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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,73 грн. 

1 € = 28,60 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Програшний 
синдром

Тимошенко знову 

готується до 

президентських 

виборів
стор. 4 »

МАМО!..

Чао, персик!
Сніговий апокаліпсис на півдні України призведе до 30-відсоткової 
втрати врожаю фруктів
стор. 2 »

У другому турі 

президентських 

виборів у Франції 

зійдуться 

молодий політик 

та подруга 

Путіна  
стор. 5 »

Після вбивства 

окупантами 

спостерігача ОБСЄ 

Україна наполягатиме 

на запровадженні 

миротворчої місії під 

егідою ООН на Донбасі 
стор. 2 »

Пардон, мадам Залякати місію  

Заморожені фрукти. ❙
Фото УНІАН. ❙
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«Незважаючи на цю трагедію, ми маємо намір виконувати наш мандат 
i сприяти забезпеченню миру для народу України. Я знову звертаюся 
із закликом до стійкого припинення вогню, виведення зброї, повного 
розмінування і реальної відданості миру».

Ертурул Апакан
голова СММ ОБСЄ в Україні

УКРАЇНА МОЛОДА

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Політик наголошує: документ, який 
невдовзі збираються внести до парламен-
ту, суттєво обмежує права мільйонів ук-
раїнців.
 Лідер Радикальної партії разом iз 
колегами уважно вивчив проект нового 
Трудового кодексу та прийшов до вис-
новку: документ розроблений в інтере-
сах роботодавців — власників великих 
компаній, а не в інтересах найманих 
працівників. Особливо політика обури-
ло кілька статей кодексу. Так, за його 
словами, ст. 86 передбачає можливість 
свавільних масових скорочень працівни-
ків по волі роботодавця. Ст. 108 дозволяє 
роботодавцям звільняти матерів-одина-
чок під будь-яким приводом. Ст. 65 про-
екту дозволяє переводити працівника на 
інше місце роботи без його згоди. Ст. 291 
передбачає залучення жінок iз дітьми до 
нічних робіт, а ст. 158 допускає роботу 
працівників у святкові дні без подвійної 
оплати, як є зараз. «Я стверджую: нову 
редакцію Трудового кодексу розробили в 
інтересах олігархів, а не в інтересах тру-
дового народу. В 90-х роках вони в ук-
раїнців за ваучери забрали всю народну 
власність, а сьогодні хочуть зробити так, 
щоб робочий люд працював, як раби на 
галерах. Ми цього не допустимо», — на-
голосив Ляшко. 

 Народний депутат пообіцяв, що його 
фракція зробить усе, щоб не допустити 
ухвалення нової редакції кодексу в пар-
ламенті. Водночас політик підозрює, що, 
окрім олігархів, цим документом влада 
хотіла догодити й МВФ, умови кредитної 
угоди з яким збігаються з нормами проек-
ту Трудового кодексу.  
 «У таємній угоді з МВФ iдеться про 
скорочення працівників бюджетних уста-
нов, лікарів, вчителів — близько 100 ти-
сяч людей за цей рік, закриття лікуваль-
них і освітніх закладів та прийняття но-
вого Трудового кодексу, за яким власни-
ки підприємств могли б викидати людей, 
як собак, на вулицю», — наголосив голо-
вний радикал. 
 Також Ляшко розповів, що разом iз 
колегою Віктором Галасюком він готує 
законопроект про зміну оплати праці 
робітників iз метою встановлення спра-
ведливих заробітних плат. «У нас сьогод-
ні у структурі собівартості продукції час-
тка витрат на оплату праці становить 4-
5%, тоді як у США, Європі — 50% йде на 
зарплату людям. Там чесно діляться при-
бутками. А не так, як у нас: люди працю-
ють за копійки, а олігархи-власники під-
приємств отримують мільярдні доходи», 
— наголосив Ляшко. 
 Політик пообіцяв i надалі робити все, 
щоб в українців були робота та гідна оп-
лата праці. ■

Іван БОЙКО

 За три роки війни на Донбасі росій-
ські окупанти та місцеві бойовики 
вперше вбили спостерігача ОБСЄ: бри-
танець Джозеф Стоун загинув на міс-
ці після підриву на міні (за іншими да-
ними — на керованому фугасі) автомо-
біля ОБСЄ в районі окупованого села 
Пришиб Слов’яносербського району 
на Луганщині. Ще двох спостерігачів 
— громадянку Німеччини Іву Гнелін 
і громадянина Чехії — госпіталізува-
ли до окупованого Луганська з кон-
тузією. 
 За даними українських спецслужб, 
одна з двох машин місії ОБСЄ зачепи-
ла колесом узбіччя дороги, після чого 
стався вибух. Світлини з місця події 
засвідчують, що авто вигоріло вщент. 
 «Очевидно, що співробітники місії 
ОБСЄ стали жертвами тотального мі-
нування терористами доріг на окупо-
ваній частині України. Які, природно, 
не поставили в місцях, де буває миро-
творча місія ОБСЄ, табличку «Обереж-
но, міни!» — припускає радник мініст-
ра МВС, депутат Антон Геращенко.
 Одразу після трагедії Прези-
дент України, Генеральний секретар 
НАТО, керівництво ОБСЄ та представ-
ники Євросоюзу заявили вимогу до се-
паратистів i Росії, яка їх контролює, 
щодо повного та об’єктивного розслі-
дування загибелі спостерігача Стоуна. 
Тіло загиблого вже передали представ-
никам ОБСЄ на контрольовану Украї-
ною територію. 
  Утім сподіватися на це навряд чи 
варто, адже окупанти не допустять 
українських правоохоронців на міс-
це злочину для об’єктивного розслі-

дування. Водночас Генеральний сек-
ретар ОБСЄ Ламберто Заньєр заявив, 
що місія проведе власне  розслідуван-
ня обставин підриву авто та загибелі 
спостерігача. За даними ОБСЄ, жод-
них мін у районі трагедії узагалі не 
мало б бути. 
 Бойовики «ЛНР» натомість одразу 
звинуватили в трагедії українську ар-
мію, мовляв, авто підірвалося внаслі-
док обстрілу даного району з боку ЗСУ. 
Тоді як українська сторона відкинула 
ці звинувачення, адже впродовж доби 
в зазначеному районі не було зафіксо-
вано жодного випадку порушення ре-
жиму «тиші».
 Попри загибель спостерігача, голо-
ва СММ ОБСЄ в Україні Ертурул Апа-
кан запевнив, що місія й надалі вико-
нуватиме свій мандат в Україні. 
 Водночас віце-спікер Ради Ірина 
Геращенко вважає, що після підриву 
автомобіля  ОБСЄ стає очевидною не-
обхідність запровадження миротвор-
чої міжнародної місії під егідою ООН 
на Донбасі.
 «Ініціатива України про миротвор-
чу місію стає все більш очевидною та 
актуальною. Вже машини з неозброє-
ними спостерігачами почали підрива-
ти, а без миротворчої місії бойовики 
просто затероризують окуповані те-
риторії та їхнiх жителів», — вважає 
пані Геращенко. 
 І додає, що раніше бойовики тільки 
погрожували спостерігачам, залякува-
ли їх, блокували й не пускали маши-
ни, обшуковували, клали обличчям у 
сніг, але тепер почали підривати. На її 
думку, «це акт залякування, тиску на 
місію з метою зупинити її роботу, зава-
лити ініціативу збільшення місії». ■

Ірина КИРПА

 За сім днів квітня Україна пережила 
відразу три потужних циклони, які при-
йшли до нашої країни з Європи. Аномаль-
но холодний та рясний на опади нинішній 
місяць найбільш активно атакував пів-
день та схід України. Якщо на окуповано-
му Росією півострові Крим та у Миколаєві 
випало майже двадцять п’ять сантимет-
рів снігу, то у Херсонській області лише за 
два дні випала двомісячна норма опадів у 
вигляді дощів. Потужні снігопади й дощі 
на Херсонщині, Миколаївщині та в Одесь-
кій області зруйнували надії фермерів на 
добрий урожай абрикосів, винограду, яб-
лук та персиків.
 — Навесні цього року ми спостерігає-
мо дуже несприятливі погодні умови для 

плодових дерев, — розповіла керівник аг-
рометеорологічного відділу Гідрометцен-
тру України Тетяна Адаменко. — Масове 
цвітіння груш, абрикосів та ранніх сор-
тів вишні почалося практично по всій те-
риторії України. Отож інтенсивні замо-
розки та зниження температури до поз-
начки мінус 4 градуси морозу пошкоди-
ли рослини. Загальні втрати складуть не 
менше 30%. Квітучі плодові дерева та ча-
гарники найбільше постраждали  у захід-
них та північних областях України.
 Тим часом соціальні мережі заполо-
нили відео- та фотодокази того, що при-
рода розійшлася не на жарт. Завалені 
снігом квітучі яблуні та кущі смородини 
стали «окрасою» інформаційних стрічок 
та головним болем для фермерів.
 — Уся праця у фруктовому саду прос-

то пішла намарне, — розчаровано розво-
дить руками фермер із Херсонської об-
ласті Василь Діденко. — Втішає лише 
той факт, що озимим культурам нічого 
не загрожує. Навпаки, велика кількість 
опадів поповнить запаси вологи, отже, 
урожай буде добрим!  Ранні посіви со-
няшнику та кукурудзи також не будуть 
пошкоджені й ще порадують людей вели-
кою кількістю плодів.

 Підтверджує ці слова й аграрний екс-
перт Володимир Жмуцький, який упев-
нений, що хорошим урожаям України не 
зашкодить навіть той факт, що синопти-
ки обіцяють періодичне повернення за-
морозків аж до початку червня.
 Через морози на півдні України, а та-
кож на Полтавщині, Харківщині, у За-
поріжжі та на Дніпропетровщині для 
школярів оголосили незаплановані кані-
кули. А ось у західних областях Украї-
ни довелося навіть включати людям опа-
лення.
 Протягом семи днів дорожні служби 
півдня та сходу України намагалися впо-
ратися зі стихією та не допустити зриву 
графіка руху громадського транспорту. 
Мокрий сніг валив дерева й рвав електро-
дроти, що призвело до масових обривів та 
знеструмлення багатьох населених пунк-
тів. Міністр інфраструктури Володимир 
Омелян розповів, що сім людей загинули 
у ДТП, які були спровоковані негодою.
 Холодний циклон протримається в 
Україні до сьогодні, після чого синопти-
ки обіцяють різке потепління та підйом 
температури повітря до 20-23 градусів 
вище нуля. ■

КАТАКЛІЗМИ

Чао, персик!
Сніговий апокаліпсис на півдні України призведе 
до 30-відсоткової втрати врожаю фруктів

■

Білий сніг на білих  квітах.❙

НА ФРОНТІ

Залякати місію  
Після вбивства окупантами спостерігача ОБСЄ 
Україна наполягатиме на  запровадженні 
миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі

■

ДО РЕЧІ

 Російські окупанти обстріляли 34 рази позиції ЗСУ на Донбасі впродовж минулої неділі. Найга-
рячіше було на донецькому напрямку — в районі Троїцького, Авдіївки, Пісків і Луганського, де ворог 
активно застосовував міномети.
 На приморському напрямку вогнем мінометів калібру 82 мм i протитанкових гранатометів против-
ник накривав наші позиції поруч Тарамчука та Мар’їнки. На луганському напрямку з мінометів калібру 
82 мм, гранатометів i великокаліберних кулеметів ворог гатив по позиціях у районі Новозванівки.
 Позаминулої доби один український воїн загинув, ще двоє отримали поранення. 

