцій-
ний представник генеральної 
прокуратури Олександр Курін-
ний в ефірі канала «Росія 24» 
назвав вибух у метро Санкт-Пе-
тербурга терактом. Однак потім 
він уточнив «Інтерфаксу», що 
робити висновки про причини 
вибуху наразі передчасно. 
 За вчорашніми уточнени-
ми даними, внаслідок вибуху 
загинули 14 осіб, 49 отрима-
ли поранення. Серед постраж-
далих є діти. Слідчий комітет 
стверджує, що завдяки пра-
вильним діям машиніста поїз-
да вдалося уникнути більшої 
кількості жертв. «Вибух стався 
на перегоні між станціями, але 
машиніст абсолютно правиль-

но вирішив не зупиняти поїзд, 
доїхавши до станції, що дозво-
лило негайно розпочати еваку-
ацію та допомогу потерпілим», 
— розповіла прес-секретар СКР 
Світлана Петренко.
 Відразу після замаху метро 
Санкт-Петербурга було повніс-
тю закрито, в аеропорту «Пул-
ково» запроваджені особливі за-
ходи безпеки. Наземний транс-
порт до кінця понеділка пра-
цював безкоштовно, як і деякі 
служби таксі. Були запущені 
дублюючі автобусні маршрути. 
За даними «Яндекса», на 17:45 
у місті були 9-бальні «корки». 
Вчора метро відновило роботу в 
звичайному режимі. 
 Імовірного організатора ви-
буху зафіксували камери ві-
деоспостереження, повідоми-
ло «Інтерфаксу» джерело. Ор-
ганізаторів і виконавців тер-
акту розшукують. За даними 

російських ЗМІ, одним із них 
міг бути 22-річний уродже-
нець Центральної Азії, одяг-
нутий у довгий червоний пухо-
вик і синю шапку. Джерела у 
правоохоронних органах пові-
домили, що спершу чоловік за-
лишив вибуховий пристрій, за-
маскований під вогнегасник, на 
станції метро «Площа повстан-
ня» (ця бомба не спрацювала), а 
потім сів у вагон метро і задіяв 
другий ви буховий пристрій 
між станціями «Сінна площа» 
i «Площа повстання». 
 Другий підозрюваний, при-
четний до теракту, який, судя-
чи з фото, був у мусульмансько-
му одязі, добровільно з’явився в 
поліцію і заявив про свою неви-
нуватість. Його затримали для 
допиту. Раніше в ЗМІ проходи-
ла інформація про те, що до тер-
акту причетний, можливо, гро-
мадянин Казахстану Аришев 

Максим Віталійович, 1996 року 
народження. Ця інформація не 
відповідає дійсності. 

Убивство для чергового 
«закручування гайок»?
 Учора російські спецслуж-
би повідомили, що розшуку-
ють громадянина Казахстану 
як можливого виконавця тер-
акту. За даними «Інтерфаксу», 
казахські спецслужби підтвер-
дили можливу причетність гро-
мадянина їхньої країни до вибу-
ху і назвали його ім’я — Акбар-
джон Джалілов, народжений у 
місті Ош в 1995 році. Тому, як 
повідомив заступник голови 
Комітету національної безпе-
ки Казахстану Нургалі Білісбе-
ков, його структура й ФСБ Росії 
проводять спільне розслідуван-
ня вибуху в Санкт-Петербурзі. 
 Президент Росії Володимир 
Путін у момент вибуху перебу-
вав у передмісті Пітера, Стрель-
ні, на медіа-форумі Загально-
російського народного фрон-
ту. Потім там він зустрічався 
з президентом Білорусі Олек-
сандром Лукашенком, під час 
цієї зустрічі й отримав пові-
домлення про замах. Він одра-
зу провів розмову з керівника-
ми російських спецслужб, які 
дослі джують причину вибу-

ху, та висловив співчуття роди-
нам загиблих. Російський пре-
зидент заявив, що зарано гово-
рити про те, що стало причиною 
вибуху. Однак версію теракту 
не виключив. Згодом він пок-
лав квіти біля входу на станцію 
«підземки», де загинули люди. 
На прохання журналістів про-
коментувати ситуацію, Путін 
лише розвів руками. Спілкува-
тися з пресою відправили рад-
ника голови Національного 
антитерористичного комітету 
Андрія Пржездомського. Той 
сказав журналістам, для роз-
слідування злочину та ліквіда-
ції його наслідків у Санкт-Пе-
тербург вирушила група фахів-
ців центрального апарату ФСБ, 
МВС і МНС. 
 Відповідальність за вибухи 
поки що жодна організація на 
себе не взяла. Але справа може 
мати політичний аспект, при-
пускає ветеран служб спецпри-
значення, президент асоціації 
групи «Альфа» Сергій Гонча-
ров. «У цей день у місті перебу-
ває президент Росії. Думаю, що 
це ще й політичне підґрунтя», 
— зазначив Гончаров. Експерт 
у розмові з «Радіо «Свобода» не 
згоден iз тим, що трагедія, яка 
сталася в метро Петербурга, 
може бути вигідна російському 
керівництву. Але в соцмережах 
висловлюють думки про те, що 
теракт може бути використа-
ний для чергового «закручуван-
ня гайок» у Росії, враховуючи, 
що через рік там — президент-
ські вибори. Такі припущення 
мають підстави, оскільки тер-
акти в Росії вже використову-
вали для початку війни в Чечні 
та для згуртування суспільства 
навколо влади. ■

НЕБО В КЛІТИНКУ

Куди тягнуться ниточки
У Росії затримано фігуранта справи про спробу перевороту в 
Чорногорії

■ НОВИНИ ПЛЮС■

ТЕРОРИЗМ

Де Путін, там і терор
Вибух у метро Петербурга забрав життя 14 осіб, 
ще 49 людей поранено

■

Мешканці Пітера несуть квіти до станції метро, де загинули люди. ❙

А ТИМ ЧАСОМ...

 У зв’язку з терактом у Петербурзі посилено заходи безпеки в московському 
метро — тут подібне траплялося не раз. У російській столиці востаннє теракт 
стався в березні 2010 року. Унаслідок вибуху бомб, який вчинили жінки-смер-
тниці, тоді загинуло щонайменше 39 осіб, а понад сто було поранено. Це був 
найкривавіший теракт у Москві починаючи з 6 лютого 2004 року, коли — також 
на станції метро — вибух забрав життя 41 людини.

■
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

Виділення Україні чергового 
траншу кредиту МВФ постави-
ло жирну крапку в усіх конспі-
рологічних теоріях про підвод-
ні камені співпраці з Фондом. 
Розгляд українського питання 
у штаб-квартирі організації, як 
виявилося, і справді переноси-
ли із 20 березня через те, що 
у Вашингтоні хотіли отримали 
дані про вплив блокади ОРДЛО 
на макроекономічні показники. 
І як тільки Київ надав необхід-
ні документи, рада директорів 
МВФ зібралася й оголосила 
обіцяне раніше рішення. 
Загадки, втім, залишаються. 
Наприклад, із чим пов’язана 
щедрість МВФ, якщо ми не ква-
пимося виконувати взяті раніше 
обіцянки. Чи справді це всього 
лише необхідність повертати 
раніше взяті кредити, а отже, 
чи отримаємо п’ятий та наступ-
ні транші і чим для цього треба 
«поступитися» Україні?.. 

Влада: «Це наша заслуга 
і наші реформи!» 
 Про позитивне рішення 
МВФ розповів у своєму «Твіт-
тері» Президент України Пет-
ро Порошенко ввечері 3 квітня. 
Отже, рада директорів заверши-
ла третій перегляд економічної 
програми України в рамках роз-
ширеного фінансування (EFF). 
Завершення цього розгляду 
дозволяє виділити нашій країні 
734,05 млн. СПЗ — внутрішньої 
«грошової одиниці» МВФ. Що є 
аналогом близько 1 мільярда до-
ларів США. Таким чином обсяг 
отриманих Україною коштів із 
2015 року зросте до 8,38 млрд. 
доларів. Усього ж, як відомо, ми 
реалізуємо чотирирічну програ-
му розширеного фінансування, 
у межах якої мали би отримати 
17 мільярдів доларів. 
 Довгоочікуваний — пере-
дусім, з нашої вини — транш 
неабияк втішив особисто Пет-
ра Порошенка, який того ж ве-
чора зателефонував директору-
розпоряднику МВФ Крістін Ла-
гард і подякував «за її особис-
тий внесок у позитивне рішення 
щодо виділення Україні черго-
вого траншу Міжнародного ва-
лютного фонду в обсязі 1 млрд. 
доларів США». Саме так сказа-
но в офіційному повідомленні. 
 Надалі точки зору українсь-
кого Президента та керівництва 
фонду щодо своїх бачень Украї-
ни у світових економічних про-
цесах дещо різняться. Так, Пет-
ро Порошенко написав у «Твіт-
тері»: «Це (отримання траншу. 
— Ред.) чергове визнання ук-
раїнських реформ!». Ось саме 
так, із знаком оклику. 
 А потім уточнив: «Крістін 
Лагард підтвердила підтрим-

ку зусиль влади із забезпечення 
макрофінансової стабільності 
держави і подальшого прогре-
су України на шляху необхід-
них реформ». Додав, що пані Ла-
гард також палко привітала за-
пуск в Україні відкритого елект-
ронного реєстру відшкодування 
ПДВ. І при цьому буцімто від-
значила професіоналізм глави 
НБУ Валерії Гонтаревої і її вне-
сок у результативну співпрацю з 
міжнародними фінансовими ор-
ганізаціями. Що в даній ситуа-
ції можна розглядати радше не 
як посттраншовий аналіз, а як 
ставлення глави держави до ні-
бито вже підготовленої відстав-
ки пані Гонтаревої. Що її з та-
ким нетерпінням чекають екс-
перти та банківське середови-
ще. Але це вже інша тема. 

МВФ: «Свої реформи ви ще не 
починали!» 
 Тим часом стала відома 
справжня реакція нашого голо-
вного кредитора на стан реформ 
в Україні: зi слів керівництва 
самого МВФ, а не їх трансляцію 
устами Петра Порошенка. І, як 
виявилося, оцінки карколом-
них українських реформ керів-
ництва держави і міжнародних 
експертів злегка не збiгаються. 
Так, наприклад, в офіційному 
повідомленні Фонду стисло, але 
вичерпно оцінили антикоруп-
ційні потуги України. «Міжна-
родний валютний фонд вважає, 
що створення нових антикоруп-
ційних органів в Україні поки 
не дало результату», — сказали 

нам у Вашингтоні.
 Своєрідну і дещо не схожу 
на президентську оцінку нашим 
реформам дав заступник дирек-
тора-розпорядника МВФ Девід 
Ліптон. Мовляв, для швидкого й 
стійкого економічного росту Ук-
раїні необхідно провести струк-
турні реформи для поліпшення 
бізнес-середовища й залучення 
інвестицій. Йдеться про три го-
ловні кити, які не наважують-
ся посунути українські еліти: 
приватизація, створення ринку 
сільськогосподарських земель і 
боротьбу з корупцією. 
 Вимагають від нас і пенсій-
ної реформи. «Україна не може 
дозволити собі баритися з всео-
сяжною пенсійною реформою, 
у тому числі шляхом підвищен-
ня ефективного пенсійного віку. 
Необхідні також постійні зусил-
ля для поліпшення керування 
доходами та просування рефор-
ми державного управління», — 
вважають у МВФ.
 Цілком ймовірно, що саме 
на цих змінах Фонд наголошу-
ватиме під час розгляду черго-
вого траншу. Який, як споді-
вається вітчизняний міністр фі-
нансів Олександр Данилюк, ми 
зможемо отримати вже у травні 
нинішнього року. «На цей рік 
планувалося чотири транші, і 
ми плануємо ці чотири транші 
отримати. Наступний може бути 
в травні», — сказав чиновник. 
 Зважаючи на ступінь заполі-
тизованості цих і справді необ-
хідних для держави реформ, очі-
кувати позитивного для нас рі-

шення вже наступного місяця 
було би доволі оптимістично. І  
малореально. 
 Утiм реформи і справді треба 
проводити, але величезний опір 
їм, який нині існує у політикумі 
і суспільстві, залишає небагато 
шансів на успіх. Особливо, вра-
ховуючи, що цей опір старанно 
культивують. І виходить ситу-
ація, яку описав інвестиційний 
банкір Сергій Фурса. «Ситуація 
з реформами схожа на житейсь-
ку ситуацію: ви раптом бачите, 
що ви самотній. Причина цьо-
му — ваша вага 150 кілограмів. 
Вам важко ходити, у вас букет 
хвороб. Здається, несправедли-
во: адже у вас багатий внутріш-
ній світ, а дідусь узагалі герой 
війни...» — пише він. І при цьо-
му ви категорично не хочете худ-
нути, хоча персональний тренер 
у ролі МВФ навіть розробив спе-
ціальне тренування... 

Блокада ОРДЛО практично 
не шкодить економіці 
 Усі кошти четвертого тран-
шу, як і передбачає програма 
співпраці, будуть зараховані 
до резервів Національного бан-
ку. Що створить додаткову «по-
душку безпеки» для міцності 
національної валюти та може 
сприяти поліпшенню рейтингу 
держави. 
 Нинішнє виділення траншу, 
до речі, є безпрецедентним для 
двосторонніх відносин України 
та МВФ. Адже раніше до четвер-
того траншу справа не доходила: 
наша держава припиняла спів-
працю після першого, другого, 
а одного разу аж після третього 
траншу! Сьогодні ж нам вдалося 
зайти значно далі. На думку Де-
віда Ліптона, українська еконо-
міка показує хороші ознаки оду-
жання. «Зростання повертаєть-
ся, інфляція знижена, а між-
народні резерви подвоїлися... 
Нещодавня стабілізація забез-
печує багатообіцяюче підґрун-
тя для подальшого зростання», 
— сказав він. 
 І цьому, схоже, не завадить 
навіть економічна блокада оку-
пованих територій. Хоча саме 
на цій тезі, пояснюючи шкід-
ливий вплив блокади, рані-
ше наполягали перші особи в 

державі, в тому числі Прези-
дент та Прем’єр-міністр. Про-
гнозованим — і таким, що йде 
всупереч численних заяв ук-
раїнської влади, — є висновок 
Міжнародного валютного фон-
ду щодо впливу блокади оку-
пованих територій Донбасу і 
Луганщини на розвиток еко-
номіки. 
 «Експерти МВФ дійшли вис-
новку, що ситуація (із блоку-
ванням ОРДЛО. — Ред.) матиме 
доволі поміркований вплив на 
темпи економічного зростання і 
стан платіжного балансу,  отже 
не становитиме загрози для ви-
конання інфляційних прогнозів 
НБУ», — ретранслювала висно-
вок Фонду прес-служба Націо-
нального банку України. 
 Утім, якщо ситуація з ук-
раїнськими реформами не 
поліпшиться, то нинішній 
транш може стати останнім. 
Саме так пишуть вітчизняні 
аналітики. І точно так вони пи-
сали, як ми отримали поперед-
ній, третій, транш кредиту.  ■

ТАКА РАХІВНИЦЯ

Загадка траншу
Україна отримала чергову «порцію» кредиту МВФ усупереч 
відсутності обіцяних реформ і навіть блокаді ОРДЛО, яка, 
виявляється, майже не шкодить вітчизняній економіці

■

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 

 Валютний ринок України вже відре-
агував на отримання четвертого траншу 
кредиту стенд-бай: долар почав дешевша-
ти. У день, коли стало відомо, що кредит 
нам таки дадуть, американська валюта 
за день встигла подешевшати тричі. Спо-
чатку «бакс» продавали за 27,20 і купу-
вали за 26,90, ближче до обіду «зелений» 
вже можна було придбати за 26,97, хоча 
курс купівлі залишився таким же. А до 
вечора долар уже коштував 26,94, а зда-
ти його можна було за 26,88 гривень. 
 У Міністерстві фінансів України за-
певнили: надання нашій державі тран-
шу сприятиме стабільності національної 
валюти. Цю думку підтримує старший 
аналітик компанії «Альпарі» Вадим Іо-
суб. «Динаміка гривні найближчим ча-
сом визначатиметься рішенням МВФ. 
Надання траншу означає плавне знижен-
ня вартості долара упродовж тижня», — 
стверджує він. 

 Утім існують і інші точки зору. 
«Транш не матиме визначального впли-
ву, оскільки одразу піде у золотовалют-
ні резерви і його призначення — це по-
вернення у нинішньому році раніше 
взятих кредитів, — сказав економічний 
експерт Всеволод Степанюк. — Тобто, 
транш приходить і одразу йде назад». 
Натомість, на його думку, на курс грив-

ні значно більший вплив має ринковий 
попит на валюту. 
 А тут кількість факторів, що грають 
за і проти гривні, приблизно рівна. «Се-
зонний фактор продовжує надавати під-
тримку гривні, оскільки початок вес-
ни — це період, коли аграрії заводять до 
країни валюту для проведення посівної 
кампанії», — каже старший аналітик 

компанії «Форекс Клуб» в Україні Ан-
дрій Шевчишин. Проте на його думку, 
існують негативні цінові тенденції на 
зовнішніх ринках. Зокрема ф’ючерси 
на залізну руду у березні знизилися на 
12%, на пшеницю і кукурудзу — понад 
6%, вартість металургійної продукції 
упала на 2—10%. «Тому існує ризик 
скорочення притоку валюти на 90 млн. 
доларів за місяць», — каже він і нага-
дує, що не варто забувати і про рішен-
ня Лондонського суду про повернення 
РФ 3 млрд. доларів. Якщо зобов’язання 
з виплат призначать на цей рік, то через 
тиск на гривню вона може впасти додат-
ково аж до 3 грн. за долар. 
 Якщо ж такого катаклізму не буде, то 
Вадим Іосуб прогнозує офіційний курс 
26,90 грн. за долар упродовж нинішнього 
тижня. До кінця квітня Андрій Шевчи-
шин бачить курс долара на рівні 27 — 
29,5 грн. Але якщо описані тут ризики 
загострюватимуться, то гривня може 
впасти суттєвіше: до 28,5 — 30,5 грн. ■

Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард: «Як дивно: Україну бачу, 
реформи — ні!...».