■

ДАВАЙТЕ ПО-ЧЕСНОМУ

Українці — не раби
Олег Ляшко виступив проти нової редакції 
Трудового кодексу

■

Ляшко на заводі сільгосптехніки «Ельворті».❙

(Продовження теми на 9 стор.)
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Катерина БАЧИНСЬКА

 У вихiднi в столиці відбувся ос-
танній етап відбору військовослуж-
бовців на міжнародні змагання «Ігри 
нескорених». Після всеукраїнського 
відбору до Канади поїде 30 військово-
службовців. До основного складу ав-
томатично потрапили 15 представни-
ків, ще 15 військових будуть у резерві. 
Змагання, які були засновані в Англії, 
цього року відбуватимуться у Канаді, 
в місті Торонто. Особливістю конкур-
су є те, що в ньому беруть участь вій-
ськовослужбовці, які отримали пора-
нення або ж зазнали серйозних травм 
під час воєнних дій. 
 Україна вперше бере участь у та-
ких змаганнях. У вересні збірна Ук-
раїни протистоятиме 16 командам з 
усього світу. На офіційній частині 
оголошення результатів були присут-
ні Президент України Петро Поро-
шенко з дружиною, заступник мініс-
тра оборони Олег Шевчук та інші ви-

сокопосадовці, а також ветерани АТО 
та військовослужбовці, які прийшли 
підтримати побратимів. По закін-
ченні конкурсу відбувся концерт, на 
якому виступили українські артис-
ти: O.Torvald, «Друга Ріка», ТНМК, 
Фома з гурту «Мандри», «Скрябін», 
Злата Огневич, Анастасія Приходь-
ко, «Лісапетний Батальйон», Ор-
кестр Почесної варти.
 «Те, що ви робите кожен день, — 
це приклад для побратимів, для наро-
ду України. Ми впевнені, що наші ге-
рої представлять Україну на змаган-
нях у Торонто так само гідно, як зараз 
вони захищають східні кордони Єв-
ропи. Ви показали, що українська ар-
мія і її дух дійсно нескорені», — звер-
нувся до ветеранів заступник мініст-
ра оборони Олег Шевчук. 
 «Ви всі сьогодні переможці! Ви 
всі заслуговуєте визнання: і ті, хто 
на сході захищає нашу Батьківщи-
ну, і волонтери, які допомагають під 
час змагань», — сказав головний суд-

дя змагань, ректор Київського війсь-
кового ліцею імені Івана Богуна, Ге-
рой України Ігор Гордійчук.
 Зазначимо, що на київських Іграх 
більше ста військових і ветеранів зма-
галися одразу в декількох дисциплі-
нах: легка атлетика, пауерліфтинг, 
веслування на тренажерах, плаван-
ня, велоспорт на шосе і стрільба з 
лука. Саме в цих шести видах спорту 
Українська збірна виступатиме і в Ка-
наді. З 30 спортсменів, які ви бороли 
право представляти Україну в міжна-
родних перегонах,12 діючих військо-
вослужбовців (5 від ЗСУ, 5 — від На-
ціональної поліції, 1 — із Нацгвар-
дії, 1 — із прикордонної служби), 18 
— ветеранів. Підготовка до Invictus 
Games Toronto 2017 триватиме ще чо-
тири місяці. ■

Ганна ЯРОШЕНКО

 Співпраця прокуратури Пол-
тавської області зі Всеукраїнсь-
ким рухом проти політичної ко-
рупції «Під контролем» — такою 
була тема останньої прес-конфе-
ренції у приміщенні прокуратури 
Полтавщини. У ній взяли участь 
прокурор області Микола Кар-
мазін, його заступники, а також 
гості зі столиці: політолог, ко-
ординатор Всеукраїнського руху 
«Під контролем» Гліб Каневський 
і заступник виконавчого директо-
ра Інституту аналітики та адвока-
цій Юрій Ромашко.
 — Наша зустріч — це черго-
вий крок до реальної співпраці з 
громадськістю. Зважаючи на сут-
тєве звуження повноважень ор-
ганів прокуратури, у такій спів-
праці зацікавлені насамперед ми, 
— наголосив Микола Кармазін.
 Всеукраїнський рух проти полі-
тичної корупції «Під контролем» 
розпочав свою діяльність у трав-
ні минулого року як об’єднання ре-
гіональних громадських організа-
цій, які послідовно ведуть бороть-
бу з корупцією. Представники цьо-
го руху першими змінили критику 
прокуратури на допомогу у вияв-
ленні цього ганебного явища.
 — Прикладом співпраці з ак-
тивістами руху «Під контролем» є 
те, що за нашими спільними пе-
ревірками відкрито чотири кримі-
нальні провадження за фактами 
зловживань службових осіб, скла-
дено сім адміністративних прото-
колів про вчинення корупційних 
правопорушень, внесено подан-
ня про усунення причин та умов, 
що сприяли порушенням антико-

рупційного законодавства під час 
здійснення публічних торгів, — 
зазначив прокурор Полтавщини.
 Зокрема, розпочато досудове 
розслідування за ознаками злов-
живання службовим становищем 
керівництвом управління ЖКГ ви-
конкому Полтавської міської ради, 
яке під час конкурсних торгів від-
хилило найвигіднішу пропозицію 
КП «Полтавська міська шляхо-
во-експлуатаційна дільниця», на-
давши перевагу приватній фірмі. 
Ініційовано досудове розслідуван-
ня стосовно законності виділення 
миргородською місцевою владою 
земельних ділянок у прибережній 
смузі Миргорода у власність фі-
зичним особам. Розпочато досудо-
ві розслідування у кримінальних 
провадженнях за фактами бюд-
жетних зловживань органів вла-
ди під час будівництва відкрито-
го майданчика Жовтневої загаль-
ноосвітньої школи Решетилівсь-
кого району в сумі понад 700 тис. 
гривень, а також під час ремон-
ту доріг у селі Великі Кринки Гло-
бинського району в сумі понад 
350 тис. гривень. До суду скеро-
вано сім протоколів про вчинення 
адміністративних правопорушень, 
пов’язаних із корупцією, стосовно 
депутатів місцевих рад, котрі го-
лосували за рішення про своє пре-
міювання та видачу премій близь-

ким особам. Постановами суду на-
родних обранців визнано винними 
та накладено на них стягнення у 
вигляді штрафу від 1 700 до 3 400 
гривень.
 — Органи місцевого самовря-
дування, одержавши завдяки ре-
формі з децентралізації більше 
повноважень та ресурсів, при ць-
ому лишилися фактично без кон-
тролю і зазвичай розподіляють 
землю, майно, бюджетні кошти 
між наближеними фірмами, при-
ймають рішення без погодження з 
громадою, що в результаті й при-
зводить до конфліктних ситуацій. 
Вихід один — встановлювати гро-
мадський контроль над владою. 
Завдяки ж співпраці з прокурату-
рою Полтавщини нам вдалося ос-
каржити порушення, що стосують-
ся конфлікту інтересів. Наприклад, 
очільник комунального підприємс-
тва в місті Лохвиця влаштував до 
себе на роботу сина і тривалий час 
його преміював. А от заступники 
міського голови Кременчука самі 
голосували за своє преміювання. 
Другий тип порушень, яким ми 
намагалися протидіяти на Полтав-
щині, — це бюджетні (часто тен-
дерні) зловживання. Показовою є 
гучна історія в Полтаві, коли уп-
равління ЖКГ провело конкурс, 
у якому дивним чином програло 
профільне комунальне підприємс-

тво, а перемогла приватна фірма. 
Випадки, за якими вже відкриті 
кримінальні провадження, — це 
фактично фіктивні роботи, за які 
платилися бюджетні кошти. Буде-
мо відвертими: розкрадання від-
буваються в різних сферах на різ-
них рівнях — жодних правоохо-
ронних органів не вистачить, аби 
все це проконтролювати. А тому 
потрібне активне втручання гро-
мади. Якщо ми не реагуватимемо 
на порушення, вони триватимуть, 
— підсумував очільник руху «Під 
контролем» Гліб Каневський.
 Представники медіа поцікави-
лися: з огляду на те, що в Полтаві 
нині досить гостро стоїть питання 
законності будівництва малих ар-
хітектурних форм біля історичних 
та архітектурних пам’яток, вбача-
ючи в цьому корупційну складову, 
як реагує на такі факти прокурату-
ра? Прокурор області повідомив: 
«Тут наша робота пов’язана з вис-
новками контролюючих органів, 
до яких зараз перейшли колишні 
наглядові повноваження органів 
прокуратури. Ми знаємо, що на-
разі проводиться перевірка закон-
ності будівництва подібних МАФів. 
Коли ж із висновків контролюючих 
органів випливає наявність кримі-
нального правопорушення, ми ре-
агуємо заявленням позовів у інте-
ресах держави». ■

ЗДОБУТКИ

Поїхали швидше
Транспортні перевезення 
в Україні зросли на 8,4%
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Досить втішними й багатообіцяючими ви-
явилися найсвіжіші дані Держстату, згідно 
з якими українська економіка продовжує де-
монструвати ознаки відновлення. Принаймі 
це стосується транспортних перевезень. Адже 
в січні-березні поточного року транспортні під-
приємства перевезли майже 153 млн. тонн ван-
тажів, що загалом на 8,4% більше за показни-
ки відповідного періоду 2016-го.
 Щоправда, українські транспортні успіхи 
проявилися не на всіх «фронтах», що видно зі 
статистичних даних в абсолютному розподілі 
за видами транспорту: наприклад, найуспішні-
шим є автомобільний, де перевезення становили 
37 млн. тонн i приріст досяг 13,4%. Скромніши-
ми є трубопровідний транспорт із 32,2 млн. тонн 
і приростом у 10% та залізничний, де перевезе-
но 82,7 млн. тонн і досягнуто приросту «лише» 
у 5,9%. А ось пасуть задніх водний транспорт із 
перевезеннями у 0,9 млн. тонн та авіаційний — 
0, 02 млн. тонн, і порівняно із січнем-березнем 
2016 року вони в «мінусі», адже «не довезли» 
вантажів майже на 9% та 14%, відповідно. Усі 
наведені Держстатом цифри — без урахування 
тимчасово окупованої території Автономної Рес-
публіки Крим, м. Севастополя та частини зони 
проведення антитерористичної операції.
 Прем’єр Володимир Гройсман на сторін-
ці у «Фейсбуцi», «окрилений» транспортни-
ми успіхами, написав: «Ми продовжуємо ак-
тивно шукати партнерів і розвивати нові мар-
шрути. Зокрема, розраховуємо на результат і в 
проектах Нового Шовкового шляху з Китаю до 
Європи, і в транскаспійському та кавказькому 
напрямках. Економічне зростання — це наша 
мета, на досягнення якої сьогодні спрямовані 
зусилля».
 Варто нагадати, що в квітні було прийня-
то рішення про включення національної ком-
панії ПАТ «Укрзалізниця», яку з червня 
2016-го очолює польський реформатор Вой-
цех Балчун, до складу Міжнародної асоціа-
ції «Транскаспійський міжнародний транспор-
тний маршрут». ■