❙
❙

НАШІ ГРОШІ

«Вилка» для гривні
Українська національна валюта дорожчає на звістці 
про отримання траншу МВФ. Але може суттєво 
обвалитися до кінця місяця під тиском зниження цін 
на український експорт

■

ФАКТ І ОЦІНКИ 

 «Відставка» тривалістю
  один день 

 У перший робочий день цього тиж-
ня, коли рада директорів МВФ у Ва-
шингтоні саме починала засідання з 
«українського питання», прозвучала 
сенсаційна, але, втім, довгоочікувана 
новина: заступник голови фракції БПП 
Ірина Луценко повідомила, що голова 
Нацбанку одіозна Валерія Гонтарева 
написала заяву про відставку. Нови-
на, втім, «прожила» навіть не повний 
день. Спочатку її спростував сам Нац-
банк, потім — новопризначений керів-
ник «бепепівців» Артур Герасимов. 
 «Валерія Гонтарева — чудовий 
керівник НБУ, вона залишається пра-
цювати. І взагалі це перекручена ін-
формація...» — сказав він. Зрештою, 
саме ці слова повторила і сама Іри-
на Луценко. Мовляв, Гонтарева цілком 
влаштовує коаліцію і тому працювати-
ме на своїй посаді. 
 Подія трапилася одразу після того, 
як НАБУ провів обшуки у Національно-
му банку за підозрою у зловживаннях 
під час рефінансування деяких комер-
ційних банків. Зокрема, «Приватбан-
ку». Цю заяву оприлюднив директор 
НАБУ Артем Ситник: мовляв, справа 
стосується саме керівництва регулято-
ра. 
 Але, схоже, НАБУ наразі не може 
дотягнутися до Валерії Гонтаревої та її 
найближчого оточення, яке вважають 
дотичним до команди Президента. 
Тож кримінальні справи проти Валерії 
Гонтаревої залишаються без руху. По-
сада голови НБУ захищає її від кримі-
нального переслідування, і тепер уже 
в інтересах пані Гонтаревої керува-
ти Нацбанком якомога довше, щоби 
уникнути кримінального покарання. А, 
може, і не лише в її інтересах. 

■
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Ірина КИРПА

 Шахраї від імені одного 
з благодійних фондів (до-
поки триває слідство, пра-
воохоронці не розголошу-
ють назву цієї організації) 
подавали завідомо неправ-
диві відомості до Мініс-
терства соціальної політи-
ки України та Херсонської 
митниці про визнання ім-
портованих товарів гумані-
тарною допомогою. Уявна 
діяльність на благо малоза-
безпечених дозволяла про-
водити митні оформлення 
за нульовою ставкою.
 Як розповіли в прес-
службі ГУ Державної фіс-
кальної служби на Хер-
сонщині, схема незакон-
ного ввезення до нашої 
країни товарів під вигля-
дом «гуманітарки» дозво-
лила ділкам покласти собі 
до кишені понад 700 тис. 
гривень. І це тільки роз-
мір мита, яке, відповідно 
до Митного кодексу, шах-
раї не заплатили до бюд-
жету України. Всього фонд 
оформив 12 декларацій про 
імпорт вживаного одягу та 
інших товарів від благо-
дійних організацій-нере-
зидентів iз Німеччини за-
гальною вагою понад 163 
тонни. Вартість одного кі-
лограма товарів, отрима-
них задарма, становить 
близько 1,5 долара.
 Отримувачами гумані-
тарної допомоги значили-
ся державні та громадські 

організації Херсонщини, а 
також медичні та шкільні 
установи. Але ніякої «гу-
манітарки» там так і не по-
бачили. Адже насправді, 
після ввезення імпортного 
товару за нульовою став-
кою, його за готівку здава-
ли представникам торго-
вих мереж. Власники се-
конд-хендів скуповували 
ці речі за ціною від 2 до 4 
доларів за один кілограм. 
Відтак щоденний дохід 
шахраїв від продажу «гу-
манітарки» становив що-
найменше 5 тис. гривень. 
Причому по бухгалтерії 
та податкових обліках по-
купці оформлювали прид-
баний товар саме як комер-
ційний вантаж.
 Співробітники опера-
тивного та слідчого управ-
лінь фінансових розслі-
дувань Головного управ-
ління Державної фіскаль-
ної служби на Херсонщині 
(ГУ ДФУ) провели низку 
обшуків i вилучили майже 
19 тис. гривень, 23 тонни 
товарів секонд-хенду, ме-
дичну техніку, а також до-
кументи, що свідчать про 
протиправну діяльність 
зухвалих ошуканців.
 Правоохоронці пору-
шили кримінальне провад-
ження відповідно до ст. 212 
КК України («ухилення від 
сплати податків»). Шахра-
ям загрожує реальний тю-
ремний термін від трьох до 
п’яти років i значний гро-
шовий штраф. ■

Олег ЛЯШКО, 
лiдер Радикальної партiї

Порошенко разом з олігархами — 
як той синьйор Помідор iз казки 
про Чиполіно — хочуть заробити 
на тому, що їм не належить. Якщо 
синьйор Помідор ввів податок на 
дощ, то Порошенко, Бойко, Фір-
таш і Льовочкін вводять податок 
на газові лічильники. За цією ло-
гікою, скоро вони введуть податок 
на повітря, на користування ас-
фальтом чи на вирощування огір-
ків на городі…  Це було б смішно, 
якби не так сумно…

 Аферисти з НКРЕКП на чолі 
з колишнім рошенівським мене-
джером Дмитром Вовком виріши-
ли витягнути з кишень українців 
останні копійки і збагатити Фір-
таша, Льовочкіна і Бойка на міль-
ярди — планові надходження обл-
газів від «абонплати» за газові лі-
чильники становлять 24 мільяр-
ди.
 Мало цим Вовкам в овечих 
шкурах нелюдських тарифів на 
газ, штучно прив’язаних до ім-
портних показників (так званий 
«Німецький хаб»), через які пів-
країни відчуває себе жебрака-
ми! Мало їм грабіжницької фор-
мули «Роттердам+», яка штучно 
прив’язує ціни на вугілля до ім-
портного! Мало їм накрученої в 
рази вартості активів обленерго, 
яку НКРЕКП намагається пере-
класти на плечі українських ви-
робників та суспільства у вигляді 
«плати за приєднання» до елект-
ромереж! Так вони тепер ще при-
думали, як витягти з кишень ук-
раїнців 24 млрд. гривень через 
«абонплату» за газові лічильни-
ки — це афера року!
 НКРЕКП шокувала суспільс-
тво, встановивши кабальну «абон-
плату» за користування газовою 
трубою незалежно від обсягів спо-
живання газу громадянами.  При 
цьому нововведення мали набрати 
чинності через три дні з дати ухва-
лення — з 1 квітня! Щоб вони ре-
форми робили з такою швидкістю, 
як грабують українців!
 Сьогодні діюча ціна на газ — 
6879 грн. за 1000 куб. м, з яких 
13%, або 894 грн. це частка обл-
газів — плата за транспортування 
газу. Але вочевидь Фірташу, Бой-
ку, Льовочкіну і компанії цьо-
го замало. НКРЕКП хоче вилу-
чити транспортну складову з за-
гального тарифу та ввести окре-
му обов’язкову абонентську плату 
ще й за роздутим тарифом. Кожна 
сім’я незалежно вiд споживання 
повинна буде додатково до і так за-
вищених газових тарифів у серед-
ньому сплатити ще 92 грн./міс., 
або 1 100 грн. щороку, а то й ще 
в рази більше (!) в кишені приват-
них облгазів, що належать олігар-
хам! На цій афері облгази хочуть 
отримати 24 млрд. грн. доходів!
 Наприкінці 90-х — на почат-
ку 2000-х селяни власним кош-
том проводили газ до осель. Для 
них це влітало у велику копійчи-
ну, але люди природно прагнули 
нормального життя. А після того, 
як газові тарифи влада підняла в 
6 разів, багато хто зi споживачів 
був вимушений перейти знову на 
дрова. І тут на тобі, нова «рефор-
ма» влади — плати 1100 грн. у рік 
чи навіть більше приватним моно-
полістам за те, що ти колись сам 
збудував власним коштом. Але й 
це ще не все, через кілька років 

плата зросте до 3000 грн. у рік! 
Олігархи забрали у селян збудо-
вану ними газову мережу, а тепер 
ще хочуть здирати за неї кошти з 
населення.
 При цьому розмір тарифу для 
кожної газорозподільчої компанії 
залежить від обсягу витрат та кіль-
кості споживачів. Виходить, що в 
розвинених промислових регіонах 
та великих містах, де густота спо-
живачів більша, тариф буде мен-
шим. У віддалених районах, у се-
лах, де споживачів менше, тариф 
буде високим.
 Найнижчим тариф буде в Тер-
нополі, Києві та Дніпрі. Найви-
щим — у Закарпатській облас-
ті, Тисменицькому районі Іва-
но-Франківської області та в Тер-
нопільській області.
 Платити пропонують не про-
порційно до обсягу споживання, 
а за потужність лічильника. Чим 
вона вища, тим більша сума до 
сплати. Для прикладу, за наймен-
ший лічильник G1,6 в Київській 
області потрібно сплатити 56 грн. 
за місяць. Якщо немає лічильни-
ка, то сума вже становить 90 грн. 
за місяць, а якщо в тебе встанов-
лено найпоширеніший лічильник 
G4 (це 54% споживачів), то віддай 
з кишені 134 грн. за місяць. 
 А якщо так сталося, що в тебе 
лічильник G6 (це системи зі стари-
ми газовими котлами, переважно 
в пенсіонерів та малозабезпече-
них верств населення, які не ма-
ють коштів їх оновити), то плата 
Фірташу і Ко становитиме вже 224 
грн. за місяць!
 Але й це не межа! Жителі За-
карпаття з лічильником G6 повин-
ні будуть сплатити щомісяця 340 
грн. І це при мінімальній пенсії 
українця в 1247 грн. При цьому 
субсидії на сплату цих поборів не 
передбачені!
 Вигідна така схема лише тов-
стосумам, що мають маєтки і ви-
мушені спалювати багато газу. 
Якщо ти живеш у Київській об-
ласті, спалюєш 3000 кубів газу за 
рік і маєш лічильник G4, то при 
такій схемі ти зможеш зекономи-
ти 1 тис. грн. за рік. Тобто влада 

робить усе навпаки — найбідніші 
заплатять за власників великих 
маєтків, які зав дяки схемі Вовка 
зекономлять!
 Але ж не забуваймо, що вже 
через три роки НКРЕКП планує 
підвищити тарифи на транспор-
тування газу для населення май-
же в 3 рази!
 При цьому самі облгази жодної 
копійки не платять за користуван-
ня державними та комунальними 
газопроводами, а з людей хочуть 
здирати останні копійки, навіть 
якщо ті не споживають газу вза-
галі! 
 На чию користь були прийняті 
ці рішення? Більшість iз цих гро-
шей отримає Фірташ, адже 70% 
розподільних мереж, які будуть 
отримувати ці гроші, перебува-
ють в управлінні його «Регіональ-
ної газової компанії».
 Фірташ уже давно є монополіс-
том на газовому ринку України, 
в його «Регіональну газову ком-
панію» входять 28 компаній з 40, 
які є на ринку. До вигодоотриму-
вачів газорозподільного бізнесу 
Фірташа також входять його со-
ратники — Льовочкін та Бойко. 
Замість того щоб обмежити вплив 
цих олігархів на стратегічну га-
лузь країни, НКРЕКП вирішує 
дати їм додаткові надприбутки за 
рахунок пограбунку мільйонів ук-
раїнців.
 Я не вірю, що ця афера НК-
РЕКП і черговий пограбунок ук-
раїнців на користь Фірташа—Льо-
вочкіна—Бойка могли відбутися 
без відома Президента Порошен-
ка, чиїм ставлеником є голова ко-
місії Вовк.
 Я оскаржую до суду це дра-
конівське рішення НКРЕКП і ми 
скасуємо «абонентську плату» за 
газовий лічильник! Також ми ви-
магаємо відставки корумповано-
го складу НАРЕКП і його голови 
Вовка. До державної власності ма-
ють бути повернуті і державні га-
зорозподільні мережі, якими досі 
користуються олігархи під при-
криттям влади. Ми не дозволимо 
владі та їх прихвосням-олігархам 
грабувати українців! ■

ЗДИРНИЦТВУ — НІ!

Афера влади на 24 мільярди
Українців хочуть пограбувати та знищити село, але ми не дамо 
цього зробити!

■

Олег Ляшко вимагає скасувати абонплату за газові лічильники.❙

НАХАБСТВО

«Гуманітарку» 
— через секонд-
хенди
Безплатний товар 
для малозабезпечених, 
що надійшов із Німеччини, нахабні 
шахраї реалізовували в магазинах 
Херсонщини 

■

Тонни вилученого одягу.❙



Весна енергійно крокує Україною, розмальовуючи її веселковими барвами після 
брудно-сірих відтінків наслiдкiв зими. Та найяскравіші кольори вона приберегла 
для Закарпаття: помилуватися бузковим дивом живих килимів із крокусів 
з’їжджаються у Колочаву сотні туристів, адже таке диво трапляється не на кожному 
кроці. Місцевий музей-скансен «Старе село» потопає у фіолетових хвилях рідкісної 
рослини — крокусів Шафран Гейфеля. Цим дивом природи можна буде милуватися 
аж до середини квітня, тож усі бажаючі ще мають час вихідними додати фарб 
своєму життю.

ДИВО КАЛИНОВЕ

Росiйська 
мова — нашi 
кайдани
Спекуляції довкола одного 
закону
Сергій ШАНГУТОВ
Вінниця

 Газета RIA поінформувала вінничан про про-
ект Закону «Про державну мову» під заголовком 
«Стій, мовний патруль!». Назва провокативна — 
патрулів не буде. Закон упорядковує вживання 
державної мови в роботі офіційних органів та ус-
танов і передбачає певний контроль за його ви-
конанням.
 RIA повiдомляє: «Майже 90% першоклас-
ників отримують освіту саме державною мовою; 
88% україномовних фільмів у кінопрокаті».
 Безумовно, українська мова навчання у 
школі — справжнє досягнення незалежної Ук-
раїни, проти якого йде шалена боротьба воро-
гів України під фальшивими гаслами «защіти 
прав чєловєка». Але російська мова поки що за-
лишається мовою спілкування школярів навіть 
у містах Центральної України, і позакласної 
(позаурочної) роботи з учнями. Бачив коротку 
картинку по телебаченню: «великий» полков-
ник звертався до своїх вихованців — ліцеїстів-
богунівців — російською мовою, як за часів 
«суворовців». Погляньте у телевізор — що там 
українського? На ток-шоу лише сільські діти 
молодшого віку та побиті життям батьки — ук-
раїномовні.
 В електричці «Жмеринка — Київ» чув роз-
мову українських жінок, одна з них поскаржи-
лася на самопочуття: «Оце я була така слаба, то 
син приїжджав з Києва й каже: «Мама, что с то-
бой?». Ця мама — наша Україна («людським 
презирством ніби струпом вкрита...», І. Фран-
ко). Той син — ми, її діти. Російська мова — то 
наші кайдани, наші хазяї (так звана «еліта») 
— «раби, підніжки, грязь Москви, варшавсь-
ке сміття...» (Т. Шевченко). Сільська жінка не 
відчула приниження від того, що її син загово-
рив до неї нерідною мовою. А не сільська? Не раз 
бачив по телебаченню, як діти нашої «еліти» — 
політичної, культурної — розмовляють російсь-
кою.
 Із відомих причин українська мова не ста-
ла де-факто єдиною державною, великі гроші, 
багатства держави, а відтак культурно-інфор-
маційний простір належать російськомовній 
«еліті». Тому лише 60% громадян України виз-
нають мову українського народу рідною! Визна-
ють. Є такий відомий афоризм популярного ко-
лись героя Козьми Пруткова: «Все говорят, что 
здоровье дороже всего, но никто этого не соблю-
дает». Багатьом носіям мови в містах ні з ким 
говорити, значна частина живої розмовної мови 
в Україні — мова хвора (суржик), частину ук-
раїнської мовної території наші вороги тавру-
ють як «галичанський діалект». Зразків для 
молоді мало — книжок вона майже не читає, 
на телебаченні українського обмаль, у транс-
порті чи там у ресторані споживаємо те, що за-
своїли з телевізора, — пісні, розкішне життя 
«зірок», успішні люди — все російськомовне.
 А давайте не дамо! Не дамо померти мові ве-
ликого слов’янського народу, рідній, калиновій, 
яка «вся давність і обнова» для значної частини 
українського народу. Російськомовні українці 
— це ж мова ваших дідів-прадідів! «Пам’ятайте 
серцем: наша мова — пісня. І в словах — любов», 
— писав Леонід Кисельов, киянин, поет, який 
починав писати вірші російською, гарні вірші, 
а перед смертю (помер всього лиш у 22 роки), у 
1968 р., почав писати українською. А ще таке: 

 «Я постою у края бездны
 И вдруг пойму, сломясь в тоске,
 Что все на свете — только песня
 На украинском языке».