■

СУД ТА ДІЛО

Хабар і комісар
У Тернополі судитимуть 
екс-військкома області
Світлана МИЧКО

 До Тернопільського міськрайонного суду пе-
редано  справу колишнього головного військо-
вого комісара Тернопільщини Володимира Ка-
тинського, досудовим розслідуванням у кримі-
нальному провадженні щодо якого займалася 
військова прокуратура Західного регіону Ук-
раїни. Полковнику Катинському інкримінуєть-
ся звинувачення за ч. 3 ст. 368 Кримінального 
кодексу України — одержання хабара в особли-
во великому розмірі або службовою особою, яка 
займає особливо відповідальне становище, — і 
«світить» позбавлення волі на строк від восьми 
до дванадцяти років із конфіскацією майна та 
наступним позбавленням права тимчасово обій-
мати певні посади чи займатися певною діяль-
ністю на строк до трьох років.
 Треба нагадати читачам, що в жовтні  ми-
нулого року тернопільського головвійськкома 
було затримано в робочому кабінеті за фактом 
отримання частини неправомірної винагороди в 
сумі 66 тисяч гривень (загальна сума, що вима-
галася, начебто становила 260 тисяч) від підлег-
лого, одного з районних військових комісарів 
області, який, власне, і звернувся із відповід-
ною заявою до правоохоронних органів. Гро-
ші призначалися за сприяння у призначенні 
на вищу посаду та нестворення у подальшому 
штучних перешкод у службовій діяльності.
 Також під час обшуку в кабінеті Катинсько-
го тоді було виявлено близько п’яти тисяч до-
ларів, гранату та набої до пістолета. ■

■

СПІВПРАЦЯ

Усе «Під контролем»
Хто допомагатиме прокуратурі у виявленні корупції

■

ЗМАГАННЯ

Перемога переможців
Україна визначилася з військовослужбовцями, 
які представлятимуть країну на «Іграх нескорених»

■

Кращi серед кращих.❙

ДОВІДКА «УМ» 

 Перші Ігри відбулися 2014 року в Лон-
доні. У 2016 році успіх лондонських змагань 
повторили Ігри в Орландо, а 23-30 вересня 
2017 року військові-спортсмени втретє зу-
стрінуться в місті Торонто. Цього року в зма-
ганнях братимуть участь 550 бійців із 17 
країн. Як відомо, Ігри нескорених (Invictus 
Games) — міжнародні спортивні змагання 
для військовослужбовців і ветеранів з обме-
женими фізичними можливостями, покли-
кані через спорт сприяти процесу одужан-
ня та реабілітації бійців, які отримали трав-
ми й інвалідність під час виконання свого 
військового обов’язку, прояву сили їхньо-
го духу. Цьогорічні «Ігри нескорених» відбу-
дуться під час святкування 150-річчя утво-
рення Канади як нової країни. Будуть вико-
ристані спортивні споруди, які готувались до 
Пан американських ігор у 2015 році. Майкл 
Бернс, генеральний директор ігор 2017 року, 
презентував офіційний талісман змагань — 
жовтого лабрадора Вімі. Окрім України, но-
вачком у змаганнях цього року також буде 
Румунія. На офіційному сайті події, в описі 
України вказано, що Українська армія чи-
сельністю 260 тис. бійців є однією з най-
більших у Європі. Починаючи від 1992 року 
українські Збройні сили були активно за-
діяні в багатьох навчаннях та миротворчих 
місіях під егідою ООН і Організації північно-
атлантичного договору на Балканах, Близь-
кому Сході та в Африці.

■
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«Тимошенко хоче дострокових виборів і готова робити що завгодно, 
аби вкласти свою позицію у вуха Трампа». Руслан Бортник

політичний експерт 

УКРАЇНА МОЛОДА

Поцілунок за землю 
 Треба віддати належне Юлії 
Володимирівні — вона ніколи 
не перебуває в стані спокою. 
Життя як безперервна політич-
на боротьба є, очевидно, її кре-
до. І якщо до створення сум-
нівних рейтингів Тимошен-
ко доклала власних зусиль, це 
лише доводить сказане вище. 
Адже соціологи стверджують, 
що у випадку, коли виборець 
вагається у своїх симпатіях, 
але твердо налаштований узя-
ти участь у голосуванні, він у 
більшості випадків пристане 
до більш перспективного кан-
дидата. Тому думку про те, хто 
є справжнім переможцем, слід 
вкласти в електоральні голови 
якомога раніше. Навіть якщо 
до виборів лишається два роки. 
Але «робота» із соціологами — 
далеко не єдине завдання, яке, 
можливо, реалізує Тимошенко. 
Інший проект, над яким вона 
затято трудиться, це — прове-
дення референдуму з продажу 
землі.
 Із земельною проблемою си-
туація, нагадаємо, наступна. 
У Верховній Раді лежить зако-
нопроект, який дозволяє про-
даж землі, але лише громадя-
нам України. «Мова йде про те, 
що ми можемо створити модель 
ринку землі, яка буде дозволя-
ти тільки фізичним особам-
українцям між собою прода-
вати землю, яка їм належить, 
— прокоментував суть закону 
Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман. — Впровадження 
такого механізму є частиною 
меморандуму з МВФ, тому при-
родно, що уряд усіляко обстою-
ватиме його «запуск». Однак, 
як переконує Гройсман, оста-
точно мораторій на продаж зем-
лі буде знято лише тоді, коли 
«буде визначено механізм за-
хисту власників землі і будуть 
створені «сучасні і якісні умо-
ви обороту земель». 
 Проблема продажу зем-
лі, без сумніву, належить до 
найскладніших питань. Але 
Юлія Тимошенко не вагаєть-
ся в оцінці подібної ідеї — вона 
«увімкнула» нове гасло і підня-
ла його на свої прапори: земля 
не може бути об’єктом купів-
лі-продажу. А для остаточно-
го розв’язання цього питання 
потрібен, мовляв, всеукраїнсь-
кий референдум. Не зайве за-
уважити, що коли Юлія Воло-
димирівна обіймала посаду гла-
ви уряду, її погляди на це були 
діаметрально протилежними. 
Але зараз вона вже не глава 
уряду. Зараз вона — опозиція, 
котра дуже хоче стати владою. 
І задля цього готова на все. На-
віть на поцілунок з Олегом Тяг-
нибоком, котрий, якщо вірити 
свідкам, мав місце наприкінці 

минулого тижня.
 Поцілунок цей був, утім, 
цілком дружнім. Він мав місце 
під час зборів «Батьківщини», 
на які було запрошено і ліде-
ра «Свободи». У відносно неда-
лекому 2011-му пан Тягнибок 
ставив знак рівності між Тимо-
шенко та Януковичем, але те-
пер порядок денний вимагає 
забути ґонор та образи та на-
полегливо шукати собі союз-
ників. І ось як молодший парт-
нер «Свобода» підтримала Ти-
мошенко. Інших союзників у 
Юлії Володимирівни, очевид-
но, не було. Що не так уже й 
погано. Адже «Свобода» все-
таки не головний конкурент 
«Батьківщини», а неучасть у 
проекті «радикалів» і «Само-
помочі» дозволить Тимошенко 
зібрати електоральні плоди на 
цій ниві, попутно підтоплюючи 
головних конкурентів звинува-
ченнями в тому, що ті, мовляв, 
продалися владі і зрадили ук-
раїнське село.
 Відтак зрозуміло, що з ос-
новною темою, яку «Батьків-
щина» експлуатуватиме най-
ближчим часом, її лідерка виз-
начилася. Варто відзначити, 
що нині ЮВТ не згадує про ін-
ший референдум, який був 
предметом її зацікавлення ще 
нещодавно. Йдеться про лікві-
дацію інституту президентс-
тва. У 2016-му Тимошенко ка-
зала наступне: «Я вважаю, що 
цей «іконостас» (усі, хто був 
главою держави. — Авт.) є та-
ким, що Україні слід робити 
висновки». Виняток Тимошен-
ко зробила лише для Кравчука, 
винісши його за дужки. В ціло-
му ж до ідеї скасування прези-
дентства через всеукраїнський 
референдум лідерка «Батьків-
щини» ставиться, за її слова-
ми, «позитивно».
 Тут саму думку Тимошенко 
озвучувала й у 2010-му, про-
гравши тодішні президентські 
вибори. Щоправда, ЮВТ завж-
ди демонструвала лабільність 
будь-якої своєї позиції. На по-
чатку поточного року вона, бу-
дучи запрошеною на один iз 
телеефірів, висловила переко-
нання в тому, що могла б завер-
шити війну на сході, якби була 
обрана Президентом України. 
«Я просто впевнена в цьому», 
— сказала Тимошенко. Воно й 
зрозуміло — зараз не час роз-
кидатися такими портфелями, 
як президентський. Навпаки, 
нині час збирати портфелі. Чи 
принаймні заявляти на них 
свої претензії. 

Полювання на Трампа. 
Чи на Путіна?
 А щоб заявляти претензії, 
слід укріпити позиції на всіх 
фронтах. Зокрема, й зовніш-

ніх. Тож поки в се-
редині країни по-
тенційного виборця 
«годують» землею, 
Юлія Володимирівна розгор-
тає свій штаб і на «Вашингтон-
щині». Згадаймо, що анонсова-
на представниками АП зустріч 
Петра Порошенка з 45-м прези-
дентом США Дональдом Трам-
пом «наприкінці лютого» так і 
не відбулася, зате Юлія Тимо-
шенко вже вдруге в цьому році 
полетіла до Вашингтона. Ста-
лося це відразу після її перемо-
вин з американським послом в 
Україні Марі Йованович, що 
відбулися в офісі Блоку Юлії 
Тимошенко 1 березня.
 Уперше «візит дами» від-
бувся під час щорічного Націо-
нального молитовного снідан-
ку в США, де мала місце май-
же анекдотична ситуація з бу-
цімто випадковою зустріччю 
Тимошенко і Трампа, яка від-
булася просто біля вбиральні. 
Хай там як, а ЮВТ встигла об-
мінятися кількома репліками 
з новообраним американським 
лідером. Про що ці персона-
жі говорили під час їхнього се-
кундного тет-а-тету, лишило-
ся нез’ясованим. Так само не-
ясно, які питання порушува-
лися й під час другого приїзду 
Тимошенко до Америки. При-
родно припустити, що лідерка 
«Батьківщини» домовлялася з 
адміністрацією Трампа про під-
тримку, яку Тимошенко очікує 
від Вашингтона. Чи принаймні 
намагалася домовитися. 
 Синхронно із Тимошенко 
до Штатів вилетіла й Марі Йо-
ванович. Як пояснив Григорій 
Немиря, який супроводжував 
ЮВТ за океан, напередодні в 
Києві дві дами обговорювали 
стан речей в Україні. «Також 
Тимошенко поділилася своєю 
думкою про ситуацію з еска-
лацією російської агресії і на-
полягала на тій самiй позиції, 
яку відстоювала під час візи-
ту в США щодо необхідності 
збереження санкцій проти 
РФ, поставок Україні леталь-
ної зброї та солідарності тих 
країн, які є на нашому боці», 
— повідомив Немиря. Котрий, 
до речі, традиційно супрово-
див свою «шефиню» в її закор-
донному турне.
 Однак значно більше за Не-
мирю всіх зацікавили інші су-
путники Юлії Володимирів-
ни. Одні джерела стверджу-
вали, що одним бортом із нею 
до США летів не хто інший, як 
колишній голова адміністрації 
Януковича Сергій Льовочкін. 
А, за даними Олега Ляшка, ра-
зом iз Тимошенко вояжував ко-
лишній «радикал» Андрій Ар-
теменко, автор плану так зва-
ного мирного врегулювання на 