 Ті, хто «заброшен к нам по воле рока, для 
ловли счастья и чинов» (М. Лермонтов), не зро-
зуміють. На часі поставити на сторожі слова і де-
ржави «Закон про державну мову». ■

■

Тетяна ГОЛОВЧЕНКО, пенсіонерка
Тростянець, Сумська область

 Шановна редакціє, я — про-
ста пенсіонерка, газету «Україна 
молода» передплачую вже біль-
ше 15 років. Газета подобається 
мені, бо вона патріотична, прав-
дива, актуальна. Звертаюсь до 
вас, бо ви зрозумієте моє розча-
рування в деяких людях. 26 лю-
того цього року слухала по радіо 
передачу «20 хвилин з Володими-
ром Яворівським». Пан Яворівсь-
кий завжди вміє своїм перекон-
ливим тоном розповідати про 
неньку Україну, про її долю так, 
що ні в кого не виникає сумнівів, 
як він переймається її проблема-
ми.  Ми всі знаємо, що Україна, 
як і українці, багатостраждальна 
нація. Наш біль за Україну пос-
тійний, бо її завжди хотілося ко-
мусь розшматувати, і зараз розди-
рають. Але дуже прикро слухати, 
коли п. Яворівський в усіх тепе-
рішніх бідах звинувачує екс-Пре-
зидента В. А. Ющенка. Не хочу 
повторювати його лихі слова, але 
так і хочеться сказати: всім відо-
мо, від якої партії ви, п. Яворівсь-
кий, сиділи в парламенті і як на-
магалися всілякими методами 
підняти рейтинг своєї лідерки, 
яка за хорошу роботу забезпечи-
ла вам прохідне місце  у списку.
 Народ України знає Віктора Ан-
дрійовича Ющенка не гірше за вас. 

Ющенко не один рік працював го-
ловою Національного банку Ук-
раїни, тоді цей банк був взірцем 
для всіх інших фінустанов. За 
той час економіка країни підні-
малася, не було таких страшних 
стрибків курсу долара, як тепер. 
Ющенко — батько української 
національної валюти, гривні, яка 
була втричі, а може, й більше до-
рожча за російський рубль. Коли 
Віктор Андрійович став Прем’єр-
міністром, то пенсіонери впер-
ше за багато років почали одер-
жувати пенсію не карточками і 
не макаронами, а грішми; еконо-
міка хоч і повільно, але почала 
зміцнюватися. За президентства 
Ющенка, за його наполяганням, 
уперше почали платити реаль-
ні гроші  матерям при народжен-
ні дитини та малозабезпеченим 
сім’ям із дітьми, чого не було на-
віть у Радянському Союзі. Потім 
цю ініціативу Ющенка було пе-
рехоплено та привласнено знайо-
мою нам Ледi Ю.
 Ющенко-Президент перший 
оприлюднив на всю Україну бо-
лючу тему Голодомору та вста-
новив дні пам’яті. Ні Кравчук, 
ні тим більше Кучма про це не 
говорили, мабуть, боялися. Але 
декому це не подобалося. І вже 
невдовзі в парламенті постало 
питання позбавити Президен-
та Ющенка отих великих пов-
новажень, які мав його попере-

дник — Кучма. Позбавили. Але 
і цього виявилося замало. Зов-
сім скоро купка його «друзів» на 
чолі з Ледi Ю таємно збираються 
в лісі, щоб оголосити Президенту 
Ющенку імпічмент. За яку таку 
провину? Не вийшло. 
 Ніхто не каже, що Ющенко 
ідеал, у нього також були помил-
ки, і чимало, особливо помилки з 
підбором кадрів, які його ж і під-
ставляли. Але ж він не настіль-
ки грішний, щоб його отак пан 
Яворівський на всю Україну очор-
нив. В усякому разі при Ющенку 
не вбивали  журналістів. Невже 
в Яворівського, чи  в його лідер-
ки, не було ніяких гріхів чи по-
милок? Чого тільки коштує Ук-
раїні отой газовий договір, який 
підписала Тимошенко з Путіним 
на 10 років. Невідомо ще чим він 
нам відгукнеться...
 Пам’ятається, колись у ЗМІ 
писали про Яворівського, що він 
вів усілякі оборудки навколо не-
рухомості майна Спілки письмен-
ників України, коли він був її го-
ловою, а нерухомого майна було 
багато по всій Україні. Зважаю-
чи, що пан Яворівський сидів у 
парламенті від початку незалеж-
ності України, хотілося б його 
спитати: які закони для блага Ук-
раїни ви особисто підготували за 
цей період і за вашим наполяган-
ням їх було ухвалено у парламен-
ті? Ви як депутат і письменник 
навіть не захистили українську 
мову, коли Ківалов та Колесні-
ченко протягли через Верховну 
Раду свій ганебний закон, який 
знищує українську мову та про-
пагує російську. Ви не завадили 
цьому. А тому до вас велике про-
хання: ви, як впливова людина, 
підіть у Конституційний Суд, де 
вже понад два роки тягнуть цю 
справу (ніяк «не знайдуть» суд-
ді обґрунтування, щоб скасувати 
отой зухвалий закон «Ківалова-
Колесніченка», що був ухвале-
ний iз величезними порушення-
ми), — і допоможіть суддям. ■

ВІДЛУННЯ

Пенсiонери почали 
отримувати грошi
завдяки Ющенку
А яворiвськi хай би прозвiтували, що зробили 
для України зi своєю «газовою принцесою»

■

ПОЛІТПАРНАС

Чи хочуть 
«рускіє» 
війни
Микола ДЯГІЛЬ
Київ

Чи хочуть «рускіє» війни?
Скоріше всього, що не хочуть.
Тоді ж навіщо всім вони
Нахабно голови морочать?

Забрали український Крим,
В Донбасі нашім сіють смуту,
Сирійці гинуть вже від них,
І винен в тім не тільки Путін.

Для чого ж роблять це вони?
Мабуть, й самі того не знають.
Щоб зберегти той «русскій мір»,
З якого й так усі тікають? 

Не лізьте ви в наш монастир,
Та ще і зі своїм уставом,
Ми ж розберемось і самі
Ким ми були і ким ми стали.

А тим, хто прагне в «русскій мір»,
Не треба навіть йти у касу —
Білети купимо для всіх
Із Криму нашого й Донбасу. ■

■

8 УКРАЇНА МОЛОДА

СЕРЕДА, 5 КВІТНЯ 2017 Я ВАМ ПИШУ...



СЕРЕДА, 5 КВІТНЯ 2017 9РЕГІОНИ
«Чомусь із чотирьох напрямів децентралізації у нас державна пропаганда 

працює тільки на один — на об’єднання територіальних громад».
Олег Конотопцев, 
кандидат наук iз державного управління, експерт 
Благодійного фонду соціального розвитку

УКРАЇНА МОЛОДА

Сергій ДОВГАЛЬ
Дніпропетровська область

У Новомосковську — нове віяння. Актив-
но розпочався процес децентралізації. 
Тільки що тут нового? Адже децентралі-
зація охопила нині всю Україну, на кінець 
квітня планується її наступний етап. У тій 
же Дніпропетровській області вже ство-
рено 35 територіальних громад. Новомос-
ковського району цей процес поки що не 
торкнувся. Але саме тут на повний голос 
заявили, що хочуть питання об’єднання 
місцевих громад вирішити так, як цьо-
го не робили ще ніде в Україні. Йдеться 
про створення однієї-єдиної громади, до 
якої мають увійти не лише всі населені 
пункти району, а ще й частина сусідніх 
— Дніпропетровського та Магдалинівсь-
кого, яких процес децентралізації також 
поки що не торкнувся. Нічого подібного 
в Україні справді ще не було. Та й  зако-
нодавство жодних юридичних пересторог 
щодо цього начебто не передбачає.  

Міськрада на... хлібозаводі 
 Саме з цього питання в березні було 
скликано дев’яту позачергову сесію Но-
вомосковської міської ради, яка відбула-
ся в актовому залі місцевого хлібокомбі-
нату № 11, працівників якого того дня за-
вбачливо відправили у відгул. Зате актив-
но з’їхалася багаточисленна охорона ще й 
з хлібокомбінатів № 10 та «Дніпромлин», 
також контрольованих народним депута-
том України від Блоку Петра Порошенка 
Вадимом Нестеренком. 
 На доленосне депутатське зібрання на-
магалися потрапити й інші народні обран-
ці, зокрема від «УКРОПу», та представни-
ки громадськості. Але їх на сесію не пусти-
ли. Ще трагікомічніше — не міг потрапити 
на сесію і сам... міський голова Віктор Лі-
твіщенко. Отож обурені люди заблокували 
всі входи на територію підприємства.
 «Депутати від «Опоблоку» та БПП 
приїздили на мікроавтобусах. Щоб пот-
рапити на сесію, вони були змушені ліз-
ти через паркан чи протискуватися через 
дірки в ньому», — розповідає Ігор Гурто-
вий, помічник народного депутата Украї-
ни Валентина Дідича.

Місто, в якому більше року немає мера
 Ті, хто налаштовані рішуче проти ство-
рення такої мегагромади, мають власні ар-
гументи й побоювання. По-перше, на цих 
територіях є родючі землі й чималі запа-
си корисних копалин, зокрема коксівно-
го вугілля, газу й нафти. Отож місцевих 
жителів просто хочуть зробити кріпака-
ми. Адже в задуманій мегагромаді вони, у 
кращому випадку, матимуть лише одного 
свого представника, а не стільки, як, нап-
риклад, у нинішніх сільських радах.
 По-друге, Новомосковськ — місто 
особливе. У тому плані, що в цьому 71-ти-
сячному населеному пункті вже впродовж 
цілих 14 місяців не може приступити до 
своїх обов’язків міський голова Віктор Лі-
твіщенко. Ще 26 жовтня 2015 року його 
було вп’яте обрано на цю посаду. Що теж 
є всеукраїнським досягненням, адже за 
кількістю каденцій з Віктором Літвіщен-
ком, кажуть, може позмагатися хіба що 
мер Чорноморська (колишнього Іллічівсь-
ка) в Одеській області Валерій Хмель-
нюк.
 Літвіщенко міг навіть бути обраним 
ушосте... Але у 2006 році він не зміг взя-
ти участь як чинний на той час міський го-
лова у чергових виборах. Причиною цьо-
го, як неодноразово розповідав Віктор Лі-
твіщенко, стала його відмова вступати 
до лав тоді всесильної Партії регіонів на 
пропозицію тодішнього голови Дніпро-
петровської облдержадміністрації Олек-
сандра Вілкула. Вочевидь сподівався, що 
з його незаперечним авторитетом подіб-
не вільнодумство міг собі дозволити. Але 
не так сталося, як гадалося... Віктора Лі-
твіщенка привселюдно схопили просто на 
вулиці, заштовхали до авто і доставили до 
слідчого ізолятора у Дніпропетровську, де 
він провів загалом 19 місяців. І хоч усі об-
винувачення потім луснули, про те, щоб 
претендувати на посаду міського голови, 
годі було й думати. 

Посмішимо Європу 
 Коли ж ситуація в  Україні, здавало-
ся б, кардинально змінилася, у 2015 році 
Віктор Літвіщенко знову став балотува-
тися на посаду новомосковського місько-
го голови і переміг як самовисуванець. Пе-
реміг, незважаючи на численні перепони. 
Адже половина інших кандидатів були 
вихідцями саме з Партії регіонів. Спершу 
його під різними приводами виборча ко-
місія відмовлялася реєструвати як канди-
дата. Як кажуть у таких випадках, при-
скіпувалися буквально до кожної крапки 
і коми в  документах. Зрештою, зареєстру-
вали тільки тоді, коли до голосування за-
лишалося 13 діб.   
 Коли ж, попри всі палиці в колесах, 
Віктор Літвіщенко таки переміг, поси-
палися звернення до суду з вимогою пе-
рерахунку голосів. Але й тут в опонен-
тів мера нічого не вийшло. Отож після 
того, як результати виборів міського го-
лови були офіційно затверджені, зали-
шалося тільки провести сесію міської 
ради та привести Віктора Літвіщенка 
до присяги.
 Але... Навіть рішення Новомосковсь-
кого міськрайонного суду від 25 квітня 
2016 року, яке визнає протиправними дії 
секретаря міської ради Сергія Горошка і 
зобов’язує його зібрати сесію міськради, 
щоб зачитати рішення міської виборчої 
комісії про обрання міського голови, до-
тепер (майже рік!) не було виконано.
 Ще раніше було зроблено такий собі 
хід конем. Зал засідань міської ради з 30 
листопада 2015 року змінив місце своєї 
дислокації. «Зал засідань переїхав до при-
міщення приватного підприємства «Хлі-
бозавод № 11», яке належить народному 
депутату Вадиму Нестеренку. Це колиш-
ній регіонал, який організовував «тіту-
шок» біля облдержадміністрації в січні 
2014 року і обкрадав фермерів», — роз-
повідає Ігор Гуртовий.
     Ситуація вимальовується й справді чу-
дернацька та неймовірна. Дійшло до того, 
що питання по Новомосковську незаба-
ром слухатиметься в Конгресі регіональ-
них громад Ради Європи.

Новий хід конем 
 Але поки до цього справа дійде, депу-
тати на хлібозаводі в екстреному поряд-
ку вирішили долучитися до процесу де-
централізації, який відбувається наразі 
в Україні. І тепер ідея мегагромади зави-

тала по навколишніх селах, де в приско-
реному темпі скликають зібрання та об-
говорюють її за участю приїжджих «агі-
таторів». Якщо задумане його ініціато-
рам вдасться довести до логічного кінця, 
то постане необхідність обрання депу-
татів до нового органу місцевого наро-
довладдя, де розпорошиться і сам бага-
тотисячний Новомосковськ, для якого 
такі поняття, як «міська рада» і «місь-
кий голова» відійдуть в історію. Певна 
річ, за таких обставин комусь невгод-
ний Віктор Літвіщенко автоматично пе-
рестане бути мером.
 Звісно, не можна стверджувати, що 
таку перспективу всі сприймуть на «ура». 
У Піщанці, наприклад, пропонують ство-
рити територіальну громаду, яка нарахо-
вуватиме 21 тисячу жителів і бюджет у 82 

мільйони гривень. При цьому тамтешній 
сільський голова наголошує на тому, що 
в Новомосковську немає навіть своїх кла-
довища і сміттєзвалища.
 А в курортній Орлівщині зауважу-
ють: який сенс їм, цілком самодостат-
нім щодо фінансів, об’єднуватися з проб-
лемним райцентром, де вже більше 
року не може стати до виконання своїх 
обов’язків сам міський голова. Нещо-
давно тут теж відбулося велелюдне і 
бурхливе зібрання на цю тему, на яке за-
вітав, зокрема, і Віктор Літвіщенко. Піс-
ля запальної дискусії присутні переваж-
ною більшістю голосів виступили проти 
об’єднання з Новомосковськом, віддав-
ши перевагу територіальній громаді ра-
зом iз Піщанкою, Знаменівкою та Меліо-
ративним. 
 «Держава зробила райони, щоб году-
вати бідні села за рахунок багатих. Зро-
зуміло, пане Нестеренко, ви хочете за-
брати в багатих і віддати бідним. І при 
цьому керувати цим процесом. Зали-
шається питання — як багаті села стали 
багатими і чому бідні села залишають-
ся бідними? Чи не є причина в тому, що 
провідні фермерські господарства Но-
вомосковського району, інфраструкту-
ра, елеватори, землі були рейдерським 
шляхом захоплені на користь купки лю-
дей... А мешканцям цих сіл, позбавле-
них суспільної власності, залишилось 
отримувати копійки на захоплених гос-
подарствах та під загрозою звільнення 
голосувати за панів на громадських слу-
ханнях та виборах до Верховної Ради», — 
описав на одному з сайтів свої враження 
очевидець зібрання в Знаменівці, житель 
сусідньої Піщанки В’ячеслав Горобець.   
 Отож пристрасті на Новомосковщині 
лише починають розгоратися. Що мимо-
волі змушує задуматися над тим, що в 
процесу децентралізації, попри розрек-
ламовані владою його позитивні момен-
ти, можуть з’явитися підводні камені. 
Так, дивись, комусь захочеться оголоси-
ти мегагромадою всю Україну без будь-
яких міських чи районних рад та мерів. І 
хоч як це не звучить смішно і неймовірно, 
час над цим задуматися. На тій же Дніп-
ропетровщині не лише у Новомосковсь-
ку активно проштовхують ідею мегагро-
мади. Днями до корпункту нашої газети 
звернулися читачі з Синельниківсько-
го району. Люди теж висловлюють стур-
бованість щодо поривань місцевої влади 
створити мегагромаду й тут. І знову ж на-
голошують, що натхненники такої ідеї є 
вчорашніми «регіоналами»...■

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Великому кораблю — 
велике плавання. 
І... підводні камені 
Що стоїть за ідеєю створення мегагромади 
у Новомосковську?