сході України. (За цей план, 
до речі, фракція Радикальної 
партії виключила Артеменка 
зі своїх лав). Утім сам Артемен-
ко цю інформацію спростував, 
заявивши, що в той самий час, 
поки Тимошенко перебувала в 
Сполучених Штатах, він був у 
Лондоні. 
 Починаючи з березня, про 
закордонну активність Тимо-
шенко більше не чути. Проте це 
не означає, що її нема. Можли-
во, ЮВТ більш ретельно прихо-
вує свої контакти, а можливо, 
просто взяла паузу — перед но-
вою атакою. «Тимошенко хоче 
дострокових виборів і готова 
робити що завгодно, аби вклас-
ти свою позицію у вуха Трам-
па. Її поїздки зумисно відбува-
ються тоді, коли представники 
офіційної влади туди ще не їз-
дили. А влада, судячи з усьо-
го, побоюється таких візитів, 
тому й iдуть «вкидання», що 
вона літала туди разом з ліде-
рами Опозиційного блоку чи з 
кимось іще», — говорить полі-
тичний експерт Руслан Борт-
ник. 
 Зрештою, те, що ЮВТ зай-
нята активним полюванням на 
Дональда Трампа, — ще півбі-
ди. Аби вона не накидала оком 
на іншого президента — пре-

зидента РФ Владіміра Путіна. 
Розмови про те, що зв’язки Ти-
мошенко та Путіна — не просто 
вигадки її опонентів, вийшли 
зараз на нову орбіту. Олію у во-
гонь тут підливають букваль-
но всі. Від колеги Тимошенко 
по парламенту Надії Савчен-
ко, котра заявляє про «спіль-
не минуле» цих двох політи-
ків, до жартів Прем’єра Грой-
смана, котрий пропонує «пере-
дати Росії Тимошенко замість 
грошей», натякаючи на її осо-
бисту зацікавленість у газово-
му контракті 2009 року, плоди 
якого Україна пожинає й доте-
пер. 
 Можливо, Тимошенко за-
раз віддаватиме перевагу тому, 
аби розкладати яйця у різні ко-
шики, тобто вести планомірну 
атаку відразу на дві столиці — 
американську та російську, або 
все ж таки зробить ставку на 
своїх більш давніх партнерів у 
Кремлі. Та, на відміну від аме-
риканських контактів, росій-
ські будуть маскуватися дуже 
ретельно, тож дізнаємося ми 
про них уже згодом. Зрештою, 
все таємне стає явним, єдина 
проблема в тому, що деякі роз-
вінчання стаються надто пізно 
— коли держава та її майбутнє 
вже поставлені під удар.  ■

КОЛІЗІЇ

Програшний синдром
Тимошенко знову готується до президентських виборів 

■

ДО РЕЧІ

 У 2014 році нардеп попередніх скликань Тарас Чорновіл дав пресі вельми цікаве 
інтерв’ю. Значна його частина стосувалася стосунків Тимошенко і Путіна. Уривок iз 
цього інтерв’ю ми наводимо нижче: 
 «Почну з того, що в Юлії такі поняття, як «вороги», «друзі» тощо значення не 
мали, роль відігравала результативність для її влади. А тепер давайте згадаємо її 
друге прем’єрство: історія цих взаємин (з Путіним. — Авт.) була дуже чіткою. Це 
були найкращі товариські взаємини, і Путін не з усіма дозволяв собі такі жарти, 
як iз Тимошенко. Про «мазурика» він ні при кому не говорив, лише з українським 
Прем’єром. 
 Друге. Попри електоральні втрати, Юля фактично підтримала військову агресію 
Путіна в Грузію, зокрема в Південну Осетію та Абхазію. Її фракція категорично зри-
вала голосування парламенту за засудження дій Путіна. Крім того, Ющенко хотів 
зробити екстравагантний крок і заблокувати українськими кораблями вихід кораблів 
ЧФ iз Севастополя, аби ті не могли піти на Поті, стріляти в мирних громадян. Юля 
тоді вдалася до всіх можливих та неможливих кроків, аби не допустити реалізації 
ідеї Президента України.
 Наступна історія: коли Ющенко зу стрічався з Саакашвілі, то Юля — з Путіним. 
І вони обоє хихотiли над цією історією з краватками. Як сказав мені пізніше Андрій 
Шкіль, оті три її «хі» вартували їй 3 відсотків на президентських виборах. Галичина 
цього не пробачила, галичани гуділи, і якби не протистояння «Тимошенко — Януко-
вич», вона не набрала б такої кількості голосів. 
 Четверте — газові домовленості. Без коментарів... П’яте. Сам факт, що Тимо-
шенко співпрацювала з Медведчуком, уже ні в кого сумнівів не викликає. Я прига-
дую, як росіяни відбілювали Юлію Володимирівну після її посади. На одному з ток-
шоу на російському телеканалі регіонал Болдирєв намагався заїкнутися, що «Юлю 
правильно посадили», так присутні у студії «єдинороси» його буквально затоптали. 
Партію регіонів нещадно мочили, а Януковича назвали «последней сволочью». 
 Також Путін декілька разів особисто звертався до української влади з вимо-
гою звільнити свого партнера по газових угодах. Також офіційний Кремль, Путін, 
а також «Единая Россия» привітали звільнення Тимошенко, і через півтора місяця 
російський президент офіційно заявив, що «у нас з Тимошенко «хороші взаємини». 
Ще раз наголошу: Путін — не та людина, яка грається за технологічними схемами, 
він імператор, він говорить, що хоче...».

■

Наталія ЛЕБІДЬ

Ті «маститі» соціологічні компанії, чиїм висновкам українці зазвичай довіряють, на жаль, уже давно 
не публікують свіжих опитувань громадської думки. Наприклад, останні дослідження Центру Разум-
кова датовані листопадом 2016 року. Нині свіжі дані надходять від експертів із не такою усталеною 
репутацією, як у «разумковців». І в них серед фаворитів наступних президентських перегонів іноді 
вигулькує кандидатура Юлії Тимошенко. Утiм, насправдi, за оцiнками серйозних полiтологiв, вона 
поступово втрачає пiдтримку виборцiв, особливо на заходi України, який ранiше симпатизував 
Юлi. Втрачає i Порошенко — даються взнаки його нездала внутрiшня полiтика i нерiшучiсть у 
вiйнi з агресором, яку Президент i далi вважає АТО.

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

МАМО!..
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Фінальна битва — 
7 травня
 Кандидати від двох 
провідних політичних сил 
Франції — Соцпартії і «рес-
публіканців» — визнали 
поразку в першому турі ви-
борів. Такого Франція не ба-
чила майже півстоліття, від 
початку П’ятої республіки. 
Республіканець Франсуа 
Фійон iз 19,94% голосів ви-
борців має третій результат. 
На початку виборчої кам-
панії його вважали лідером 
перегонів і мало не новим 
президентом Франції, але 
потім сплили неприємні іс-
торії з фіктивним працевла-
штуванням його дружини, 
«подарунками» на десят-
ки тисяч євро від «друзів» 
та інші махінації, які не ли-
чать главі держави і які «по-
топили» президентські пер-
спективи Фійона. Канди-
дат від правлячих на цей 
час соціалістів Бенуа Амон 
зі скромними 6,35% голосів 
посів лише п’яте місце. І тут 
не стільки його персональ-
на вина, а загальне падіння 
довіри до соціалістів та пре-
зидента-соціаліста Франсуа 
Олланда у французькому 
суспільстві. На четвертому 
місці — ультралівий полі-
тик, лідер партії «Непокірна 
Франція» Жан-Люк Мелан-
шон. Набрані ним 19,62% 
голосів є цілком непоганим 
результатом як для малові-
домого досі політика. 
 Головним висновком 
першого туру виборів мож-
на вважати те, що Франція 
починає відмовлятися від 
традиційної двопартійної 
системи, коли десятиліття-
ми на Олімпі влади зміняли 
почергово один одного кон-
серватори і соціалісти, тоб-
то помірковані праві й ліві. 
Французи відкривають свої 
серця і виборчі симпатії для 
нових політичних сил, які 
не встигли забруднитися у 

політичних скандалах та 
сумнівних оборудках. 
 Тепер вся увага зосе-
реджена на Макроні та Ле 
Пен. Експрес опитування 
соціологічного інституту 
Ipsos показало, що у друго-
му турі виборів Еммануель 
Макрон отримає 62% голо-
сів, а Марін Ле Пен 38%. 
За іншим опитуванням, 
розподіл голосів у друго-
му турі буде 64% на 36% 
на користь Макрона. Бага-
то хто вже вважає Макро-
на наступним президентом 
Франції, хоча, враховуючи 
нещодавні чіткі прогнози 
на перемогу в американсь-
ких президентських вибо-
рах Хілларі Клінтон перед 
Дональдом Трампом, кра-
ще набратися терпіння і за-
чекати до 7 травня. 
 Але шанси у Макрона 
дійсно вищі, оскільки ліде-
ри двох провідних політич-
них партій Франції Фран-
суа Фійон і Бенуа Амон 
уже закликали голосува-
ти у другому турі за Емма-
нуеля Макрона. У виборчо-
му штабі Макрона виборці 
святкують перемогу. Сам 
політик подякував іншим 
кандидатам у президенти 
за підтримку. До Марін Ле 
Пен наразі ніхто з підтрим-
кою не поспішає. Натомість 
Макрона вже підтримали 
та привітали з перемогою 
в першому турі провідні 

політики Європи, зокрема 
канцлер Німеччини Ангела 
Меркель, глава Єврокомісії 
Жан-Клод Юнкер. 

Не зрадив першому 
коханню, не зрадить 
і Франції
 Еммануель Макрон — 
колишній банкір і випуск-
ник елітних вузів. 39-річ-
ний Макрон прийшов у 
велику політику, ставши 
радником президента-со-
ціаліста Франсуа Олланда, 
а пізніше — міністром еко-
номіки. На початку 2016 
року він пішов з уряду і 
партії, заснувавши свій рух 
«Вперед!». Багато хто з со-
ціалістів вважає його зрад-
ником. Проте сьогодні Мак-
рона підтримують деякі ві-
домі соціалісти, наприклад 
колишня кандидатка в пре-
зиденти Сеголен Руаяль. 
Макрон виступає за збере-
ження Євросоюзу, його по-
дальшу інтеграцію і поси-
лення німецько-французь-
кого тандему. 
 На центр політичної 
арени Еммануель Макрон 
вийшов із цілковитої тіні. 
Ще три роки тому він був 
невідомий широкому за-
галу навіть у Франції, не 
кажучи вже про Європу. 
Стрімким зростанням рей-
тингу він у першу чергу за-
вдячує втомі французів від 
традиційних партій та ба-

жанню бачити нові облич-
чя.
 Про Макрона фран-
цузькі ЗМІ тепер пишуть 
як про «молодшого за На-
полеона та молодшого за 
власну дружину». Дій-
сно, Наполеон розпочав 
свою блискучу кар’єру в 
дещо старшому віці, а згад-
ка про дружину — це особ-
лива історія і сенсація виб-
орів. Молодий політик од-
ружений на своїй колиш-
ній вчительці французької 
мови Бріжит Троньйо, яка 
старша за нього на 24 роки. 
Він ще школярем закохав-
ся в неї, заміжню жінку і 
матір трьох дітей, а дорослі-
шання не змінило почуттів. 
Спільних нащадків у пари 
немає, але діти Бріжит від 
першого шлюбу прийняли 
ровесника за віком як «но-
вого тата». Майбутня «пер-
ша леді» Франції вже має 
сімох онуків. Саме тому 
Макронові присвячували 
шпальти та ефірні години 
не лише серйозні ЗМІ, а й 
численні таблоїди. «Нерів-
ний» шлюб мав вплив на 
вибори. Чоловіча частина 
електорату вважає шлюб з 
такою різницею у віці «не-
обачним», але ця сентимен-
тальна історія привабила до 
виборчих дільниць зазви-
чай менш активних на ви-
борах жінок, які проголо-
сували за «шкільного ро-

мантика» з суто жіночих 
міркувань: не зрадив пер-
шому коханню, не зрадить 
і Франції!
 Критики звертають ува-
гу на той факт, що Макрон 
ніколи не посідав виборної 
посади. Тим не менше, він 
став одним iз найпопуляр-
ніших політиків у країні 
де не особливо полюбля-
ють колишніх банкірів. У 
випадку перемоги Емма-
нуель стане наймолодшим 
президентом в історії Фран-
ції. Сам чинний президент 
Франсуа Олланд уже не-
офіційно привітав Макро-
на по телефону. 

«Фронтова» троянда
 Суперниця Макрона, 
глава правоекстремістсь-
кої партії «Національний 
фронт» Марін Ле Пен є мо-
лодшою донькою заснов-
ника партії Жан-Марі Ле 
Пена. Їй 48 років, за про-
фесією вона адвокат, двічі 
розлучена й мати трьох ді-
тей. Ле Пен очолила «На-
ціональний фронт» у 2011 
році та проголосила курс 
на його «дедемонізацію» 
— публічну відмову від ра-
систських та антисемітсь-
ких поглядів батька, який 
стверджував, що газові ка-
мери в нацистських кон-
цтаборах були лише не-
значним історичним інци-
дентом. Їй справді вдалося 

залучити частину вибор-
ців iз мейнстріму. Вона на-
віть позбулася назви «На-
ціональний фронт» на бага-
тьох агітаційних матеріа-
лах, замінивши його своїм 
власним ім’ям із логотипом 
троянди. Це допомогло пар-
тії завоювати більше пова-
ги. Однак по суті партія за-
лишилась ультраправою.
 Ле Пен відкидає ідею 
мультикультурного сус-
пільства та виступає проти 
того, що вона називає «іс-
ламізацією Європи». Полі-
тик пропонує скоротити 
соціальні виплати для іно-
земців та вимагає негай-
но висилати тих iз них, хто 
вчинив злочин. Крім того, 
вона є прихильницею смер-
тної кари. В економіці Ле 
Пен сповідує, радше, ліві 
погляди і обіцяє підвищи-
ти соціальні виплати та по-
силити роль держави. За-
галом вона планує курс на 
протекціонізм за принци-
пом «Франція понад усе».
 Крім того, Марін Ле 
Пен пропонує відмовитись 
від єдиної європейської ва-
люти євро, повернути фран-
цузький франк, призупи-
нити дію Шенгенської уго-
ди про відкриті кордони, а в 
перспективі — провести ре-
ферендум про вихід з Євро-
пейського Союзу. Деякі ек-
сперти вважають, що пе-
ремога Ле Пен призведе до 
краху ЄС. Ле Пен відкри-
то симпатизує російському 
президентові Володимиру 
Путіну та зустрічалась iз 
ним у Москві незадовго до 
виборів. Раніше її партія 
отримала кредит на кілька 
мільйонів євро від одного з 
російських банків.
 Серйозні французькі 
ЗМІ вважають обох пре-
тендентів на президент-
ське крісло популістами, 
а президентські вибори — 
перемогою популізму. До 
дати, яка змінить Фран-
цію, залишається лише 
два тижні. ■

ЇХНІЙ ВИБІР

Пардон, мадам 
У другому турі президентських виборів у Франції 
зійдуться молодий політик та подруга Путіна

■
Ігор ВІТОВИЧ

Минулої неділі у Франції відбулися чергові президентські вибори, на яких за посаду гла-
ви держави змагалися 11 кандидатів. Попередні результати виборів стали відомі майже 
відразу після закінчення голосування, а повні офіційні результати були подані вчора вран-
ці, тобто через лічені години після закінчення голосування. Так справно працює справж-
ній годинник демократії, коли не потрібні ЦВК, бюлетені з мокрими печатками й усі інші 
подібні вигадки, метою яких є спотворення результату волевиявлення народу. Підрахунок 
голосів здійснює МВС, якому довіряє населення. Подібна безвідмовна система підрахунку 
голосів із залученням МВС діє також в Італії та інших країнах Європи і світу. 
Отже, МВС Франції повідомило вчора, що лідером першого туру президентських перегонів 
став центрист, глава руху «Вперед» Еммануель Макрон, за якого проголосували 23,86% 
виборців. Друге місце — за лідеркою ультраправого «Національного фронту» Марін Ле 
Пен, яку підтримали 21,43% учасників голосування. Саме ця пара і виходить у другий тур 
голосування 7 травня, після якого стане відоме прізвище нового президента Франції.

Дружина Еммануеля Макрона старша за чоловіка на 24 роки.❙ Марін Ле Пен: ще повоюємо...❙

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У 2016 році Російська Федера-
ція збільшила витрати на оборо-
ну, попри фінансові труднощі та 
падіння цін на енергоносії, пові-
домляє Бі-Бі-Сі з посиланням на 
щойно оприлюднений щорічний 
звіт Стокгольмського міжнарод-
ного інституту дослідження про-
блем світу (SIPRI). Росія збіль-
шила свої витрати на 5,9%, до 
69,2 млрд. доларiв, і опинилася 
на третьому місці у списку країн 
iз найвищими військовими вит-
ратами (після США і Китаю, від 
яких значно відстає). Попри ви-
сокі витрати на оборону, на Росію 
припадає лише 27% від загально-
го обсягу військових витрат євро-

пейських країн-членів НАТО. 
 Військові витрати Китаю 
збільшилися на 5,4% і склали 
в 2016 роцi 215 млрд. доларiв, а 
лідери списку США збільшили 
витрати на 1,7%, до 611 млрд. 
доларiв. Світові військові витра-
ти в 2016 році становили 1 трлн. 
686 млрд. доларiв, або 2,2% сві-
тового ВВП. 
 У доповіді йдеться, що збіль-
шення витрат на оборону в Росії у 
2016 році відбувалося на тлі різ-
кого зниження таких витрат се-
ред нафтовидобувних країн че-
рез падіння цін на нафту. За да-
ними дослідників SIPRI, з 2015 
по 2016 р. Саудівська Аравія, 
наприклад, скоротила військові 
витрати на 25,8 млрд. доларiв, 

що стало рекордом серед країн-
експортерів нафти. Інші нафтові 
держави в 2016 році також ско-
ротили бюджети міністерств обо-
рони: Венесуела на 56%, Півден-
ний Судан на 54%, Азербайджан 
на 36%, Ірак на 36%. Саудівсь-
ка Аравія в 2016 році зменшила 
витрати на оборону на 30%. 
 Лідером за кількістю військо-
вих витрат залишаються Сполу-
чені Штати Америки. Президент 
США Дональд Трамп збирається 
збільшити витрати на оборону в 
2018 році на 9%, або на 54 млрд. 
доларів. Однак витрати у 2016 
році щодо попереднього року та-
кож зросли. За даними SIPRI, 
вони збільшилися на 1,7% і ста-
новлять 611 млрд. доларiв.

 Витрати на оборону країн За-
хідної Європи підвищуються дру-
гий рік поспіль — минулого року 
вони збільшилися на 2,6%. Ліде-
ром цих «перегонів» була Італія, 
чиї витрати збільшилися на 11%. 
Подібна ситуація спостерігаєть-
ся в країнах Центральної Євро-
пи, які минулого року збільшили 

витрати на 2,4%. «Зростання вит-
рат у багатьох країнах Централь-
ної Європи частково пояснюється 
сприйняттям Росії як країни, що 
становить загрозу», — прокомен-
тував цифри старший науковий 
співробітник Програми озброєнь 
і військових витрат SIPRI Сімон 
Веземан. ■

ОЗБРОЄННЯ

У лаптях, але з «калашніковим»
Попри фінансові труднощі, Росія збільшила військові витрати

■

Лідером за кількістю військових витрат залишаються Сполучені Штати Америки.❙
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«Ніхто не знає, 
що відбувається 
всередині об’єкта»
 — З величезним інтересом 
я ознайомився з думками Сер-
гія Парашина про стан справ на 
ЧАЕС до і після спорудження 
НБК «Арка». Поділяючи наза-
гал їх слушність, хотілося, одна-
че, сформулювати певні застере-
ження щодо висновків шановно-
го колеги. 
 ■ У чому ж, на вашу думку, 
вони полягають? 
 — Таких моментів є кілька. 
Перший. Щодо міркувань про 
стратегію подальших кроків. У 
жовтні 2016 року на ЧАЕС вий-
шов «Звіт щодо необхідності ак-
туалізації стратегії перетворен-
ня об’єкта «Укриття». Доку-
мент дуже якісно описує всю іс-
торію створення стратегії цього 
об’єкта. І головна думка цього 
звіту, на відміну від точки зору 
пана Парашина, полягає у тому, 
що стратегія 2001 року дозволяє 
достатньо гнучко робити виснов-
ки про ситуацію на об’єкті — 
після отримання сучасних да-
них про його стан. 
 Головний висновок: треба зо-
середитися на проведенні аналі-
зу стану об’єкта «Укриття». І це 
велика проблема. Адже у 90-х 
роках, як відомо, були повністю 
припинені роботи з аналізу па-
ливновмісних мас. 
 Ми зараз дуже багато говори-
мо, але мало розуміємо, в якому 
стані перебувають паливновмісні 
маси на об’єкті. Те, що вони руй-
нуються, це зрозуміло. Навіть 
не спеціалістам. А от темпи цьо-
го руйнування, скільки там зна-
ходиться пилу, в якому стані він, 
усе це належить зрозуміти. Робо-
ти треба продовжувати, але вони 
надзвичайно затратні та небез-
печні з огляду на рівні радіації.
 Одночасно з цим треба ого-
лосити проведення міжнарод-
ного тендеру з розробки техні-
ко-економічного обґрунтуван-
ня з переведенням ПВМ у кон-
трольований стан, як записано 
у Законі України «Про загальні 
засади подальшої експлуатації 
і зняття з експлуатації Чорно-
бильської АЕС та перетворення 
зруйнованого четвертого енерго-
блока цієї АЕС». І у цьому ТЕО 
на основі сучасних знань можна 
буде намітити шляхи виходу із 
ситуації, які можна буде втіли-
ти вже найближчим часом. 
 ■ Ви маєте на увазі, що у нас 
не існує достовірної інформації 
про стан об’єкта?
 — Саме так! І за подібних 
обставин дуже важко ухвали-
ти правильне рішення. Адже 
те, що зараз пропонують чинов-
ники, це реалізація проектів, 
опираючись на інформацію, от-
риману в 90-ті роки. І головна 

теза, яка звучить між рядками, 
— «Давайте гроші, і ми будемо 
щось робити». 