■

ПЕРЕДПЛАТА-2017■

Стабільна ціна
в нестабільному світі
Поспішіть передплатити «Україну 
молоду» на травень

Передплатна вартiсть 

«України молодої» 

на 2017 рiк:

на мiсяць — 50 грн. 49 коп.,
на два місяці — 100 грн. 98 коп.,
до кінця року — 403 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 60970

Для органiзацiй, юридичних осiб:
на мiсяць — 70 грн. 49 коп.,
на два місяці — 140 грн. 98 коп.,
до кінця року — 563 грн. 92 коп.
Передплатний iндекс — 01555

П’ятничний номер:
на мiсяць — 18 грн. 41 коп.,
на два місяці — 36 грн. 82 коп.,
до кінця року — 147 грн. 28 коп.
Передплатний iндекс — 49497

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

 «Україну молоду» у своїх вiдгуках і читачi — 
як зi столицi, так i з глибинки, — i колеги-жур-
налiсти оцiнюють як головну нацiональну газе-
ту держави. Редакцiя «УМ» i надалi намагати-
меться бути гiдною такої високої оцiнки i вашої 
уваги, шановнi читачi.
 В умовах постійного зростання цін на все і вся 
ми не тільки не підвищили, а навіть трохи змен-
шили передплатну вартість «України молодої» 
у  2017 році.  Якщо хто з вас, шановні читачі, не 
встиг передплатити газету на цей рік або не про-
довжив передплату на наступні місяці, це можна 
зробити до 5 квітня в селах і райцентрах, до 10-го 
— в обласних центрах та в Києві, і ви отримувати-
мете «Україну молоду» з 1 травня.
 Оформити передплату можна у відділен-
нях поштового зв’язку, в операційних залах 
поштамтів, у пунктах приймання передплати, 
на сайті ДП «Преса» www.presa.ua.
 До наших постiйних читачiв ми традицiйно 
звертаємося: якщо ви багато рокiв передплачує-
те «Україну молоду» — порадьте передплату i 
своїм родичам, друзям, сусiдам, знайомим. 

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

Ідею мегагромади у Новомосковському районі нині  активно обговорюють. ❙
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Марічка АЛЕКСЕВИЧ 

У Львівській обласній філар-
монії експонують ікону Любові 
Яцків, на якій зображено, як Бо-
городиця оплакує Ісуса Христа. 
Тлом для образу обрали панно 
з паперових витинанок Дарії 
Альошкіної «Дерево життя». 
Поки шанувальники мистецтва 
приглядаються до доволі не-
звичного фону, мисткиня уже 
анонсує: 9 квітня нова виставка 
та нові, великодні витинанки. 
Метри паперу, ножиці, спеціаль-
ні гострі ножі для витинання і 
натхнення без перерв — це те, 
з чим асоціюється Дарія Альош-
кіна сьогодні. А починалась па-
перова епопея з декрету.

Витинанка за мотивами творів 
Шевченка
 ■ Даріє, що має говорити 
ваше «Дерево життя» гляда-
чеві, який прийшов подивитись 
на нього й на ікону «Не ридай 
мене мати»?
 — Ця робота створювалась 
за мотивами творів Шевченка. 
Я можу сказати, що це якийсь 
життєвий шлях. Узагалі, тво-
ри Шеченка мені лірично сум-
ненькі. Певні твори навіть де-
пресивні. Тому що час, напев-
но, був такий, важкий. Не забе-
реш. Хвилі Дніпра я зобразила 
внизу. Далі йде коріння. Усе 
обрамлено гіллям верби. Лис-
точки верби — це силует вити-
нанки. Далі зображений хлоп-
чина, який тримає пташечку. 
Вище зображена мама з дитям, 
це, можливо, щось за мотива-
ми «Катерини». А далі вже зоб-
ражено дві пташечки — взято 
з української традиційної ви-
тинанки. І в центрі стовбура, 
теж характерний для витина-
нки, — вазон-квітка. Через цю 
серцевинку я хотіла показати 
квітучість нашого народу, що в 
нас є надія, є паросток на про-
довження. 
 ■ Як сталось так, що ваше 
«Дерево життя» «вкоренилось» 
у Львівській філармонії cаме 
поряд з іконою «Не ридай мене 
мати»?
 — Це вийшов такий експе-
римент. Директор філармонії 
мав заекспонувати ікону Люби 
Яцків. І вона мала бути на біло-
му тлі або на чорному... ну, вони 
шукали якісь варіанти. І ста-
лось так, що він сказав: «Спро-
буємо поєднати це з вашими 
витинанками». І ми поєднали. 
Якщо підсвічувати все це чер-
воним — воно додає драматич-
ності. 
 ■ Площа однієї витинанки 
4х2 м. Скільки знадобилось 
часу, щоб втілити у життя два 
такі симетричні твори?
  — Оскільки це було екстре-
не замовлення, я встигла зроби-
ти його за 10 днів. Важко було. 
Я майже від них не відривала-
ся. Це найбільша, поки що, у 
моєму творчому доробку робо-
та.
 ■ Ваші роботи викликають 
особливий інтерес, бо, погодь-
теся, такий вид мистецтва по-
бачиш нині нечасто. 
 — Просто витинанка від-
тиснута всіма іншими видами 

мистецтва, бо це папір. Це не 
вічне, це страшно, це горить. 
У 2008 році, коли ми тільки 
починали робити такі вистав-
ки, один мистецтвознавець, 
на жаль, він помер недавно, — 
Михайло Станкевич — сказав, 
що витинанка може зникнути, 
якщо її не розвивати. Можливо, 
тоді мене це вразило. Я подума-
ла, українська витинанка має 
жити, вона має глибоке корін-
ня, вона сильна і живопису ні-
чим не поступається. 
 ■ А був такий час, коли ук-
раїнці витинали масово?
 — На початку ХХ століття. 
Особливо на Поділлі, то був час 
розквіту української витинан-
ки. Витинанки — це швидкий 
спосіб прикрашання житла. 
Фіраночки робили на вікнах. 
Можливо, не всі могли в ті часи 
купити собі тюль. Вирізали собі 
з паперу — й одразу атмосфера 
створювалася святкова, на піч 
клеїли, на весілля робили кві-
ти, є дуже багато гарних зразків 
витинанки як картини. Я якраз 
хочу відродити оцю витинанку-
фіранку.
 ■ У себе вдома вішаєте?
 — У мене вдома постійно ви-
сять. Одну вішаю, дивлюсь на 
неї, потім — іншу, це процес. 
 ■ Як ви зрозуміли, що з папе-
ру можна робити справді щось 
цікаве і небанальне? 
 — Я просто повірила па-
перу, що з нього можна роби-
ти над звичайні речі. Я поба-
чила, що це лаконічність, це 
силует. Якщо на вікні вити-
нанка — то це взагалі дуже ба-
гато спецефектів завдяки сон-
цю, вона змінюється протягом 
дня. І оця ажурність паперу, 
його філігранність додає збага-
чення польоту фантазії. Особис-
то мене це зачаровує. Я це роб-
лю, потім дивлюсь і думаю: «Ну 
дуже круто!»

«У мистецтві треба бути 
сміливим, без перебору»
 ■ У вас зараз є свої глядачі, 
свої замовники. А як ви їх «за-

войовували»? Ви ж самі каже-
те, що витинанку сьогодні «глу-
шать» інші види мистецтва. 
 — Я за освітою скульптор. 
І до народження дітей, а їх у 
мене троє, мої будні — це були 
камінь, пилюка, майстерні. 
Коли пішла перша вагітність, 
зрозуміла, що не зможу повно-
цінно займатися тим. І я поча-
ла розвивати своє дитяче хобі 
— експерименти з папером у 
техніці витинанки. Постійно 
виставляла щось у соцмережі, 
з року 2010-2011-го, народ ди-
вився, замовляв, купував, лю-
дям сподобалось. 
 Мені здається, що в цьому 
плані у мистецтві треба бути смі-
ливим. Але сміливим на межі, 
без перебору. І я вважаю, що 
свою публіку можна виховати. І 
якби я ту саму роботу виставила 
5 років тому, то люди б на неї не 
зреагували. Я їх постійно посту-
пово підживлювала.
 ■ Працюєте вдома. Троє ді-
тей. Як вам вдається вберегти 
свої делікатні роботи від рук 
маленьких пустунів?
 — Усяке бувало, але вони 
з народження бачили, що я це 
роблю. В нас є таке табу — «Це 
мамине». І ніхто не чіпає. Бува-
ло таке, що щось пом’яли, але 
спеціально рвати — ніколи. Ну 
трошечки було, що менший рев-
нував до того, що я працюю, ди-
вився на то косо. Але йому пе-
рейшло, підріс. 
 Я сумую за каменем, дуже 
хочу з ним працювати. І час від 
часу, коли є можливість, то їде-
мо з чоловіком і працюємо, тоб-
то дерево, камінь, лід, сніг — то 
зовсім інші відчуття, ніж коли 
ти ріжеш папір удома. Мож-
на сказати, що витинанка за-
раз мене рятує в моїх умовах — 
діти, нема майстерні.
 ■ Кажете, що сумуєте за ка-
менем. Дітям уже 8, 6 та 3 роки 
— майже великі. Можна плану-
вати повернення.
 — От зараз є попит на вити-
нанку. Є замовлення, є пропо-
зиції виставок — я то роблю. Та-

кож маю кілька скульптурних 
проектів. Напевно, для мене 
найкраще — гармонійне поєд-
нання всього того. 
 Зараз є багато пропозицій із 
закордону, особливо Польща. 
Вже позамовляли на літо. Якраз 
писанки, які я зараз роблю, ма-
ють у серпні бути в Любліні. У 
них буде ярмарок, і цього року 
тема — «Писанка», вони замо-
вили у мене цілий арт-об’єкт. 

«Ми додаємо як митці своєї 
новизни»
 ■ Недавно у мережі запус-
тили флешмоб #мененевзяли. 
Ви зізналися, що вас не взяли 
викладати, натомість ви зустрі-
ли чудового чоловіка. Ваш чо-
ловік — Гордій Старух — скуль-
птор, майстер iз виготовлення 
лір та ще й музикант. Що відбу-
вається в момент, коли сходять-
ся дві такі особистості?
 — Було дуже цікаво. Разом 
щось робити, подорожувати. 
Можна сказати, що я закоха-
лась спершу в нього не як в чо-
ловіка, а саме у його творчість. 
Думаю, що він так само. Він 
якраз закінчував коледж імені 
Івана Труша. І ми брали участь 
в одній каменярській події, ро-
били скульптури, і він став біля 
мене і за півгодини зробив ши-
карну роботу. Для мене це було 
дуже так «вау!», тому що на той 
час я вже мала за плечима 20 
пленерів. Тоді подумала: «та-
лант».
 ■ Ваші батьки скульптори, 
ви скульпторка, чоловік — теж, 
його дід — Еммануїл Мисько, 
відомий скульптор. У своїх ді-
тях бачите продовження дина-
стії?
 — Надіюсь, що і діти вхопи-
ли це. Зараз трохи заважають у 
цьому процесі гаджети. Ніде від 
них сховатися. Але ми дозуємо 
їх по годинах. Росава, напри-
клад, уже впевнено каже, що 
вона малює краще за мене, і я 
ніколи не пхаюсь до її процесу. 
 ■ Чоловік виготовляє ліри, 
ви — витинанки. Можна ска-

зати, що ваша сім’я взялася 
відновлювати автентичне ук-
раїнське мистецтво?
 — Мушу сказати, є ті, хто 
бере старі креслення і робить 
точно-точно так, як було, а ми 
— по-іншому трохи. Ми бере-
мо традиційну якусь річ, осу-
часнюємо її і популяризуємо. 
Ми додаємо як митці, як скуль-
птори своєї новизни. І я вва-
жаю, що в цьому нема нічого 
поганого, можливо хтось ска-
же, що треба відновлювати все 
саме так, як було. Але ж це ХХІ 
століття, це розвиток! Ми неза-
лежні митці, ми робимо так, як 
нам хочеться. Але оця тради-
ційність — джерело, яке нас на-
дихає, і ми цього стержня три-
маємось. Я, наприклад, зараз 
працюю із писанками, відкри-
ваю книгу із писанками, і звід-
ти енергія черпається за кілька 
секунд! Можна придумати собі 
цілий космос!
 ■ До речі, про писанки, не 
встигли глядачі добре роздиви-
тись «Дерево життя», а ви вже 
анонсуєте нову виставку. Як ви 
встигаєте це все?
 — Є такі жінки, які повніс-
тю кохаються у дітях, вони все 
для них роблять, купують усе, 
водять усюди, і їм цього виста-
чає. Я трошечки інший тип жін-
ки, мені потрібно і материнство, 
і власна реалізація. Я дивлюсь 
на свою маму, її діти повироста-
ли, повтікали, а вона собі далі 
творчо працює. У мами трохи 
інша ситуація була: п’ятеро ді-
тей, жили в селі, але вона також 
встигала на симпозіуми їздити, 
можливо, не так буйно, але пра-
цювала творчо завжди.
 А я себе трохи змушую пра-
цювати. Працювати вдома важ-
ко, бо вдома — це побут, кухня, 
діти, купа справ. Треба себе так 
організувати, щоб виділяти 2-
3 години на творчість. І я себе 
змушую таким чином, що дзво-
ню, домовляюсь за виставку, «9 
квітня я вам зроблю виставку», 
і все. Словом, я бачу, що в мене 
часу нема, і, відповідно, мене це 
стимулює до роботи. 
 Є люди творчі, якi, пев-
но, чекають «натхнееееення» 
якогось, а я не працюю за та-
ким принципом. Навіть якщо 
в мене нема ніяких виставок, 
я собі придумую проект і роб-
лю його для себе. А щодо 9 квіт-
ня, то це буде виставка витина-
нок на тему Великодня у галереї 
«Щось цікаве».
 ■ Не так давно ви були у Па-
рижі. Ваше життя якось зміни-
лося опісля?
 — Це був проект на жіно-
чу тематику, нас було вiсiм ху-
дожниць. Хтось займався дере-
вом, хтось плетінням, я — ви-
тинанкою. Цікаво доволі. Мож-
ливо, спрацював такий фактор, 
якщо тебе «там» (за кордоном) 
визнають, то тут уже більше ці-
нують. Після поїздки в Париж 
я одразу це відчула, бо тут пі-
шов «бум» такий, до того ніхто 
не «бумкав» (сміється). 
 Цікаво, що десь півтора року 
тому в мене якась така вистре-
лила думка, що я б поїхала в 
Париж. Потім мені сказали на-
писати Ірені Карпі, може, вона 
там виставить мої витинанки. Я 
їй написала — мені ніхто не від-
повів. І цієї осені мені дзвонить 
iз Києва жіночка і каже: «Ми за-
цікавились вашими роботами і 
хочемо зробити виставку в Па-
рижі». Зрештою я потрапляю до 
Ірени, знайомлюсь із нею. І вона 
каже, що тепер вона моя фанат-
ка. Тобто я кинула у космос дум-
ку — і вона притягнулась. Тому 
я зараз активно мрію про Лон-
дон, Відень, про Америку — ще 
поки ні (сміється). Так що — 
мрійте. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Дарія Альошкіна: Хочу 
відродити витинанку-фіранку
Скульптор за освітою довірилася паперовій техніці — і її роботи виставили в Парижі

■

«Дерево життя». Площа однієї витинанки 4х2 м.
Фото з «Фейсбука».

❙
❙
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Інститут літератури імені Т.Г.Шевченка Національної академії наук України;
Фонд сприяння розвитку мистецтв;

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

УКРАЇНА МОЛОДА

Власне, цим парадоксом ок-
реслено формат письма О. То-
карчук: проза для кліп-свідо-
мості. 
 Можливо, кліп-свідомість, 
про яку пишуть філосо фи, і 
має ознаку інфекційної пан-
демії, що розігналася з розвит-
ком комунікаційних техноло-
гій. А може, мозаїчний спосіб 
мислення є ознакою людсько-
го виду взагалі — просто кращі 
з гомосапієнсів, письменники, 
довго морочили нам голови, за-
ступаючи у своїх творах звич-
ний калейдоскоп фактів кон-
спірологічною логікою подій. 
Ольга Токарчук пристає на 
обидва варіанти: нехай люд-
ське світосприйняття справ-
ді клаптикове, але його таки 
можна заточити до причинно-
наслідкової спостережливості. 
Принаймні ставить перед со-
бою таке завдання: «Бачити 
фрагментований, розірваний 
світ — інакшого не буває... 
Шукати слів, примірювати 
їх, мов черевичок, що чудес-
ним робом перетворює попе-
люшку на принцесу. Пересу-
вати слова, ніби жетони, що 
ними роблять ставки в рулет-
ці. Може, цього разу все вдас-
ться? Може, виграю?» («Бігу-
ни»). 
 Це й письменницька мета, 
й бізнесова стратеґія. «Ольга 
Токарчук — психолог, який 
знається на горизонті очі-
кування нинішньої публіки», 
— зазначає на сайті журналу 
«Всесвіт» Дмитро Дроздовсь-
кий, а тому — «орієнтована 
на ринкові умови, на швидке 
споживання книжкової їжі». 
Найшвидше, як відомо, роз-
ходяться гарячі пиріжки — 
начинені побутовими дріб-
ницями інфо-кліпи. Раніше 
продаж здійснювався пере-
важно через телевізор, книж-
ки ж за інерцією начинялися 
лінійним сюжетом. О. Токар-
чук зважилася на літератур-
ну революцію — надати ху-
дожньому твору телевізійної 
естетики. 
 У Польщі спробу оціни-
ли присудженням топ-премії 
— «Ніке»; реактивні німець-
кі видавці швидко переклали 
«Бігунів» й у тамтешніх газе-
тах скрушно зітхали: нам би 
такий твір! Та раптом критик-
авторитет М. Райх-Раніцький 
— «Папа Римський німець-
кої літератури» — прорік, не 
вдаючися, мов сфінкс, до ко-
ментарів, загадкову фразу: це 
крок літератури назад. Мож-
на припустити, що досвід-
чений аналітик мав на увазі 
не так конкретний текст, як 
саму ідею змагатися з теле-
візійною реальністю. Подібно 

оцінювали і з’яву творів То-
маса Вульфа та Нормана Мей-
лера п’ятдесят років тому: 
започаткований тими яскра-
вими книжками «новий до-
кументалізм» лишився озна-
кою тільки їхньої сміливості. 
Схоже, епігони Ольги Токар-
чук — так само приречені. 
 Телевізійна сюжетика 
стоїть на трьох китах: страх, 
розчуленння, екзотика. О. То-
карчук зробила виграшну 
ставку на останнє. Інстру-
ментом видобування екзо-
тики є подорож. За формою 
«Бігуни» — дорожні нотат-
ки. Але не прямі, а ніби від-
биті в анфіладі дзеркал-спо-
гадів. І спогадів формально 
не авторських, а різних пер-
сонажів, сучасних та проми-
нулих. Та всі разом ті скалки 
подорожніх вражень, щоден-
никові нотатки авторки-ман-
дрівниці зрештою збігаються 
— як в отій разливій кіно-ме-
тафорі, коли розплавлений 
вогнем до живосрібних плям 
Термінатор починає збирати-
ся у традиційну форму. 
 Та й сама подорож у «Бігу-
нах» мало нагадує туристичні 
рефлексії — авторку цікавить 
не місцина, а пригоди людсь-
кого духу в нових декораціях. 
Приблизно, як в Ю. Андрухо-
вича: «Якщо в певному місті 
з тобою нічого не трапляєть-
ся, то можна хоча б відвідува-
ти музеї» (Лексикон інтим-
них міст. — К.: Майстер книг; 
MeridianCzernowitz, 2011). 
Географічна точка для Ольги 
Токарчук — за всієї уваги до 
екзотики — лише умовність, 
щось на кшталт шахової клі-
тинки. Тому для неї «карта 
цікавіша, ніж територія», 
— як підкреслює дуже подіб-
ний їй Мішель Уельбек (Кар-
та і територія. — Х.: Фоліо, 
2012). І так у Токарчук за-
вжди і всюди; вже у давньо-
му зоряному «Правіку» вона 
декларує:«Щоб увійти в світ 
духу, потрібна карта» (Правік 
та інші часи. — Л.: Кальварія, 
2004). А у «Бігунах» читаємо: 
«Ніщо так не лікує від мелан-
холії, як розглядання мап». 
 Хоча письменниця й де-
кларує, що «моя енергія вини-
кає з руху — з похитування 
автобусів, гуркоту літаків, 
гойдання поромів і потягів; 
я зручна, компактна й добре 
спакована», — її робочим міс-
цем є письмовий стіл. А отже 
— карта. Але відбиває вона 
таки реальні подорожні вра-
ження персонажів, які збаг-
нули, що «зміна шляхетні-
ша за нерух». Причому зміни 
— самодостатні, бо безціль-
ні. Як зауважує перекладач 

«Бігунів» Остап Сливинсь-
кий, «саме ця опозиція — між 
мандрівкою як маятниковим 
рухом, «прогнозованою при-
годою», що передбачає ціль і 
повернення, та мандрівкою 
як виходом у непередбачуване, 
коли важливий процес, перебу-
вання у русі, випробування ви-
падковістю, коли існує ризик 
неповернення, — покладена в 
основу роману... Нестабільний 
рух без мети й передбачувано-
го кінця». 
 Це також наскрізна фішка 
О. Токарчук — протиставлен-
ня «дороги, що вибігає поза 
кадр, поза світ», комфортно-
му туризму. В романі «Остан-
ні історії» (перший переклад 
на східну слов’янську мову — 
журнал «Иностранная литера-
тура», 2006, №8) симпатії од-
нозначні: «Что может быть 
хуже этих осёдлых ленивых 
племён, которые время от 
времени снимаются с места, 
подменяя путешествие ту-
ризмом, которые волокут за 
собой дом, вросший в их тела 
и мозги, символически свёр-
нутый до размеров багажа». 
Серединою 1950-х конфлікт 
між інтуїтивним і плановим 
рухом талановито зафіксував 
норвезький письменник Юхан 
Борґен — майже в тих самих 
виразах: «Кресла и шкафы, 
ковры и безделушки, предме-
ты искусства и туалета — 
звенья тяжёлой цепи, прико-
вывающей человека к месту» 
(Декабрьское солнце. — Мос-
ква: Известия, 1983). За півс-
толіття польська письменни-
ця зробила цю тему головною: 
«Чужеземцы, путешествен-
ники, скитальцы всегда име-
ют преимущество, посколь-
ку не привязываются ни к 
одному месту, а стало быть, 
не сдаются в плен... Её дом — 
дорога, она живёт в пути. А 
путь — не линия, соединяю-
щая две точки в пространс-

тве, — это иное измерение, 
особое состояние». А в «Бі-
гунах» навіть винайшла інс-
трумент діагностики тих 
наднормальних станів — «то-
пографічний психоаналіз». 
 Класичний психоаналіз 
схожий на середньовічний ек-
зорцизм. А диявол, як знати, 
— у дрібницях. «Или покон-
чить с мелочами. Или с самим 
собой», — виписав жорсткий-
рецепт Ю. Борґен. Натомість 
О. Токарчук пропонує не зма-
гатися зі світобудовою, де «іс-
нують лише миті, окрушини, 
випадкові конфігурації, котрі, 
проіснувавши частку секун-
ди, одразу ж розпадаються», 
а очолити бенкет, перетвори-
ти дрібниці коли не на підлег-
лих, то бодай на спільників. 
Для початку слід укласти ка-
дастр «королівства деталей, 
космосу подробиць, точок і 
ліній, які вкладаються у фор-
ми». Звітами про ці польові до-
слідження і є «подорожні» ро-
мани Ольги Токарчук. 
 Укладанням реєстрів пе-
реймається чимало сучасних 
літераторів. Ось італієць Ум-
берто Еко:«Перелік-бо сам по 
собі незрівнянна річ, спромож-
на народити подиву гідні гі-
потези» (Ім’я рози. — Х.: 
Фоліо, 2013). Тут — украї-
нець Тарас Прохасько: «Най-
кращий спосіб мати — мог-
ти оповісти, хто оповідає, 
той має» (Непрості. — Івано-
Франківськ: Лілея-НВ, 2002). 
Онде — австрієць Даніель 
Кельман: «Хто далеко їде, ба-
гато всього дізнається. Дещо 
й про самого себе» (Обмірю-
вання світу. — Л.: Піраміда, 
2013). І то не колекціонерська 
пристрасть, а терапевтична 
місія. «Кто не замечает де-
талей, тот ничего не знает. 
А кто ничего не знает, тот 
невольно становится жесто-
ким», — зазначає Ольга То-
карчук в «Останніх історіях». 

«Мира слишком много, — зіт-
хає вона в тому ж романі й ро-
бить технологічне відкриття 
— Знаешь, в чём заключает-
ся магия?. . В назывании уви-
денного». А вже у «Бігунах» 
окреслює аґресивну стратеґію 
пізнання: «Завойовувати й да-
вати назви». 
 Але навіщо це реформа-
торство — переназивання та 
реметафоризація? Бо у словах 
застигає чужий попередній до-
свід, коди доступу якого з ча-
сом губляться. Та й від почат-
ку все було не так просто, адже 
«Бог пише лівою рукою й дзер-
кальним письмом». А мета по-
дорожі — відкриття невідомого 
у собі, що завжди йде у комп-
лекті з індивідуальним спро-
стуванням різноманітної кла-
сики. «Тогда эти слова были 
молодые, свежие, как упругие, 
сочные побеги, никто не знал, 
что из них вырастет... Теперь 
это звучит по-другому», — 
констатує труднощі перекла-
ду з минувшини ОльгаТокар-
чук («Останні історії»). Тарас 
Прохасько кате горичніший: 
більшість назв-понять, що діс-
талися нам у спадок, — «не-
законні сполучення... про які 
просто неможливо подума-
ти через риторичні перешко-
ди» (Лексикон таємних знань. 
— Л.: Кальварія, 2003). Від-
так, Юхан Борґен міг би від-
рецензувати «Бігунів» ось як: 
подорож«сквозь пласты чего-
то недопонятого... при обсто-
ятельствах столь случайных, 
что в них отразилась жизнь». 
Сама ж О. Токарчук зізнається 
у намаганні«зглибити істи-
ну. Прошити світ зором, наче 
рентгеном, і побачити скелет 
порожнечі». 
 Загадковий скелет по-
рожнечі — це Час. А людина 
— «лише механізм, щось на 
кшталт годинника». Най-
коротша ознака художнього 
ексклюзиву Ольги Токарчук 
— ігри з Часом. «Бігуни» — 
багаторівневий квест: реальна 
мандрівка, блукання картою і 
нарешті — «дозволити собі на-
снитися, ось навіщо потрібні 
подорожі». Сон як можливість 
вийти за межі часу:«Той, 
хто спить і втрачає відчут-
тя місця, в якому перебуває, 
миттю втрачає й відчуття 
часу». І тоді, як писав раніше 
Ю. Борґен, «каждое пережи-
тое мгновение представля-
ет собой отдельный замкну-
тый мир, существующий сам 
по себе и не имеющий ни при-
чин, ни следствий» (Малень-
кий лорд. Тёмные источники. 
Теперь ему не уйти. — Москва: 
Прогресс, 1979). 
 Трилогія норвезького авто-
ра трагічна, головному персо-
нажеві «удавалось только хо-
теть». Персонажі польської 
письменниці насмілюються 
здійснювати бажання. Вони 
пускаються у мандри. Шука-
ють за місцем, що є паузою в 
часі. Аж поки стають «упев-
нені у собі, ніби жили уві сні». 
Щось подібне, хіба простіше, 
висловила українська пись-
менниця Леся Воронина: «В 
мандрівках ми молодшаємо. 
Бо подорож — це можливість 
втекти від плинності часу» 
(Тетяна Терен. RECвізити. 
Антологія письменницьких 
голосів. — Л.: Видавництво 
Старого Лева, 2015). Тож біг 
у трактуванні Ольги Токарчук 
— цілком оздоровчий. І навіть 
— казково-ефективний. ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Час на паузі
Квест-мандри Ольги Токарчук
Костянтин РОДИК

Головну літературну премію своєї країни польська письмен-
ниця Ольга Токарчук дістала 2009-го за дванадцяту книжку 
— роман «Бігуни». Два роки потому з’явився український пе-
реклад (Х.: Фоліо) й відбулася — чого вже давно не трапляло-
ся — літературознавча конференція з приводу сучасного тво-
ру. Там пролунало цікаве спостереження критика Пшемислава 
Чаплінського: «Серед її доробку немає масової літератури, але 
серед її читачів чимало таких, які рідко читають щось, окрім 
газети» (ЛітАкцент, 28. 09. 2009). 

■
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Наших сюди не літає... 
 — Україна?!! Вау-вау! — екс-
пресивно привітався «мій» при-
кордонник, а потім чесно зізнав-
ся, що вперше тримає в руках 
український паспорт. Началь-
ник зміни, що прибув на допо-
могу, також, як виявилося, не 
гортав раніше документ із три-
зубом. 
 — Ну був би ти, наприклад, 
поляком... Прізвище ж то майже 
польське!.. А поляків ми знаємо, 
їздять вони до нас, — весело пос-
міхався страж кордону, шука-
ючи у своїх циркулярах прави-
ла перетину для українців. Від-
кривши для себе нову націю, він 
невдовзі спіткнувся об чергову 
проблему — місце роботи.
 «Юкрейн Янг»?! Вері гут! — 
доброзичливий чоловік у синій 
уніформі був приємно заскоче-
ний, як перекладається назва 
моєї газети на англійську. І вже 
сам почав перекладати «Юкрейн 
Янг» на арабську. Потім — на 
французьку. Кожен переклад 
він — почергово (!) — виходив 
завіряти у начальника зміни. 
І записував у мою еміграційну 
карту. 
 — Супер! — посміхався він, 
коли черга ззаду вже голосно ди-
хала у мою потилицю. — А зараз 
напишіть «Юкрейн Янг» мовою 
оригіналу... І знову транскрип-
ція арабською, потім французь-
кою, — з обов’язковим узго-
дженням кожного варіанта у на-
чальника. 
 Коли я — останній із брюс-
сельського рейсу — виходив із 
будівлі терміналу, було вже да-
леко за північ. Мене не дочекав-
ся останній шатл, з аеропортівсь-
кої стоянки вже поїхали майже 
всі таксі, — а у Фесі зустрічали 
тільки чорна африканська ніч, 
багато дрібних зірок, розсипа-
них у ній, сильний запах пряно-
щів і чогось горілого, як це за-
звичай буває на півдні, а також 
комфортні як для січня +19 за 
Цельсієм. І лише погодний сер-
віс на смартфоні показував, що у 
далекій Україні, про яку тут ніх-
то нічого не знає, на завтра про-
гнозується похолодання, сніг і 
туман.

Виробництву — понад тисячу 
років 
 Стара медина Феса — однієї з 
п’яти колишніх столиць Марок-
ко, імперського міста, як його тут 
називають — це вам не старе місто 
Стамбула! І навіть не центр ірансь-
ких Язда та Ісфахана. Це галас-
ливий лабіринт із вулиць, вули-
чок, сходів, прохідних арок і ту-
пиків, точної карти якого не має 
навіть місцева мерія. Принаймні, 
так стверджують серйозні путів-
ники. Свій готельчик, розташо-
ваний, до речі, доволі близько до 
входу у феську медину, я, напри-
клад, за чотири дні так і не зумів 
знайти з першої спроби. А також 
з другої і третьої... 
 Але є у Фесі цікаве місце, 
яке знаходиш одразу. По запа-
ху. Кустарне виробництво із ви-
чинки і фарбування шкіри Шу-
ара — один із головних турис-
тичних атракціонів міста. Тех-
нологічному процесу, який тут 
застосовують, — понад тисячу 
років. Шкури, які йдуть у вироб-
ництво, — тільки з тварин, яких 
дозволяє споживати Коран. Фар-
бники — лише натуральні, жод-

ної синтетики! Шафран дає жов-
те забарвлення, паприка — чер-
воний, м’ята — зелений. Знавці 
стверджують, що подібним чи-
ном оброблена шкіра є значно 
м’якшою, еластичнішою, дов-
говічнішою... Може, і так, але 
ціна на готові вироби, що прода-
ють на вході до тераси, є дуже ви-
сокою. Навіть iз торгом і навіть у 
порівнянні з Європою. 
 Бувалі радять: збираючись на 
Шуару, обов’язково купіть пучок 
м’яти! М’яту щільно прикладає-
мо до носа, — інакше будуть про-
блеми. Один пучок — один дир-
хам (2,60 грн.). Я взагалі не гид-
ливий, бачив різне, але порадою 
скористався. І дуже був цьому 
радий! За чанами, розміщеними 
у закритому дворі, в яких майже 
без спецодягу працювали, пере-
міщуючи барвники і занурюючи 
туди шкури, я дивився через зе-
лене листя м’яти. Кажуть, що з 
часом до запаху звикаєш. Мож-
ливо. Але для цього треба дуже 
багато часу!

Заручники «в’язниці для своїх» 
 Один із найоригінальніших 
музеїв Мекнеса — ще однієї ім-
перської столиці Марокко — 
підземна тюрма для християн. 
Ціле підземне місто — розміра-
ми 7х7 кілометрів — спроекту-
вав для своїх полонених одно-
вірців португальський архітек-
тор Кара. Який також був тут у 
полоні... Кажуть, у цих підзем-
них казематах могли розмісти-
тися 40 тис. бранців. Скільки їх 
тут було насправді, дані різнять-
ся. Європейські джерела ствер-
джують, що не менше 25 тисяч, 
а арабські — не більше 1,5 тис. 
 Потрапляли у Мекнес «за-
вдяки» піратам: у XVIII столітті 
біля марокканського узбережжя 
бал правили корсари і легко бра-
ли на абордаж вантажні та паса-
жирські судна. Кораблі із «весе-
лим Роджером» привозили поло-
нених на свою базу у Сале, звідки 
вже суходолом їх везли до столи-
ці. Християнські бранці були 
просто «обмінним фондом» для 
обмiну на ув’язнених у європей-
ських тюрмах підданих султана 
Мулая Ісмаїла, а також джере-
лом непоганих прибутків. 
 Процес отримання викупу 
Мулай Ісмаїл курував особис-
то. І діяв доволі оригінально: 
зал прийому офіційних делега-
цій султан збудував просто над 
вентиляційними решітками під-
земної в’язниці. І під час світсь-
ких бесід з іноземними посла-
ми, пропонував їм подивитися, 
у яких важких умовах перебу-
вають їхні співвітчизники. Ка-
жуть, цей психологічний при-
йом чудово стимулював процес 
передачі грошей. 
 Павільйон до сьогоднішньо-
го дня не зберігся: його зруйну-
вав землетрус, відновили лише 
невеличку частину колись роз-
кішних хоромів. А от вентиля-
ційні решітки, через які сво-
го часу доносився нагору стогін 
бранців, — як нові... За неве-
личку плату можна спустити-
ся вниз, у похмурі приміщення 
і зрозуміти, що до нашого часу 
дійшов лише невеличкий фраг-
мент підземної споруди. 