«Із 30 вузлів стабілізували 7»
 Друга суперечність — це 
термін демонтажу нестабіль-
них будівельних конструкцій. 
Як дедлайн називають 2023 рік, 
коли закінчується строк служ-
би стабілізованих будівельних 
конструкцій об’єкта «Укриття». 
Перше, на що я хочу звернути 
увагу: коли ми в 90-х роках го-
ворили про вузли, які треба ста-
білізувати, їх було три десятки. 
 Потім у процесі узгоджен-
ня залишилося сім. Ці сім вуз-
лів стабілізували. Решта 23 за-
лишилися у своєму первісному 
вигляді 1986 року. І зараз чи-
новники стверджують парадок-
сальну річ: мовляв, нестабільні 
конструкції, — це ті, які раніше 
стабілізували. А ті, які стоять iз 
1986 року, не викликають жод-
них занепокоєнь! І знову ж голо-
вна думка: «Дайте грошей!». 
 ■ Тобто дедлайн у 2023 році 
— це доволі умовна дата? 
 — Звичайно! Адже і досі, 
у 2017 році, ніхто не знає, які 
будівельні конструкції зали-
шаються стабільними, а які ні. 
Треба провести аналіз сучасно-
го стану всього об’єкта «Укрит-
тя». І тільки після цього аналізу 
можна буде зробити висновок, 
що треба укріпити, а що може 
стояти. 
 Тож говорити про 2023 рік 
як про дату, що визначає стан 
об’єкта «Укриття», сьогодні не 
можна. Такі розмови означають 
нерозуміння того, що в нас від-
булося у листопаді 2016 року. 
А в листопаді минулого року 
над об’єктом насунули «Арку». 
Тож на будівельні конструкції 

унеможливлені будь-які зов-
нішні впливи, які скорочують 
строки служби. Там нема вітру, 
нема снігу, нема дощів. Із потен-
ційно небезпечних природних 
факторів залишився лише зем-
летрус. 
 Звідси випливає висновок: у 
будівельних конструкцій 2007 
року термін експлуатації є знач-

но довшим, ніж 2023 рік. Так, 
звичайно, можливо, там треба 
щось укріпити, провести деякі 
роботи. Але це незначні обсяги і 
в жодному випадку не «алярм». 

«Аерозолі об’єкта «Укриття» — 
це трансурани»
 — Ще один помилковий пос-
тулат стосується аерозолів. Сер-
гій Костянтинович міг дещо за-
бути. Він стверджує, що викидів 
з об’єкта немає. Це не зовсім пра-
вильно. І я просто наведу цитату 
з монографії Огородникова 2008 
року видання. Показано, що се-
редня швидкість вітру в 3-4 мет-
ри за секунду і пориви понад 7 
метрів за секунду призводять до 
збільшення концентрації радіо-
активних аерозолів на проммай-
данчику. І на прикладі лісових 
пожеж у серпні—вересні 2002 
року встановлено, що на пром-
майданчику ЧАЕС, зокрема у ло-
кальній зоні об’єкта «Укриття», 
концентрація радіоактивних ае-
розолів, зокрема 137-го цезія, 
може суттєво зрости за рахунок 
трансграничного регіонального 
атмосферного переносу. 

 І остання цитата Огороднико-
ва: «В 2000—2006 роках співвід-
ношення 137-го цезію до 241-го 
америцію становило 50—70. Із 
цього випливає: упродовж усьо-
го періоду моніторингу на пром-
майданчику їх радіонуклідний 
склад був близьким до палив-
них часток, що випали поблизу 
четвертого блоку ЧАЕС у квітні 

1986 року». 
 Аерозолі об’єкта «Укриття» 
у термінології 1986 року — це 
гарячі частинки, це трансура-
ни. Хоча їх і міряють за цезієм. 
Насправді, наголошу ще раз, це 
— трансурани! Це треба було би 
пам’ятати всім, хто працює на 
об’єкті «Укриття». 
 ■ Безпечність ЧАЕС, на вашу 
думку, перебільшена?
 — Із літа 2016 року я постiй-
но наголошую на «круглих сто-
лах», семінарах: у 2016 році на 
Чорнобильській атомній станції 
на робочих місцях померло 11 
людей у віці до 50 років. Пенсіо-
нерів у 2016 році померло 23 лю-
дини у віці до 60 років. 
 Січень 2017 року вже від-
крив рахунок. На станції вже 
померла одна людина 1980 року 
народження. Плюс троє пенсіо-
нерів: 51 і 53 роки. 
 Коли я це озвучую, то про-
шу керівників станції, мініст-
ра: проведіть аналіз цієї статис-
тики! Чому помирають люди?!
 У мене є свої пояснення, я 
їх не хочу озвучувати. Але я 
би хотів, аби адміністрації всіх 

рівнів і медики  проаналізували 
ці дані.
 Наведу приголомшливу циф-
ру: у квітні 2016 року НЦРМ і 
Міністерство охорони здоров’я 
опублікували Національну до-
повідь щодо 30-ї річниці Чорно-
биля. Тут є спеціальний розділ 
4.8, присвячений роботі підряд-
ників при спорудженні «Арки». 

Кілька цифр: за результатами 
вхідного медичного контролю 
щодо допуску підрядників до ро-
боти 48% такого дозволу не от-
римали. Причина — захворю-
вання органів шлунково-кишко-
вого тракту. Через рік періодич-
ний контроль. І вже через рік із 
допущених до роботи виведено 
із зони 25%! Знову на першому 
місці шлункові хвороби, на дру-
гому — органи дихання. 
 Я думаю, що ніхто не буде 
стверджувати, що підрядни-
ки — люди, які не працювали у 
зоні, — більше вразливі до хво-
роб, ніж мешканці Славутича та 
працівники ЧАЕС. А наша мед-
санчастина таких досліджень не 
проводила: на мою думку, вона 
пропускає всіх, хто хоче працю-
вати на станції. І це одна з при-
чин смертей на ЧАЕС. 

«Причини «втоми» донорів 
ід України — прозаїчні»
 — Хотів би окремо зупини-
тися на тезі, що донори втоми-
лися від об’єкта «Укриття» та 
України взагалі. Як на мене, 
причини цієї втоми — доволі 

ЧОРНОБИЛЬСЬКА ЗОНА■

Валентин Купний: 
«Арка» не вирішує

Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ 
(фото Олександра КУПНОГО)

У номері за 13 грудня минулого 
року в «УМ» було опубліковано 
інтерв’ю з радником голови Дер-
жавного агентства з управлін-
ня зоною відчуження Сергієм 
Парашиним «Третій етап пе-
ретворення об’єкта «Укриття» 
— це компроміс між фантазією 
і реальністю». У ньому відомий 
експерт висловив свою точку 
зору про заходи, які зможуть 
поліпшити ситуацію з безпекою 
на станції. Висловлені у цій роз-
мові твердження стали підста-
вою для професійної дискусії 
вітчизняних атомників. Серед 
них — керівник об’єкта «Укрит-
тя» на ЧАЕС (1995—2002 рр.) 
Валентин Купний, який запро-
понував викласти власне бачен-
ня означених проблем. 

«Арка», про яку так багато говорили минулої осені, не може бути панацеєю від чорнобильських проблем України.❙

Екс-керівник об’єкта «Укриття» на ЧАЕС — про «гарантійний 
термін» нової споруди, що робиться всередині конфайменту 

і як його треба обслуговувати, а також чому 
небезпечні бізнес-проекти у Чорнобильській зоніВалентин Купний.❙

Треба займатися саме ліквідацією наслідків, а не плодити там різні бізнес-проекти, 
які приносять збагачення тим, хто рахує гроші. А ті, хто працюватиме на цих 
об’єктах, втрачатимуть своє здоров’я , а може, і життя.
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прозаїчні. У 2006 році новий 
директор Чорнобильської стан-
ції, який працював усього лише 
рік, раптом скасовує тендер на 
розробку НБК, нового безпеч-
ного конфайменту. Тендерна 
комісія, яка була складена, зок-
рема, й із працівників станції, 
спершу обрала французьку ком-
панію, яка мала необхідний до-
свід, аби виконати це завдання, 
і раптом — скасування резуль-
татів! 
 Півтора року пішли в Євро-
пейського банку і підрядників, 
щоб довести Україні, що так ро-
бити не можна. Думаю, багато 
хто розуміє, що директор прос-
то «був на сцені», а рішення про 
скасування тендеру ухвалюва-
ли зовсім інші люди. Перемога, 
зрештою, виявилася за здоро-
вим глуздом — і тодішній віце-
прем’єр Андрій Клюєв зрештою 
скасував це суперечливе рішен-
ня. Рішення тих, які тоді стояли 
за директором. І вже у 2007 році 

був схвалений контракт. 
 Переконаний, що донори не 
були в захваті від такої нахабної 
поведінки української влади. 
Тож пояснити їхню втому дуже 
легко. 
 Але водночас на Заході є фір-
ми, які зараз зайнялися спробою 
отримати кошти на роботи з ха-
рактеризації палива і розроб-
ку ТЕО поводження із палив-
новмісними масами. Це дуже 
серйозна робота. І на Заході тех-
нічні спеціалісти це добре ро-
зуміють. 
 Вона надзвичайно потрібна, 
особливо, з урахуванням «Фу-
кусіми». Але в Україні у владі 
немає людей, які би достатньо 
розуміли проблему і йшли на-
зустріч цим пропозиціям Захо-
ду. Тож головне завдання керів-
ників різного рангу — час уже 
займатися не будівельними 
конструкціями і не оперувати 
бюджетними грошима, а вирі-
шувати головну проблему, яка 

приведе до безпеки ЧАСЕ: вив-
чати паливновмісні маси всере-
дині об’єкта «Укриття». 
 Висновок: донори втомилися 
від нинішньої поведінки як ад-
міністрації станції, так і Украї-
ни в цілому. Але західні фахівці 
чудово розуміють, що насуван-
ня «Арки» у жодному разі не ви-
рішує проблему безпеки Чорно-
бильської атомної станції, тим 
паче на довготривалий період. 
Тому треба далі працювати. Це 
чудово розуміють «технарі»: і 
західні, і наші. Вони готові пра-
цювати, обґрунтовувати. Треба 
лише, аби їм не чинили опору. 