50 відтінків синього
 Сто дев’яносто кілометрів 
від Мекнеса на північ рейсовий 

автобус проїздить за півдня. 
Гірські серпантини, маленька 
швидкість і постійні «газ-галь-
мо» у виконанні місцевого водія 
роблять дорогу ще важчою. Але 
Шефшауен — знамените «бла-
китне місто» — робить ці не-
зручності цілком виправдани-
ми. Романтичнішого міста важ-
ко знайти не лише у Марокко! 
 Джерела стверджують, що 
своїм дивним виглядом Шефша-
уен, або просто Шавен, що карди-
нально не схожий на сусідні міс-
та, зобов’язаний андалузьким єв-
реям. У 15 столітті їх вигнали з Іс-
панії, і значна частина цих людей 
вирішила осісти у марокканських 
горах. Відповідно до біблійських 
писань, сині і блакитні відтінки 
мали символізувати молитовне 
покривало —  талес — і нагадува-
ти про Бога. Потім євреї пішли, а 
традиція залишилася.
 Цікаво, що Шефшауен вва-
жався священним містом і три-
валий час був закритий для іно-
земців: до XIX століття тут по-
бувало всього лише троє чужин-
ців. Але живими звідси вийшли 
двоє... Зате сьогодні! Рейсові і 
туристичні автобуси прибува-
ють один за одним, і вже під обід 
кількість туристів значно пере-
вищує чисельність корінних 

У королівстві можна скупатися взимку 
в океані, переїхати один із найвищих 
перевалів, побувати у пустелі і не схожих 
між собою, але чудово збережених 
древніх столицях, 

Галопом по 

АФРИКАНСЬКИЙ ЗАПИСНИК

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ (фото автора) 
Київ — Фес — Мекнес — Шефшауен — Ес-Сувейра — Марракеш — Київ

Досвід мандрівника вчить: ніколи, взагалі ніколи не займай чергу на 
паспортний контроль у Європі після афганців, сирійців, таджиків та 
інших на вигляд не знайомих для прикордонника азійців!.. Бо ця чер-
га, може, і коротша, але стояти у ній ти будеш значно довше. 
У міжнародному аеропорту міста Фес таким «сирійцем» став я...

■

Вигляд на Фес із даху одного з ріадів.❙

Останні промені сонця освітлюють 
Джему-аль-Фну і мінарет Кутабії 
у легендарному Маракеші.

❙
❙
❙

 У Шуарі шкури дозволених Кораном тварин фарбують у тих самих чанах, 
що і тисячу років тому.

❙
❙

РІАДИ І МЕДИНИ МАРОККО

 Січень у Марокко — це коли вдень ходиш у футболці, а вночі спиш у двох шер-
стяних кофтах. Різниця температур дуже велика: від +22 у день до +2 у темну пору 
доби. Опалення ж у ріадах — старовинних марокканських будинках — не передба-
чено взагалі. Самі ж будівлі — суцільні кам’яні криниці, у внутрішній двір яких вза-
галі не потрапляє сонячне світло.
 У ріадах жили родами, з покоління у покоління. Спочатку господар зводив 
двоповерхову будівлю, облаштовуючи на даху терасу. Потім, коли сім’я розроста-
лася, зверху надбудовували ще один поверх, — і переносили терасу вище. Потім, 
ймовірно, четвертий. Відтак, чим вищий ріад, тим він старіший і тим більша сім’я 
у господаря. 
 Будували так, щоби вікна з кімнат виходили лише у внутрішній дворик. По-пер-
ше, так пристойніше, а по-друге, це захист від спеки, яка домінує тут у більшу час-
тину року. Самі ж будинки у старій частині міст  злиті в одне ціле, розділяючи їх 
на вулиці та провулки. Ці вулиці — найбільша загадка для чужоземця. Навчитися 
орієнтуватися у них — справа безнадійна: до потрібного місця можна дійти або ви-
падково, або за допомогою місцевих мешканців. За додаткову плату. Аби там орієн-
туватися, там треба народитися. 
 Медина, тобто стара частина міста, ділиться на квартали. У кожному живуть 
люди певної професії: бляхарі, ювеліри, чеканники. Там вони не тільки мешкають, 
а й виготовляють свої вироби,  й продають. Кожен квартал медини у Фесі розділе-
ний воротами. Раніше їх закривали на ніч. Потім перестали, але звичка залишилася 
у вигляді традиції: ворота кварталів закривають на одну ніч у тиждень — із п’ятниці 
на суботу.

■
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мешканців. Кажуть, саме з цієї 
причини — аби не обмілів турис-
тичний потік — мешканці Ша-
вена так старанно дотримують-
ся традиції про синій колір. 
 Замість французької мови на 
вулицях, як на решті території 
країни, звучить іспанська: три-
валий час регіон був під протек-
торатом своєї північної сусідки. 
Серед назв готелів — «Кордоба», 
«Севілья». Медина Шефшауена 
— надзвичайно чиста і не схожа 
на типові марокканські серед-
містя. Свого часу місто навіть 
отримало премію за санітарний 
стан. 
 А ще Шавен вважають сто-
лицею марокканського гашишу 
завдяки потужним плантаціям 
канабісу поблизу міста. Місцеві 
пацанята починають пропону-
вати драгс, як тільки ти вихо-
диш за старі фортечні стіни. До-
свідченіші спритники пропону-
ють у комплекті ще й продукцію 
місцевих винокурень. Аби точно 
вставило! 
 Хоча місто вражає і без штуч-
них подразників: різні відтін-
ки блакитного змінюють на-
сиченість ближче до вечора, а, 
скажімо, з настанням сутінків 
Шавен стає взагалі неймовірно 
загадковим: вузенькі вулиці, бу-
динки-кубики, сходи шириною 
на півстопи і випадкові перехожі, 
що несподівано з’являються під 
ліхтарями і так само зникають 
у бокових переходах — у марок-

канському варіанті традицій-
них арабських джелябій: одязі 
на кшталт халата з гостроконеч-
ним капюшоном... Чи вранці, 
коли пусті блакитно-сині вули-
ці заповнюють вальяжні коти, 
яких змінюють школярі, що 
йдуть на заняття, потім — госпо-
дарки, які масово вивішують сві-
жовипрану білизну і зрештою, на 
авансцену виходять власники су-
венірних магазинів, що чекають 
на чергову порцію туристів. 

Відгороджені від океану
 Океанська Ес-Сувейра — міс-
то унікальне навіть для Марокко. 
Спочатку, тільки під’їжджаючи, 
ти бачиш перед собою типовий 
сучасний середземноморський 
курорт: з широкою набережною, 
готелями і такими ж європей-
ськими кафе. А далі, у напрям-
ку форту, картинка рвучко змі-
нюється... Перед тобою постає іс-
торія, що збереглася практично 
у первісному вигляді. Мешкан-
ці Ес-Сувейри не стали розбира-
ти старі фортечні стіни і будувати 
на цьому місці променади, як це 
зробили у Європі, відтак, cтаре 
місто тут чи не єдине, яке розта-
шоване біля моря, але не має ви-
ходу до води. Те, що поряд оке-
ан, тут відчуваєш за запахом, 
шумом хвиль і криками чайок: 
великих, вгодованих, розміром 
у дві курки кожна. А от побачи-
ти хвилі Атлантичного океану 
— зась! Аби вийти до них, треба 

пройти дві пари воріт — і лише 
тоді опиняєшся у районі старого 
порту. 
 Зате на пляж сюди прихо-
дять верблюди. Не скажу, що 
зовсім вже дикі, але колорит 
при цьому відчувається. Ес-Су-
вейра, яка нині слугує хоро-
шою альтернативою «пакетно-
му» Агадіру, відкрили для себе 
європейці у 60-тi роки минуло-
го століття. Це були переваж-
но хіпі та шанувальники тео-
рії і практики «вільного кохан-
ня», що збудували собі колонію 
поблизу міста. Одним із фанатів 
міста став рок-кумир свого часу 
Джіммі Хендрікс. Номер у його 
ріаді, де Хендрікс курив нарко-
тики і пив міцну інжирну горіл-
ку, нині слугує місцем палом-
ництва його фанатів. І одним із 
визначних місць Ес-Сувейри. 
 Із вільним коханням уже 
за кілька років радикально 
«розібралися» місцеві мешкан-
ці, що сповідували дещо іншу 
філософію буття, і тоді до міста 
прийшли художники, а легкий 
присмак чогось забороненого за-
лишився у цих стінах досі. На-
приклад, в Ес-Сувейрі ти легко, 
навіть не особливо напружую-
чись, знаходиш кафе, де можна 
придбати пиво!.. 
 Але, як на мене, візитною 
карткою місцевої медини є чис-
ленні пекарні, що розпочинають 
торгівлю одразу після сходу сон-
ця. Запах свіжого хліба переби-
ває тут все: і океан, і прянощі 
із ринку. Свіжоспечені коржі 
можна банально купити додо-
му, але краще з’їсти їх прос-
то тут, на старому, розхитано-
му і не дуже чистому столику, 
по сусідству з місцевими меш-
канцями, які відтворюють цей 
харчовий ритуал щодня. Корж 
розрізають на маленькі шмат-
ки, густо поливають медом і 
пропонують м’ятний чай «мін-
ці» — культовий напій, без яко-
го у Марокко не відбувається ні-
чого, ні сніданку, ні зустрічі, ні 
відпочинку, ні задушевної роз-
мови. Їдять руками, вмокаючи 
хліб у мед, а потім роблячи ков-
ток гарячого напою і спостеріга-
ючи при цьому, як повільно про-
кидається місто. А ранкову про-
холоду, від якої так добре рятує 
м’ятний чай, різко змінює спе-
ка. Від якої також чудово допо-
магає «мінці».  

Сонце в кулях Кутубії 
 Марракеш — одну з 
найяскравіших екс-столиць Ма-
рокко — я навмисне залишив на 
кінець поїздки. І зовсім не тому, 

що звідти був найдешевший 
рейс до Брюсселя. А тому, що 
місто вважається одним із най-
цікавіших, найбагатших і най-
пафосніших, за місцевими мір-
ками. Тут — одна з найбільших 
і найзаплутаніших медин у ціло-
му Марокко, чудово збережений 
одноповерховий палац Бахія, у 
150 кімнатах якого жив і роз-
важався з наложницями чорно-
шкірий візир Сіді Муса. Також 
унікальна усипальня династії 
Саадитів із 15 століття, що її на 
кілька століть замурували ви-
соченними суцільними стінами 
і яку випадково виявили фран-
цузькі льотчики у 1917 році, — 
коли їх країна отримала про-
текторат над Марокко і пілотам 
доручили вивчити територію. 
Квартали нового міста, збудо-
вані французами, сади Можере-
ля, а також одні з найнахабні-
ших хелпнерів (місцеві мешкан-
ці, які допомагають туристам за 
гроші. — Авт.) , що за послу-
гу «знайти готель» у медині ви-
магають п’ять доларів, — рівно 
удесятеро більше, ніж їх «коле-
ги» у нині провінційних Фесі і 
Мекнесі. 
 Центр життя Марракеша 
— площа Джема-аль-Фна. Ко-
лись тут рубали голови у зло-
чинців і виставляли тут же, на 
дерев’яних палях, оброблені у 
солі, щоби довго не псувалися. 
А нині тут заведено зустрічати 
захід сонця у численних кафе з 
терасами. Так Джема стає амфі-
театром, а сонце сідає прямо за 
мінаретом мечеті Кутубія — з 
нібито золотими кулями нагорі. 
Багато століть заздрісні сусіди 
маракешців вважали, що ці кулі 
справді виготовлені із благород-
ного металу, і тому так актив-
но намагалися захопити місто. 
Потім виявилося: нічого подіб-
ного, звичайний піар, матеріал 
— тривіальна позолочена мідь. 
Але імідж було створено, і нині, 
аби подивитися, як перелива-
ються у кулях Кутубії промені 
вечірнього сонця, туристи пла-
тять шалені гроші за банальний 
м’ятний чай, а потім спускають-
ся вниз, сідають за довжелезні 
лавки попри сотні кафе, де про-
дають все, що знає і вміє марок-
канська кухня, — і вливають у 
себе цю харчову екзотику, гус-
то приправлену народними тан-
цями, виступами дресированих 
кобр і шоу шаблековтачів.

 Найбільший плюс Марра-
кеша — його блиск, мінус — 
надмірна туристичність. Свого 
роду «ма рокканська Венеція» 
— не через велику кількість 
мостів, а через наплив тисяч ту-
ристів і нестрим не бажання міс-
цевих мати з них зиск усіма 
умовно чесними шляхами — за-
лишила враження гігантського 
цілодобового ка лейдоскопа, де се-
редньовічні, ідеально збережені, 
стіни чергуються із палацами із 
«1000 і однієї ночі», а вулички у 
напрямку до Джеми-аль-Фни на-
гадують людські мурашники, які 
завмирають лише рано-вранці. 
 — Ви бачите, це — пальмо-
ва алея, так? — показував доро-
гою в аеропорт таксист. — Бага-
то пальм, так?  
 — Та ніби пальми, — сухо 
відповів я, перераховуючи ос-
танні дірхами у гаманці.
 — А ось ця велика! Пальма? 
— провадив далі він. 
 — Та пальма же ж! — я по-
чав знаходити у цьому діалозі 
елементи абсурду.
 — А ось і ні! Це пластик! Виш-
ка сотового оператора! — він го-
лосно, але дружелюбно сміявся 
і від цього майже не керував ма-
шиною. — Технології, містер, 
технології!!!
 Уже в аеропорту він не менш 
дружелюбно спробував обдури-
ти мене на п’ять доларів, але я 
вже був навчений і вирішив, що 
буде краще витратити цю неве-
личку суму в дьюті-фрі. За хви-
лину галасливе, самобутнє, ні на 
що не схоже і дуже тепле Марок-
ко залишилося перед входом до 
терміналу. Для мене воно стало 
країною, де народний одяг но-
сять для зручності, а не для ту-
ристів, де вiслючками найзруч-
ніше підвозити товар у мединах: 
колись мішки, а зараз — ящи-
ки з «кока-колою», де інтернет 
— 4G, де у громадських автобу-
сах може не бути всіх вікон, але 
буде вайфай-роутер, де в поїздах 
перед відправленням вмикають 
«космічну» музику, а у «гранд 
таксі» тобі пропонують краще 
місце — спереду біля водія, де 
зустрічна перехожа може піти 
у протилежному напрямку хви-
лин так п’ятнадцять, аби пока-
зати тобі коротшу дорогу до вок-
залу, де майже не буває наших 
земляків, але чи не кожен спів-
розмовник знає, що столиця Ук-
раїни — Київ. ■

Марокко

У МАРОККО — САМОСТІЙНО

 Ця країна просто створена для самостійних подорожей! Існують, щоправда, ню-
анси транспортного сполучення, і їх бажано знати. 
Лоукости в Марокко. Величезна кількість рейсів із західноєвропейських міст за 
дуже привабливою ціною. Наприклад, я летів «Райянейром» за маршрутом Варша-
ва — Брюссель (Шарлеруа) — Фез і Марракеш — Брюссель (Шарлеруа) — Вар-
шава за 58 євро. Віднедавна «райани» оголосили про польоти до королівства із 
Кракова і Будапешта. 
Потяги у країні. Порівняно недорого, швидко і дуже комфортно. Зручний сайт, 
щоправда, тільки французькою, дозволяє підготувати поїздку у деталях: із година-
ми відправлення і цінами. Вокзали дуже чисті, з усіма зручностями для пасажирів. 
 Автобуси. Компаній-перевізників дуже багато: на кожному напрямку свої. Най-
більші загальнодержавні — CTM і Supratours. У першої є свої автовокзали у кожно-
му місті, друга працює із залізницею, а тому зупинки переважно розташованi біля 
залізничних вокзалів. Автобуси комфортні, великі, пунктуальністю не страждають. 
 Міські автобуси. Вимагають певної уважності, іноді їздять переповненими, іноді 
маршрут пишуть лише арабською. Але дуже дешеві: вартість проїзду — близько 40 
центів. Зупинки і маршрути позначено не завжди, в салон можна потрапити завдяки 
місцевим мешканцям. Де вийти у потрібному місці — підкаже водій (кондуктор). 
 Petit-таксі. Найпоширеніший вид міського транспорту. Дешевий, лише трохи до-
рожчий за автобус, особливо якщо їде кілька людей. Водій бере трьох пасажирів, ціну 
за проїзд ділить між ними. Іноземець традиційно платить трохи більше, але не критич-
но. Поїздка по місту (не столиці!) у межах 10-15 хвилин коштує приблизно долара. 
 Grand-таксі. Геніальний винахід марокканців! У старенький «Мерседес-240», ок-
рім водія, садять 6 пасажирів: двох на переднє сидіння, ще чотирьох — на задні. 
Плюси: дешево, за відстань у 20-40 кілометрів платиш долар, машини відправля-
ються часто, як тільки наберуть людей. Прийшов — і за кілька хвилин поїхав. Також 
їздять туди, куди не існує регулярних автобусних рейсів. Мінуси: трохи тісно, запах 
солярки у салоні, непросто знайти стоянку цих машин у великих містах. 
 Міські grand-таксі. Найзагадковіший вид транспорту. Їздять за незбагненними для 
іноземця маршрутами, беруть дешевше, ніж автобус — від 25 центів за поїздку. Водій 
підкаже, розкаже, зупиниться, де треба. Найбільша складність — виокремити у місь-
кому трафіку від звичайних легкових авто. Мені, принаймні, це не вдавалося. «Ключ» 
до розв’язання — місцеві мешканці: просіть, аби зупинили і посадили.

■

Ес-Сувейра досі відгороджується від океану міцними фортечними стінами.❙

«Реклама» на м’ясних рядах міського ринку — голова верблюда.❙



Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Це я так говорю про булочки, 
рецепт яких подарувала  Наталя 
Чотлош, наша співвітчизниця, яка 
нині мешкає в Угорщині і  популя-
ризує українську кухню. Рецепт 
простий, булочки дієтичні, випі-
каються швидко, пухкі і запаш-
ні, словом, рекомендую. А «на-
сіяла» — бо вони щедро присип-
лені улюбленим насінням, і це до-
дає  їм особливого смаку — суто, 
можна сказати, особистого. 
 Пані Наталя пропонує 
такий рецепт:
  Для тіста : (міряла 250-гра-
мовим стаканом ) — 3 склянки 
пшеничного борошна, склянка  
борошна грубого помолу, сто-
лова ложка солі, столова лож-
ка цукру,  2 столові ложки 
олії,  50 г пресованих дріжджів, 
300-400 г теплої води,  зерна 
кунжуту і льону (можна на свій 
смак, приміром, гарбуза чи со-
няшника) — стакан.
 У 200 грамах теплої води з 
цукром розчинити дріжджі.  До 
просіяного борошна додати сіль, 
розчинені дріжджі, олію, і, пос-

тупово доливаючи  ще 200 г теп-
лої води (все залежить, скіль-
ки води вбере борошно:  буває, 
що вистачить 300 г, а є що треба 
більш ніж 400 г, тому треба вли-
вати поступово), вимішувати тіс-
то. Коли тісто майже готове,  вси-
пати половину склянки зерен кун-
жуту і льону, щоб рівномірно 
розійшлися по тісті, і вимішува-
ти, щоб тісто відставало від рук і 
від посудини.
 Накрити тісто рушничком 
і поставити в тепле місце для 
«підростання» на деякий час, 
щоб тісто підросло вдвоє — 
приблизно на годину. Сформу-
вати булочки, викласти на деко, 
застелене папером для випічки, 
ножем зробити розрізи, змас-
тити теплою водою і присипати 
зернами кунжуту і льону (друга 
половина склянки).
 Випікати в попередньо 
розігрітій духовці при 220° С 
до готовності — приблизно 25 
хвилин. 
 Смакуйте з ароматним 
чаєм: зі смородиновим листям, 
квітами кульбаби, кропивою чи 
м’ятою. ■
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Насіяла... булочок

■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Великий піст уже й завершуєть-
ся, але водночас його останні дні 
для християн особливо важливі: 
і суворіші обмеження, і триває 
підготовка до Великодня. Їжа так 
само не превалює в ці  дні, але 
організм, виснажений зимови-
ми холодами і браком вітамінів, 
просить його підкріплювати ко-
рисним і смачним. 

 Корисного зараз з’явилося 
достатньо: зазеленіли грядочки 
з їстівним зіллячком, відкрили-
ся копці з запасами овочів, та й 
кури, нагулявшись на квітучих 
галявинах, не лінуються нести-
ся, теляться корови —  є молоко 
і сир.
 І якщо яйця і молочні про-
дукти у піст усе-таки їдять не 
всі, то рибу може собі дозволити 
кожен, хто дотримується най-
суворішого посту. Роблять це 
на Благовіщення, 7 квітня, — 
на одне з найбільших свят, коли 
Діва Марія отримала найрадіс-
нішу на землі звістку — про за-
чаття Великого Сина. 
 Цю щасливу звістку святку-
ють усі, навіть птиці. Усі зна-
ють, що в цей день навіть вони 
гнізд не в’ють, а людина нічого 
не робить і поготів. Її душа і дум-
ки заполонені роздумами про на-
родження Спасителя і про те, як 
стати кращою. 
 З нагоди цього дня у меню 
християн робиться послаблення 
— допускаються риба і вино. 
 Дуже вдалий варіант для 
святкового столу — фарширована 
скумбрія. Потрібно буде 2 свіжо-

морожені скумбрії, 2 морквини,  
300 г печериць, 10 г швидкороз-
чинного желатину, сіль і перець 
за смаком.
 Скумбрію почистити, вида-
лити хребет і кістки. Моркву на-
терти на крупній тертці та підсма-
жити, печериці відварити. Почи-
щену тушку скумбрії розкласти 

шкіркою донизу, внутрішню по-
верхню посолити, поперчити, рів-
номірно посипати желатином.
 Зверху викласти підсмажену 
моркву, а по центру вздовж хреб-
та викласти подрібнені печериці 
тонким шаром. Після чого обе-
режно і щільно згорнути риби-
ни, з’єднавши животики і загор-

нути кожну в харчову плівку.
 Покласти тушки в поліети-
леновий пакет, зав’язати його 
на вузлик і помістити в кастру-
лю з водою. Накрити кришкою, 
закип’ятити, потім зменшити 
вогонь до мінімального і варити 
приблизно годину. Після цього 
дістати пакет з рибинами і дати 
добре вихолонути, бажано вит-
римати скумбрію у такому виг-
ляді в холодильнику не менше 5-
6 годин. Перед подачею на стіл 
скумбрію звільнити від харчо-
вої плівки і порізати на порцій-
ні шматочки.
 Подати до столу, прикрасив-
ши свіжою зеленню петрушки та 
скибочками лимона.
 Короп з овочами — ніжний, со-
ковитий і не менш святковий.  На 
1 кг риби потрібно 3 столові лож-
ки олії, столова ложка борошна, 
2 столові ложки оцту, столова 
ложку цукру, по 2 горошини гір-
кого і запашного перцю, 3 буто-
ни гвоздики, 500 г цибулі й 800 г 
картоплі.
 Коропа почистити і випат-
рати, помити, відрізати голову, 

розрізати вздовж хребта на 2 час-
тини, нарізати порціями, посо-
лити, посипати меленим гірким 
перцем, обкачати в борошні та 
смажити на олії. Цибулю та мор-
кву трохи обсмажити на олії, по-
ловину покласти у банячок,  до-
дати гвоздику, лавровий лист, 
запашний і гіркий перець, оцет 
і цукор. На ці продукти укласти 
смажену рибу, а зверху — решту 
цибулі, залити бульйоном, приго-
товленим iз голови і плавців коро-
па, тушкувати до готовності. По-
давати з картоплею, поливати со-
ком, в якому він тушкувався, по-
сипати зеленню петрушки.
 Оселедець з медом і гірчицею  — 
це лише звучить дивно, бо озна-
чає в собі нібито поєднування не-
поєднуваного, але насправді це 
дуже смачна страва. Подають до 
столу її або з гарніром, або як за-
куску. 
 Спробуйте якось приготувати 
і собі. Візьміть 500 г філе оселед-
ця, 200 г пісного майонезу (або 
просто оливкової олії),  2 столові 
ложки гірчиці з цілими зернами, 
столову ложку меду, цибулину, 
сік одного лимона, сіль, перець 
до смаку. Оселедець слід проми-
ти, випатрати, почистити, зня-
ти шкірку і видалити кісточки. 
Філе порізати невеликими шма-
точками. Додати майонез (або 
олію),  мед, оцет і гірчицю, порі-
зану кільцями цибулину, посо-
лити, поперчити на смак і добре 
вимішати. У посудину з соусом 
покласти шматочки оселедця, 
обережно перемішати. Переклас-
ти в банку, залити соусом, щіль-
но закрутити. Поставити у холо-
дильник на добу. І готово! ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Навесні вітаміни — буквально під 
ногами. Пройдіться зеленим килим-
ком трав, десь подалі від трас, на-
солодіться першим цвітінням квітів, 
брунькуванням дерев і водночас 
назбирайте їстівного зіллячка для 
вітамінізації всього організму — від 
волосся і до суглобів ніг. Хоча  на-
віть вітамінізація не є самоціллю: із 
першої весняної зелені можна на-
готувати стільки смачного, що і не 
перерахувати. 

Кропива ти моя, кропива
 Колеться або ж кусається — це про кропи-
ву. Молоді листочки цієї рослини  — одні з най-
корисніших інгредієнтів для страв. У них  кароти-
ну в п’ять разів більше, ніж у моркві, а на вітамін 
С вони багатші в 2,5 раза більше, ніж цитрусові.  
За вмістом амінокислот, будівельного матеріа-
лу для м’язів,  ця диво-рослина наближається 
до яловичини. Отакі «кусючі» дива. Правда, є і 
застереження — хворим на гіпертонію, пога-
не згортання крові не варто нею зловживати. 
 Ікра з кропиви і буряка — і гарно, і ко-
рисно, і смачно. Інгредієнти: буряк, цибулина, 
3 столові ложки олії (смачно з лляною — до-
дається пікантна гірчинка), добра жменя лис-
тя кропиви і спеції за смаком. 
 Відварений чи запечений буряк почистити 
і разом із помитою кропивою пропустити через 
м’ясорубку. Додати підсмажену (краще на со-
няшниковій олії) цибулю, спеції і сіль,трошки 
улюбленої олії (майонезу чи сметани). Для 
гарнірів, бутербродів — смакота!
 З кропивою вдаються дуже смачні пюре, 
принаймні картопляні і гарбузові — точно, бо 
випробувала сама. Слід відварити картоплю 
як для звичайного пюре, посолити, заправи-
ти підсмаженою на олії цибулею і кропив’яним 
пюре (бланшовану кропиву пропустити через 
м’ясорубку чи подрібнити в інший спосіб). І 
картопля (гарбуз, тушкована капустка, морк-
ва, топінамбур) заграє на вашому столі нови-
ми барвами, ароматами і смаками — смака-
ми весняного лугу.  
 Суп iз кропивою — смачний наїдок ще 
наших бабусь. 
 Треба буде 500 мл бульйону, 100 г кро-
пиви, морквина, цибулина, 25 г сметани (не  
обов’язково), 20 г кореня петрушки, 4 картопли-
ни, сіль, зелень кропу і петрушки.
 У підсоленій воді або овочевому (м’ясному, 
якщо нема посту) бульйоні зварити нарізані кар-

топлю, моркву, корінь петрушки. Наприкінці 
варіння додати подрібнену кропиву, пасеровані 
моркву та цибулю, довести до кипіння. Перед 
подачею на стіл заправити сметаною (нежирним 
йогуртом). Посипати зеленню кропу і петрушки. 
Так само, коли нема посту, смак такої юшечки 
прикрасять відварені і подрібнені яйця. 

Щавлю дорогу!
 Якщо кропиву взяти в рівних пропорціях зі 
щавлем, то юшка набуде приємної кислинки і ще 
насиченішого аромату, тому збираємо на галя-
вині чи городі і щавель. Або, як знову ж таки 
кажуть: куй залізло, поки гаряче, тобто збирай 
щавель (кропиву), поки вони ще молоді і свіжі. 
Чим більші ці рослини, тим більше вони стають 
непридатними до вживання. 
 А щодо щавлю — то це давній улюбленець 
усіх гурманів, незамінний фаворит весняних 
зелених борщів, свідок того, що надворі весна 
вповні. Знайти йому рівних  за змістом вітамінів 
групи В непросто, тому любителям кисленького 
не страшні стреси, безсоння і поганий настрій. 
Тим, хто хоче зберегти свій зір гострим, а шкі-
ру молодою, також потрібно стати прихильника-
ми щавлю. Вітамін А, який міститься в його лис-
точках, допомагає у цьому. Проте щавлева кис-
лота, яка в ньому є, шкодить хворим на подагру 
та іншим, хто не сприймає цієї речовини, тому 
все-таки «картинку» свого здоров’я бажано зна-
ти перед тим, як на щось особливо наполягати. 
 Тому додавати щавель у борщі, салати, ом-
лети, каші, — це правильно і смачно.

 Якщо ви дбаєте про своє здоров’я, то вам 
однозначно варто ввести в раціон шпинат. Цей 
зелений листовий овоч — джерело корисних 
речовин, в тому числі вітаміну Е і вітамінів гру-
пи В.  Добрий для утворення в організмі люди-
ни достатньої кількості гемоглобіну, який забез-
печує киснем усі клітини організму та входить 
у склад системи, що відповідає за вироблення 
енергії та обмін речовин. Також шпинат містить 
лютеїн та інші речовини, що захищають нервові 
клітини і запобігають виникненню таких захво-
рювань, як дистрофія сітківки. Тому страви iз 
зеленим листям рекомендовані тим, хто багато 
працює з комп’ютером. Ще у шпинаті є рекор-
дна кількість вітаміну К, що впливає на міцність 
кісток, і йод, необхідний для нормального фун-
кціонування щитоподібної залози. 
 Яєчня зi шпинатом чи сир, заправлений 
спеціями і пастою зі шпинату (листя пропусти-
ти крізь м’ясорубку) — чудовий початок дня. 
Якщо ж у піст сир і яйця не вживаєте, є рис. Зі 
шпинатом — дуже смачно!
 Щоб зготувати рис зі шпинатом, беріть 
склянку рису (250 г), 3 столові ложки оливкової 
олії, 100 г шпинату, суміш італійських трав, сіль, 
перець. Спочатку  хвилини 2 смажимо шпинат 
на олії у глибокій пательні на повільному вогні 
і всипаємо туди промитий рис. Наливаємо 500 
мл окропу. Присмачуємо сіллю (десь полови-
ну чайної ложки) й іншими спеціями. Зменшує-
мо вогонь до мінімуму, легенько перемішуємо, 
щоб рис рівномірно розподілився між шпина-
том, накриваємо кришкою і залишаємо хвилин 
на 15—20. Страва готова, коли рис повністю 
вбере у себе воду.
 Смачна дієтична страва — печериці зі 
шпинатом. Для приготування потрібно: по 200 
г печериць і шпинату, 3 столові ложки олії, одну 
— кетчупу, зубчик часнику, жменя житніх суха-
риків. Печериці помити, почистити, дрібно порі-
зати та злегка обсмажити на олії, додати шпи-
нат, потім —  дрібно нарізаний часник та кет-
чуп. Посолити та поперчити за смаком. Потуш-
кувати ще пару хвилин. Насамкінець на тарілку 
викласти сухарики, а зверху — ще теплі гриби 
зі шпинатом.
Смакуйте на здоров’я! ■

З нагоди Благовіщення, 7 квітня, у меню християн робиться послаблення
— допускаються риба і вино.

❙
❙

РЕЦЕПТИ

 Готуємо рибку — 
велику й маленьку
Часом поєднування нібито непоєднуваного створює надзвичайні страви

■

ДО СЕЗОНУ

І хочеться, і колеться
Готуємо з кропиви й іншої весняної зелені

■

Молоді кропива і щавель — 
безмір корисних речовин.

❙
❙
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«Більше реклами, менше 
екстриму»
 ■ Павле, як після Олімпіади 
змінилися ваші пріоритети? Те-
пер, певно, можна без зайвих ду-
мок виходити на старти й досяга-
ти максимальних результатів?
 — Відверто кажучи, виступа-
ти, ні про що не думаючи, не ви-
ходить. Принаймні в моєму ви-
падку. Але, загалом, особливо ні-
чого не змінилося, хіба що трохи 
по-іншому ставишся до змагань, 
тренувань. Зникли та напруга й 
хвилювання, що виникали пе-
ред відповідальними стартами. 
Стало якось простіше, особли-
во в плані самовідчуття. Змен-
шилася кількість усіляких под-
разників, які раніше змушува-
ли додатково на них відволіка-
тися. Тепер головну роль грають 
інші пріоритети. Концентруєш-
ся, так би мовити, на вужчих за-
вданнях, коли потрібно зробити 
якусь конкретну справу, викона-
ти певну установку.
 ■ Після першого етапу Куб-
ка світу-2017 у США, де ви ста-
ли другим, на вашій сторінці 
у «Фейсбуці» з’явився допис з 
іронічним заголовком «Пробле-
ма сучасного п’ятиборства в на-
зві». У тому тексті відчувалося 
ваше занепокоєння від того кур-
су, котрим останніми роками ру-
хається сучасне п’ятиборство. 
Вважаєте, що воно й справді йде 
не тим шляхом?
 — Такою є моя реакція на 
процеси, що нині відбуваються 
в нашому господарстві. З одного 
боку, в Міжнародної федерації 
сучасного п’ятиборства є бажан-
ня залишитися в олімпійській 
сім’ї, паралельно збільшивши 
кількість олімпійських нагород, 
які можна було б розігрувати в 
нашому виді спорту. І це не може 
не радувати. Але при цьому мене 
непокоять підходи, котрі спор-
тивні чиновники застосовують 
для досягнення своїх цілей.
 За останнє десятиліття в су-
часному п’ятиборстві впрова-
джено стільки нововведень, які 
просто кардинально змінили 
його обличчя. Як відомо, сучас-
не п’ятиборство придумувало-
ся спеціально для олімпійських 
ігор, над проектом якого більше 
ста років тому масштабні дис-
кусії вела ціла група розумних 
інтелектуальних людей. «Наби-
раючи» спортивні види для су-
часного п’ятиборства, вони ви-
ходили з того, яким має бути іде-
ал людини, що гармонійно роз-
вивається. Сьогодні ми живемо в 
активному динамічному світі, де 
люди прагнуть екстриму, яскра-

вих відчуттів. І хтось хоче діяти 
саме в цьому напрямі.
 ■ І, схоже, він вам не надто по-
добається?
 — У плані кількості медалей, 
які розігруються поміж представ-
ників сучасного п’ятиборства на 
літніх Іграх — а це по одній наго-
роді в чоловічому та жіночому за-
ліку — наш вид спорту виглядає 
більш ніж скромно. Водночас у 
плані організаційних та фінансо-
вих питань сучасне п’ятиборство 
дуже громіздка справа. Можливо, 
саме тому й виникають розмови 
про те, що сучасне п’ятиборство 
не цікаве, і його взагалі потрібно 
прибрати з олімпійської програ-
ми. Але я вважаю, що це не сам 
вид спорту не цікавий. Просто чи-
новники пропустили той момент, 
коли суміжні з нашою дисциплі-
ною види спорту — біатлон, тріат-
лон — почали активно займатися 
організаційними питаннями та 
власною популяризацією. 
 Пішли шляхом змін і в Між-
народній федерації сучасного 
п’ятиборства, звернувшись по 
допомогу до креативної команди 
менеджерів. Але замість того, аби 
налагодити, в першу чергу, систе-
му «піару», сприяючу просуван-
ню самого бренду, вони вирішили 
активно змінювати правила. Спо-
чатку було вирішено об’єднати в 
одну дисципліну біг зі стріль-
бою, проводячи таким чином па-
ралелі з біатлоном, який сьогодні 
користується високою популяр-
ністю. Але, думаю, що «стріляю-
чі лижники» популярні не лише 
тому, що вони швидко бігають на 
лижах і добре стріляють. У них 
дуже якісні телевізійні трансля-
ції, що відбуваються у «прайм-
тайм», хороша організація самих 
змагань, значна кількість спон-
сорів тощо. Словом, вони (Між-
народний союз біатлоністів) пра-
цюють дещо в іншому напрямі, 
роблячи ставку на маркетингові 
питання, а не включаючи до про-
грами змагань стрибки з трамплі-
на на трасі. Власне за останні 20 
років у змагальному процесі біат-
лоністів нічого не змінилося.
 Натомість у сучасному 
п’ятиборстві з’явилася чергова 
радикальна пропозиція — впрова-
дити смугу перешкод під час бігу. 
У вигляді експерименту подібні 
новації вже тестувалися на пер-
ших етапах Кубка світу. Мож-
ливо, це й виглядає більш сучас-
но та екстремально, але це новов-
ведення мало чим підходить для 
нашого виду спорту. Поєднан-
ня в сучасному п’ятиборстві різ-
них видів спорту — фехтування, 
стрільби, кінного спорту, — ви-

магає від спортсмена хорошої фі-
зичної підготовки, значних енер-
говитрат, часу. А чергове новов-
ведення суттєво змінює існуючі 
пропорції, руйнуючи гармонію 
сучасного п’ятиборства. Тож, 
звісно, що проблема сучасного 
п’ятиборства не в назві. А розви-
ватися сучасному п’ятиборству 
потрібно! Тільки у різних напря-
мах. Перш за все, думаю, має ста-
ти більше реклами.