«Рік обслуговування «Арки» 
коштуватиме 40-50 мільйонів 
євро»
 — Неоднозначне питання і 
щодо експлуатаційних витрат. 
Як відомо, у 2004 році було за-
тверджено ТЕО на НБК. Із гру-
бим порушенням наших норма-
тивних документів! У ТЕО вза-

галі не було розділу експлуа-
таційних витрат з утримання у 
безпечному стані цієї споруди. І 
немає досі, до 2017 року! Назва 
цього документа правильна, але 
у змісті тільки зарплата і кому-
нальні платежі. Все!
 ■ Тобто кошти на обслугову-
вання «Арки» не передбачено 
взагалі? 
 — Найбільший обсяг роботи 
— це поточні та капітальні ро-
боти. Адже абсолютно очевид-
но, і це розуміють навіть не тех-
нарі, що сто років «Арка» просто 
так не простоїть. Її треба буде об-
слуговувати і поточними, і капі-
тальними ремонтами. Устатку-
вання НБК «Арка» імпортне. І 
ремонт відбуватиметься імпорт-
ними запчастинами, наголошую 
— імпортними! Далі, я думаю, 
не варто говорити. Це імпорт, 
і це валюта. Ніде, на жаль, не 
вказано вартості цих вузлів. Я 
можу сказати тільки про періо-
дичність заміни деяких із них: 
шарнірних опор та їх обстежен-
ня — один раз у 30 років. 
 Чи довірять нашому персо-
налу займатися цим ремонтом, 
я не знаю. Або будуть тренінги 
для вітчизняних фахівців, або ж 
це робитимуть зарубіжні брига-
ди, що виготовляли ці вузли. 
 А тепер щодо герметичності 
«Арки». Її забезпечують мемб-
ранами: східною, на торці, і за-
хідною. Загальна довжина го-
ризонтальних мембран з одного 
боку східного торця становить 
орієнтовно 230 метрів, верти-
кальних — 122 метри. 
 ■ Вони також потребувати-
муть заміни?
 — Передбачається мож-
ливість заміни тільки окремих 
ділянок у випадку їх пошкод-
ження. А після експлуатації уп-
родовж 30 років можлива ус-
тановка нових мембран без де-
монтажу раніше встановлених. 
Варто звернути увагу і на термін 
служби вентагрегатів. Він ста-
новить 20 років. Потім ці агре-
гати треба буде міняти. Насоси, 
арматуру, електронне обладнан-
ня — кожні 10 років, дизель-ге-
нератори — раз у 20 років, ком-
пресори і трансформатори — раз 
у 25 років. І так далі. 
 Іншими словами, через 20-30 
років НБК вимагатиме десятків 
мільйонів євро лише для здійс-
нення планових ремонтів. Так, 
сам конфаймент дорогий, але 
його обслуговування буде також 
не дешевим. Оцінки є різні. Ди-
ректор станції у 2015 році нази-
вав цифру 40-50 мільйонів євро 
щорічно. І ця цифра достатньо 
поширена. Але це усно. Офіцій-
них підрахунків не наведено. А 
це необхідно зробити. Треба ро-
зуміти, з чим ми маємо справу.  

«Бізнес-проекти у зоні 
відчуження — це загроза 
життю людей!»
 ■ Доволі немалі кошти, на 
вашу думку, гарантуватимуть 
стовідсотковий захист від впли-
ву радіації? 
 — Об’єкт «Укриття» був не-
безпечним упродовж останніх 
30 років, відколи він стоїть, і 
продовжує бути небезпечним, 
навіть коли над ним постала 
«Арка». І, на моє глибоке пе-
реконання, його небезпечність 
зростає, оскільки відбуваєть-
ся руйнування паливновміс-
них мас усередині матриці. На-
приклад, знаменитої «слонячої 
ноги» вже нема! Вона розсипа-
лася! І колись монолітні палив-
новмісні лави перетворюють-
ся на пил! У принципі, це було 
зрозуміло ще в 90-х роках. Але 
досі ніхто не знає, з якою швид-
кістю відбувається процес. І по-
друге, не зрозумілий характер 
цього пилу. 

 При обвалі даху машинного 
залу в 2013 році проґавили на-
году зрозуміти, скільки пилу 
піднімається під час руйнуван-
ня таких об’єктів, як дах стан-
ції. Могли провести відповідні 
заміри, але адміністрація стан-
ції тоді була налякана, намага-
лася показати, що на об’єкті все 
добре. Очевидці бачили, що під-
нявся чорний гриб пилу, як при 
вибуху. Але скільки кілогра-
мів, не знає ніхто. А це дуже 
суттєво, адже для безпеки вже 
нового конфайменту закладе-
но, що назовні може потрапити 
8 кілограмів пилу...
 Тож до об’єкта «Укриття» 
треба ставитися дуже уважно, 
адже він залишається доволі не-
безпечним. Я часто цитую сло-
ва директора однієї південноаф-
риканської атомної станції. Він 
заявив, що атомна станція буде 
безпечна, якщо ми вважатиме-
мо її небезпечною. І вона стане 
небезпечною, якщо ми стави-
тимемося до неї, як до цілком 
безпечного об’єкта. Для мене 
це гасло з 1979 року і донині. 
Так, цей об’єкт небезпечний, 
і це треба визнати. І я, до речі, 
зовсім не переконаний, що вдас-
ться зупинити викиди назовні. І 
хочу розвіяти помилкове тверд-
ження: «Арка» не розрахована 
на жодне падіння літака! Іноді 
таке доводиться читати. На-
справді це не так. 
 ■ Хіба«Арка» не проектува-
лася як повністю герметична 
споруда? 
 — Її характеристики у на-
зві: конфаймент! А герметич-
ний об’єкт називається «кон-
таймент». «Арка» не щільна. І 
це треба пам’ятати. І тому якщо 
під час обвалу всередині назовні 
може з’явитися 8 кілограмів га-
рячих частин, то населення на 
межі «тридцятки» за перші два 
роки отримує десять граничних 
доз опромінення. Це інформа-
ція для тих гарячих голів, які 
хочуть вже запускати у зону 
відчуження бізнес. 
 І хочуть обмежитися «де-
сяткою», а вся інша територія 
ніби може нормально функ-
ціонувати. Не можна там нор-
мально працювати, поки па-
ливновмісні маси перебувають 
у ниніш ньому стані! Це ж від-
крите радіоактивне джерело. І 
бар’єр між людиною і цим від-
критим джерелом має залиша-
тися на рівні 30 кілометрів зони 
відчуження. Все інше — старий 
об’єкт «Укриття», НБК «Арка» 
це не перешкода для радіації. 
Вони не герметичні, вони не за-
побігають у надзвичайних ситу-
аціях опроміненню тих, хто там 
опиниться. 
 Я наголошую: єдиний бар’єр 
— це 30 кілометрів. Адже на 
атомній станції є 4 бар’єри, на 
ЧАЕС один, ось і відчуйте різ-
ницю! І щодо бізнесу: я катего-
рично проти, щоб у будь-якому 
вигляді, під будь-яким соусом 
запроваджувати бізнес у зоні 
відчуження. Особливо у «де-
сятці», як, наприклад, зараз 
пропонують розмістити там со-
нячні батареї. Щодо статисти-
ки смертей на ЧАЕС я вже ка-
зав. Проммайданчик — це тери-
торія аерозольної активності. 
Такою вона буде довго, не мен-
ше, ніж 100 років, аж поки ми 
не наведемо лад у паливновміс-
них масах. 
 За Конституцією України 
ліквідація наслідків аварії на 
ЧАЕС — це обов’язок держави. 
І треба займатися саме ліквіда-
цією наслідків, а не плодити там 
різні бізнес-проекти, які прино-
сять збагачення тим, хто рахує 
гроші. А ті, хто працюватиме на 
цих об’єктах, втрачатимуть своє 
здоров’я , а може, і життя. ■

Залишки «слонячої ноги».❙

«Насування НБК
проблеми ЧАЕС»

Шахта реактора, центральний зал 4-го блоку.❙
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«Команда «Народного фронту» домоглася рішення суду про те, щоб відпустити 
Миколу Мартиненка на поруки міністрів та народних депутатів. Ми прийшли до суду 
та продемонстрували свою політичну і громадянську позицію, що права будь-якого 
підозрюваного мають дотримуватися, а не порушуватися шляхом політичного замовлення».

Ігор Жданов
міністр молоді і спорту

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван БОЙКО 

 Ув’язнений у Сімферопольське 
СІЗО українець Андрій Лугін оголо-
сив про сухе голодування з 24 квітня 
— на знак протесту проти етапуван-
ня його до Росії. За словами адвоката 
Едема Семедляєва, засуджений оку-
пантами патріот Лугін звернувся до 
нього з цього приводу. 
 «26 квітня його планують етапу-
вати на материк для відбування по-
карання. Від безвиході він оголошує 
сухе голодування», — повідомив пан 
Семедляєв. 
 Адвокат також зазначив, що його 
українські колеги подали низку заяв 
з цього питання, але поки що не отри-
мали жодних результатів.
 Пан Семедляєв оприлюднив заяву 

Лугіна, в якій той зазначає, що Росія 
більше трьох років незаконно утримує 
його під своєю юрисдикцією в окупо-
ваному Криму та проти його бажання 
визнає його громадянином РФ. 
 Відтак Лугін вимагає припини-
ти практику нав’язування йому гро-
мадянства Росії і негайно вирішити 
питання про його передачу в Украї-
ну. Тобто патріот бажає відбувати по-
карання винятково в українській ко-
лонії. 
 Зауважимо, що українець Андрій 
Лугін був засуджений у 2010 році ви-
роком Апеляційного суду Автоном-
ної Республіки Крим. Рішення набу-
ло сили в 2012 році за визначенням 
Вищого спеціалізованого суду Украї-
ни з розгляду цивільних і криміналь-
них справ. ■

Іван БОЙКО

 Патрульна поліція Одеси затримала у 
стані алкогольного сп’яніння співробіт-
ника військової прокуратури Південного 
округу Сергія Ярового. Про цей ганебний 
випадок стало відомо завдяки керівнику 
громадської організації «За прозору вла-
ду» Дмитру Кондратьєву.
 «Під час проходження огляду було за-
фіксовано рівень алкоголю в крові на рів-
ні 1,76 проміле, що в 9 разів перевищує 
норму. Було складено протокол, але коли 
прокурору дали його підписати, він спо-
чатку спробував писати свої коментарі, а 
потім вирвав протокол з рук інспектора, 
порвав його, зім’яв і кинув у калюжу», — 
повідомив Дмитро Кондратьєв.
 І додав, що «після бійок, фізичного 
опору та інших розбірок Ярового доста-

вили до відділку поліції», де склали про-
токоли за дрібне хуліганство та непокору 
працівникам поліції. 
 На скандальне затримання прокурора 
відреагував керівник військової прокура-
тури України  Анатолій Матіос. За його сло-
вами, за порушення Кодексу прокурорської 
етики та військових статутів працівник вій-
ськової прокуратури Південного регіону 
буде покараний відповідно до закону. 
 «12-15 годин на добу фактично без 
вихідних — напевно не кожен витримає. 
Та ще і таку невдячну працю. Але! Ніхто 
немає права перетворюватися на мавпу з 
гранатою! Ніхто! П’яний за кермом гірше 
тої мавпи! Потрібно тверезою головою, а 
не хмільною дупою думати і дбати і про 
свою долю, і про долю інших на дорозі!» 
— написав обурений поведінкою підлег-
лого Анатолій Матіос у соцмережах. ■

Іван ПОВАЛЯЄВ

Гучне затримання детектива-
ми НАБУ скандально відомого 
колишнього депутата від «На-
родного фронту» Миколи Мар-
тиненка обернулося пшиком. 
Адже, хоч як нарікали однопар-
тійці затриманого на заангажо-
ваність судді Солом’янського 
райсуду столиці Олександра 
Бобровника, саме він звільнив 
Мартиненка на поруки міністрів і 
депутатів від «Народного фрон-
ту». Експерти ж зауважують, 
що Мартиненко не опинився 
під вартою лише тому, що зга-
даний вище суддя перебуває на 
гачку не у керівництва НАБУ (як 
стверджувала група підтримки 
екс-депутата), а у керівництва 
Генпрокуратури, яке або домо-
вилося з колишнім соратником 
Мартиненком, або з якихось 
інших причин не вважає дореч-
ним його арешт. 