«Хороша нагода подолати 
власні недоліки»
 ■ Виходить, що сучасне 
п’ятиборство відчутно втрачає 
свої рейтинги. Базуючись на ба-
гатопрофільності, в сучасному 
світі, де робиться акцент на окре-
мих вміннях та навичках, йому 
може не знайтися місця?
 — Сто років тому, й справ-
ді, більше цінувалися гармоній-
ність, різноманіття. Сьогодні, 
навпаки, в шані — вузька спе-
ціалізація. Водночас запит на 
багатофункціональність у спор-
ті нікуди не зник. Просто сучас-
не п’ятиборство разом iз біатло-
ном та тріатлоном перебуває в ін-
шому сегменті. 
 До речі, коли біатлон став 
олімпійським видом, його при-
кріпили до Федерації сучасно-
го п’ятиборства. І до початку 
1990-х вони були під одним уп-
равлінням. У 1993 році Міжна-
родний олімпійський комітет ви-
рішив розвести по різних роках 
проведення літніх і зимових Ігор, 
після чого біатлонне господарство 
розпочало самостійну діяльність, 
демонструючи стрімке зростання 
своєї популярності у світі. У той 
час людство переживало техно-
логічну революцію, й біатлоніс-
ти на неї активно відреагували. 
Реакція ж чиновників від сучас-
ного п’ятиборства, як мені здало-
ся, була не такою жвавою.
 Стосовно популярності, то 
слід визнати, в нашому виді спор-
ту дуже мало статистики. Порів-
няти, приміром, його з футболом 
чи тенісом, де легко можна оці-
нити динаміку росту швидкості 
першої подачі тенісиста. Сьогод-
ні світ став ближчим, тож сучас-
не п’ятиборство має бути попу-
лярнішим. Інтернет, телебачен-
ня — людей, які стежать за сучас-
ним п’ятиборством, стало більше. 
Проте на самих змаганнях уболі-
вальників, які раніше заради цьо-
го виду спорту могли кудись пої-
хати або прийти на трибуни, на 
жаль, не так багато. Десять років 
тому стартів з більшою глядаць-
кою аудиторією було значно біль-
ше, ніж є зараз.

 ■ Хай там як, а проблеми ор-
ганізаційного характеру не за-
важають вам демонструвати 
високі результати. Цікаво, які 
особисті персональні якості до-
помагає розвивати сучасне 
п’ятиборство? 
 — Кажучи про себе, мені до-
велося в спорті пройти особливий 
шлях, який не в кожному виді 
можливий. У мене хоч і непогано 
виходило, але спочатку я відста-
вав від своїх ровесників у плаван-
ні та бігу, потім я не міг повною 
мірою себе проявити у фехтуван-
ні й на коні. Тож, загалом, вий-
шов досить довгий шлях мого ста-
новлення — зі злетами та падін-
нями. Можу сказати, що сучасне 
п’ятиборство — це прекрасна на-
года, можливість для того, аби по-
долати власні недоліки. 
 Щодо конкретних якостей, 
що вдалося виробити за роки за-
няття сучасним п’ятиборством, 
то це — працьовитість, цілес-
прямованість, стійкість, вміння 
аналізувати та коригувати влас-
ні дії. При цьому в процесі освоєн-
ня кожного з п’яти наших про-
філів часом вироблялися абсо-
лютно протилежні в психологіч-
ному плані риси.
 ■ Чи допомагають вам у жит-
ті здобуті за останні роки визнан-
ня та популярність?
 — У моєму випадку чутливість 
до таких понять, як персональ-
на популярність, iз віком змен-
шується. Зрозуміло, що спортив-
ний вік має досить обмежені рам-
ки, а для подальшого життя себе 
у фінансовому питанні якось пот-
рібно забезпечити вже зараз. Ос-
таннім часом мене досить часто 

запитують, чим я займатимуся 
після завершення кар’єри? Мов-
ляв, що далі, виграно ж практич-
но все?
 Але значення популярності в 
нашій країні дещо перебільше-
не. У нас її роль не така відчутна, 
як за кордоном. Приміром, аби в 
Україні вирішити якесь питан-
ня, значно важливіше мати хоро-
ші персональні контакти.
 ■ Опинившись перед Олімпіа-
дою-2016 на лікарняному, ви при-
святили досить багато власно-
го часу літературній роботі, зай-
маючись веденням персонально-
го блогу. Можливо, відчуваєте в 
собі бажання та сили для напи-
сання після завершення спортив-
ної кар’єри мемуарів?
 — Причин, які тоді змусили 
мене почати писати, було досить 
багато. І ця робота займала досить 
багато часу, потребувала певної 
кількості зусиль. І робити її було 
не завжди легко: іноді писалося 
швидко, іноді — дуже складно. 
Але в один момент я зрозумів, що 
вже немає того бажання: потріб-
но сконцентруватися на чомусь 
одному. Не можна розпорошува-
ти сили на багато справ, потріб-
но було тренуватися.
 А написати книгу — це хо-
роша й класна ідея. Насправді, 
мені дуже пощастило, що в моє-
му розпорядженні була літера-
тура, написана знаними в ми-
нулому п’ятиборцями (зокрема 
дворазовим олімпійським чем-
піоном (1956, 1964) Ігорем Нові-
ковим). Власне, це книги, на 
яких я виріс. У них я зміг про-
читати про непростий шлях до 
великих перемог. ■

ПРЯМА МОВА

Павло Тимощенко: Ні про що 
не думати не виходить
Віце-чемпіон Олімпіади-2016 розповів «УМ» про затяжний процес 
свого становлення, експериментальну смугу перешкод у сучасному 
п’ятиборстві та власний досвід письменства

■

Майстер сучасного п’ятиборства Павло Тимощенко.
Фото зі сторінки спортсмена у «Фейсбуці».

❙
❙

Віталій МОХНАЧ

Стрімко зійти на олімпійський п’єдестал вдається одиницям. Зазвичай, майбутнім призерам торувати 
шлях до Олімпу доводиться впродовж не одного олімпійського циклу. Приклад киянина Павла Тимо-
щенка, котрий, за словами його тата та наставника Юрія Тихоновича, «довго запрягав», — яскравий 
тому приклад. Лише на своїх третіх літніх Іграх йому вдалося потрапити «в призи». А трохи відпочивши, 
він уже продовжив збирати нагороди на етапах Кубка світу-2017, де розжився «сріблом» та «золо-
том».
Про тривалий і непростий шлях свого становлення, а також — проблеми сучасного п’ятиборства Павло 
Тимощенко розповів в інтерв’ю «Україні молодій».
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 — Семене Марковичу, а чому 
ви не одружитеся, адже вже третій 
рік як ваша дружина померла?
 — Не можу знайти жінку з 
астмою.
 — ?!
 — Після Сарочки стільки ліків 
залишилося.

* * *
 Лікар поліклініки:

 — Я, здається, захворів.
 Медсестра:
 — Встановите самі собі діагноз 
і лікуватиметеся?
 — Ні, піду до нормального 
лікаря.

* * *
 Вiдтодi, як мій чоловік почав 
оплачувати мені манікюр, він плаче 
разом зі мною, коли я ламаю ніготь.

По горизонталі:
 1. Один із найбільших островів 

Японії. 5. Представник давнього ли-
товського племені, що жило між річ-
ками Німан і Нерев. 8. «Не гавкає. 
Не кусає, а в дім не пускає» (загад-
ка). 9. Золота бараняча шкура, що ляг-
ла в основу одного із давньогрецьких 
міфів. 11. Одна з трьох частин світо-
будови у древніх слов’ян, світ правди 
і вищої справедливості, основний за-
кон буття. 12. Порядок, звичка, тради-
ція. 14. «… мене мати березовим пру-
том, щоби я не стояла з молодим рек-
рутом» (народна пісня). 15. Ім’я дру-
гого чоловіка Квітки Цісик. 17. Марка 
пістолета. 18. Легковий автомобіль ви-
щого класу, який часто замовляють на 
весілля. 19. Голлівудська актриса, екс-
дружина Брюса Вілліса та Ештона Кат-
чера. 20. Американська розвідка. Яку 
в різні часи очолювали Аллен Даллес, 
Джордж Буш, Вільям Кейсі. 21. Кор-
пус літака. 23. Віслючок із мульти-
ка про Вінні Пуха. 24. Річка на Закар-
патті. 26. Частина світу, материк. 27. 
«Острів Свободи». 29. Верхнє вбран-
ня священика, яке вдягається під час 
богослужіння. 31. Вбрання. 32. Час-
тина складних слів, що означає від-
ношення до зірок. 34. Американський 
штат на «дикому-дикому Заході». 35. 
Фольклорний персонаж народів Схо-
ду, відомий своєю мудрістю та дотеп-
ністю. 
По вертикалі:
 1. Іспанський варіант імені Геор-
гій. 2. Французький футбольний 
клуб. 3. Американський підприємець, 
який вперше взявся за промисло-
ву розробку вугільних родовищ біля 
Донецька. 4. Преса, телебачення, ін-

тернет-видання. 5. Гімалайський бик. 
6. Команда, яка означає підйом ван-
тажів угору. 7. Старовинний фран-
цузький танець. 10. Хижий птах, зоб-
раження якого є на гербах та прапо-
рах кількох країн. 11. Сленгова назва 
марихуани. 13. Народна назва байко-
вої тканини. 14. Рослина, яку нарів-
ні з кропом і петрушкою широко за-
стосовують у приготуванні страв. 16. 
Зброєносець козака. 17. Друге за ве-
личиною місто Естонії. 21. Певний 
етап в індивідуальному розвитку ор-
ганізму. 22. Оздоба з мережива чи 
серпанку, яка кріпиться на груди со-
рочки чи сукні під комір. 23. Офіцій-
на мова Ізраїлю. 25. Чеський полко-
водець, соратник Яна Гуса. 26. Село 
в Нагірному Карабасі, де була знайде-
на одна з найдавніших стоянок неан-
дертальців. 28. Шумерський бог гро-
зи, вітру і дощу. 30. Одна з найстарі-
ших терористичних організацій Єв-
ропи. 32. Майстер своєї справи. 33. 
Чарівник з української народної каз-
ки.

Кросворд №41 
від 4 квітня

Наступний номер «України молодої» 
вийде в п’ятницю—суботу, 7—8 квітня.
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Ната НЕТУДИХАТА

 Як ми писали свого часу, ла-
уреатами минулорічної «Шно-
белівської премії» (жартівливого 
антипода Нобелівської премії, що 
присуджується за сумнівні досяг-
нення в науці) в галузі біології ста-

ли британці Том Твейтс та Чарльз 
Фостер. Перший, намагаючись 
«утекти від стресу життя», рік 
прожив у козлячому стаді, вида-
ючи себе за козла, і навіть змайс-
трував собі козлячі ноги. А його 
«колега» жив як борсук, видра, 
олень і лисиця.

 Цього року конкуренцію йому 
може скласти французький ху-
дожник Абрахам Пуаншеваль, 
який узявся висиджувати курячі 
яйця. У паризькому музеї сучас-
ного мистецтва Palais de Tokyo він 
облаштував спеціальний скляний 
інкубатор, де днями просиджує на 
спеціальному «сідалі», закутаний 
у теплу ковдру. Для того щоб тем-
пература не опускалася нижче 37 
градусів, Пуаншевалю розробили 
спеціальну дієту, багату на імбир. 
Художник має лише одну півго-
динну перерву на кожну добу, 
щоб розім’ятися і перевірити, чи 
не розбилися яйця. Він планує до-
чекатися результату, коли з яєць 
таки вилупляться курчата.

 Свій перформанс Пуанше-
валь пояснює бажанням усебічно 
пізнати світ. Раніше він провів 13 
днів в опудалі ведмедя, тиждень 
— на 20-метровій висоті в центрі 
Парижа, тиждень — у 12-тонній 
кам’яній глибі та ще тиждень — у 
підземному люцi під книгарнею в 
Марселі. А ще він плавав річкою 
всередині закритої корком вели-
чезної пластикової пляшки і пере-
тнув Францію по прямій на одній 
нозі. 
 Про самі картини Абраха-
ма Пуаншеваля відомо набагато 
менше. Втім у сучасному світі для 
того, щоб назватися художником, 
зовсім не обов’язково братися за 
пензель. ■

ДИВАКИ

Людина-курка
Французький художник узявся 
висиджувати курчат

■

Аліса КВАЧ

 Відома американська співачка Селе-
на Гомес, схоже, недовго сумувала після 
розриву з колегою по сцені Джастіном 
Бібером. Уже в січні її почали поміча-
ти в компанії іншого репера, фронтме-
на канадського гурту The Weeknd Абеля 
Макконена Тесфея. А віднедавна у пресі 
заговорили і про можливе близьке весіл-
ля парочки. За чутками, пара планує об-
мінятися клятвами вже в серпні, відра-
зу після закінчення гастрольного туру 
співака, і зараз Селена підшукує весіль-
ну сукню, вагаючись між розкішним 
Versace та консервативним Armani.
 Утiм ще зовсім недавно рідні Селени 
були категорично проти їхніх стосунків. 
Річ у тім, що у Тесфея (як і у багатьох ре-
перів) була досить непроста історія сто-
сунків із наркотиками. Та і сама Селена 
нещодавно змушена була перервати свій 
гастрольний тур і лягти в лікарню, щоб 
позбутися алкогольної та наркотичної 

залежності (хоча офіційно вона ліку-
валася від ускладнень після вовчан-
ки). До речі, це вже другий курс лі-
кування — мама співачки якось 
поскаржилася журналістам, що 
Селена надто захопилася легки-
ми наркотиками і в неї зовсім не-
має сили волі. Тому, якщо вона 
зірветься і спробує важкі, ви-
тягти її буде дуже складно.
 Друзі ж репера зазначають, 
що останнім часом Гомес прос-
то замучила співака своїми рев-
нощами і вимогами взяти її 
з собою в гастрольний тур, 
який розпочався 17 люто-
го. «Селена — параноїк, вона 
боїться, що шанувальниці бу-
дуть вішатися на Абеля, і він 
не встоїть перед спокусою. Вона 
так боїться відпускати його од-
ного, що навіть пригрозила 
розривом стосунків, якщо він 
не візьме її iз собою», — пові-
домляють інсайдери.
 Очевидно, Гомес боїться пов-
торити долю своєї колиш ньої 
подруги, супермоделі Бели 
Хадід. Адже сама вона поча-
ла залицятися до співака ще в 
той момент, коли він офіцій-
но зустрічався з Хадід, і, 
фактично, стала при-
чиною їхнього розри-
ву. Очевидно, і весілля 
вона затіяла для того, 
щоб міцніше прив’язати 
до себе коханого. От тіль-
ки з таким підходом чи від-
будеться воно взагалі, чи The 
Weeknd втече раніше? Поживе-
мо — побачимо. ■

СТРІЛИ АМУРА

Щоб не 
вкрали
Пішли чутки, що Селена 
Гомес готується до 
весілля з канадським 
репером

■

Селена Гомес.❙

6 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, дощ. Вiтер пiвденний, 
5-10 м/с. Температура вночi +5...+7, удень +14...+16.

Миргород: дощ. Уночi +5...+7; удень +14...+16.
Вiнниця:  дощ. Уночi +5...+7; удень +14...+16.
Одеса: дощ. Уночi +5...+7; удень +10...+12.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, дощ. 
Трускавець: уночi +5...+7; удень +7...+9. Моршин: уночi 
+5...+7: удень +7...+9.
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