Відчуйте різницю між кавою і 
ураном 
 Сміх крізь сльози, але ок-
ремі активісти наводять у соц-
мережах приклад, коли в тому 
ж Солом’янському райсуді дня-
ми переселенця з Донбасу, який 
поцупив у супермаркеті банку 
кави за 200 гривень, запротори-
ли до СІЗО на 60 діб на час слідс-
тва. 
 Миколу Мартиненка пі-
дозрюють не у крадіжці банки 
кави, адже слідчі НАБУ і про-
курори Спеціалізованої анти-
корупційної прокуратури  інк-
римінують йому оборудки  під 
час закупівлі уранового кон-
центрату для державного під-
приємства «Східний гірни-
чозбагачувальний комбінат». 
Сума розтрат сягає не 200 грн., 
а 17,28 млн. доларів США.
 Зрештою, переселенець пе-
ребуватиме під вартою, а Мар-
тиненко — на поруках друзів-
однопартійців на волі. Щоправ-
да, закордонні паспорти довело-
ся здати. 
 «Відмовити в задоволен-
ні клопотання, застосувати до 
Миколи Мартиненка запобіж-
ний захід у вигляді особистої 
поруки народних депутатів та 
міністрів», — зазначив суддя 
Олександр Бобровник минулої 
суботи. 
 Мартиненко навіть не при-

ховував радісної посмішки. І 
байдуже, що він має повідом-
ляти суд про зміну місця про-
живання, з’являтися на викли-
ки для слідчих дій та утримува-
тися від спілкування з низкою 
осіб, які фігурують у матеріа-
лах кримінального проваджен-
ня. Бо ж не доведеться ночувати 
у СІЗО, що йому вельми не спо-
добалося дві ночі поспіль після 
затримання минулого четвер-
га. 
 Тож у залі суду пан Марти-
ненко подякував усім, хто взяв 
його на поруки: «Я готовий іти в 
суд по всіх фактах, що назвали 
прокурори, і відстоювати свою 
правоту».
 Зауважимо, що про готов-
ність узяти Мартиненка на по-
руки заявили урядовці та депу-
тати переважно від «Народного 

фронту»: міністр молоді і спор-
ту Ігор Жданов, міністр освіти 
Лілія Гриневич, народні депу-
тати Павло Пинзеник, Георгій 
Логвинський, міністр інфра-
структури Володимир Омелян 
та інші.
 Тоді як НАБУ і Спеціалізо-
вана антикорупційна прокура-
тура просили суд узяти  Мико-
лу Мартиненка під варту на 60 
діб, з альтернативою застави в 
300 мільйонів гривень. Доро-
гі адвокати підозрюваного ледь 
сорочки на собі не рвали в суді, 
запевняючи, що таких великих 
грошей у їхнього клієнта просто 
немає і ніколи не було. 

«Я поламав нецивілізовану 
тенденцію» 
 Звісно ж, що ще до оголо-
шення рішення суду Мартинен-

ко заявив, що справа щодо нього 
є сфальсифікованою і пов’язана 
з політичними амбіціями керів-
ників НАБУ і САП — Артема 
Ситника, Гізо Углави та Наза-
ра Холодницького.
 «Узагалі формула, як пра-
цює НАБУ та САП, полягає в 
наступному: вручення підозри 
безпідставно, далі обрання за-
побіжного заходу — утриман-
ня під вартою, приниження 
людини, піар та політичні ам-
біції керівників цих організа-
цій, за які я голосував», — вва-
жає Мартиненко.
 І додав: «Я задоволений з 
одного питання — що ми в суді 
поламали тенденцію, яка аб-
солютно нецивілізована, не-
правова і політизована, коли 
«клеять» кримінальну спра-
ву людині й одразу «пакують» 
у СІЗО, доповідаючи про пере-
могу. Я ще раз кажу, що нікуди 
не збираюся тікати, й обіцяю, 
що постійно буду перебувати на 
місці».
 Утiм прокурори Спеціалі-
зованої антикорупційної про-
куратури подаватимуть апе-
ляційну скаргу на рішення 
Солом’янського суду Києва, 
яким його було звільнено на по-
руки.
 Керівник САП Назар Холод-
ницький каже, що на завершен-
ня досудового розслідування є 
два місяці, під час яких проку-
ратура має зібрати та передати 
до суду всі докази у справі. Мов-
ляв, зараз триває лише перша 
стадія щодо особи Мартиненка.
 «Маємо зробити все, щоб 
прокуратура, НАБУ зібрали 
докази і направили їх до суду, 
або не направили, якщо цих до-
казів немає. Тоді це буде нази-
ватися законний справедливий 

процес. Інакше можна багато 
кричати про політику і шукати 
її там, де її немає», — каже пан 
Холодницький. 

Міфологія від Мартиненка 
 Тож уже наступного дня піс-
ля звільнення Мартиненка на 
поруки в НАБУ офіційно спро-
стували п’ять так званих «міфів 
справи Мартиненка».
 «За останні дні у зв’язку із 
затриманням екс-нардепа Ми-
коли Мартиненка у ЗМІ та со-
ціальних мережах з’явилося 
чимало недостовірної інфор-
мації. НАБУ підготувало спро-
стування найбільш поширених 
«міфів», — йдеться у повідом-
ленні. 
 Зокрема, детективи роз’яс-
нюють, що міфом є тверджен-
ня, що Мартиненка затримали 
нібито за незаконними підста-
вами, що він  нібито не ховався 
від розслідування, що він брав 
участь у реформуванні енерге-
тичної сфери України, «захи-
щаючи її від посягань росій-
ських олігархів», і що справу 
Мартиненка «сфальсифіковано 
з метою політичного пересліду-
вання».  
 І дійсно, принаймні минуло-
го четверга Миколі Мартинен-
ку півдня не могли вручити пі-
дозру через те, що він сховався в 
приймальні народного депутата 
Дениса Дзендзерського і не ви-
ходив звідти. 
 Перед цим він вимкнув свої 
телефони і, за даними слідства, 
попередив своїх рідних і близь-
ких, що треба говорити і каза-
ти, якщо про нього питатимуть. 
До того ж у день оголошення пі-
дозри Мартиненко, попередже-
ний «добрими людьми» зазда-
легідь, змінив авто. ■

ІЗ-ЗА ҐРАТ

В окупантів — баланда гірка 
Українець Андрій Лугін розпочав сухе голодування 
через намір етапувати його з Криму до Росії 

■ ОТАКОЇ!

Мавпа з гранатою
В Одесі затримали за кермом авто п’яного військового 
прокурора 

■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Арешт не є доречним
Фігурант багатомільйонних оборудок з 
урановим концентратом Микола Мартиненко 
спить удома, а не в СІЗО завдяки 
однопартійцям iз «Народного фронту» 

■ ДО РЕЧІ

 Солом’янський райсуд Києва відпустив на поруки кількох депутатів ще й першо-
го заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Перелому, який фі-
гурує у кримінальному провадженні щодо оборудок Миколи Мартиненка. Відповідне 
рішення суду проголосив той самий суддя Олександр Бобровник минулої суботи.
 Перед цим прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягали 
на обранні для Сергія Переломи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою 
з можливістю внесення застави у розмірі 150 млн. гривень. Утім суд відхилив кло-
потання прокуратури.
 Фігурантом провадження щодо Мартиненка та оборудок з урановим концентра-
том у статусі підозрюваного є і Сергій Перелома. Але він фігурує у статусі обвинува-
чуваного ще й у кримінальному провадженні за фактом завдання збитків «Одесько-
му припортовому заводу» на суму 205 млн. грн.

■

Микола Мартиненко запевняв суд, що в його провадженні 
багато політики, а не криміналу.  

❙
❙
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Чуму приборкують
 Як повідомляє прес-служба Мінагрополітики, 
на сьогодні вже вдалося оздоровити 181 із 209 не-
благополучних по АЧС населених пунктів. Найваж-
ливіше, що після проведених заходів там не спос-
терігалося повторних випадків інфікування. Ста-
білізація епізоотичної ситуації суттєво впливає як 
на розвиток внутрішнього ринку, так і на реаліза-
цію експортного потенціалу тваринництва. Тому те, 
що Держпродспоживслужба впродовж останнього 
року значно посилила свою інституційну спромож-
ність, надало їй можливість якісніше врегульову-
вати нагальні питання. Тепер основне завдання 
— поліпшити якість кадрів та прискорити термі-
ни прийняття рішень. У першу чергу це стосується 
швидкості відшкодувань за вилучену та ліквідова-
ну худобу, що досі лишається проблемою для пос-
траждалих господарств. У Верховній Раді тим ча-

сом на стадії розгляду «маринується» 11 законо-
проектів, у тому числі й ті, що покликані синхроні-
зувати роботу Держпрод споживслужби. 

Державне буває й ефективним
 За підсумками першого кварталу Державна 
продовольчо-зернова корпорація отримала чис-
тий прибуток у розмірі 45,8 млн. гривень, повідо-
мив виконуючий обов’язки голови правління Олек-
сандр Григорович. «Уперше за історію функціону-
вання державної корпорації нам вдалося забезпечи-
ти її прибуткову діяльність та досягти позитивного 
фінансового результату. Отримати мільйони чистого 
прибутку — найкраще свідчення ефективної робо-
ти та правильно обраного вектору розвитку», — за-
значив Григорович. Минулого року, нагадаємо, кор-
порація скоротила чистий збиток учетверо (iз трьох 
мільярдів до семисот мільйонів гривень), а фінан-

совий результат від операційної діяльності збільши-
ла на мільярд. Операційний прибуток держкорпора-
ції за минулий рік становив 957 млн. грн. проти 119 
мільйонів збитку в поперед ньому періоді. 

Молдова хоче дружити
 Наші країни успішно розвивають двосторон-
ню торгівлю і мають багато цікавих напрямів для 
реалізації спільних проектів в аграрній галузі. Під 
час недавньої зустрічі заступника міністра аграр-
ної політики Ольги Трофімцевої з Надзвичайним 
та Повноважним Послом Республіки Молдова в Ук-
раїні Русланом Болбочаном обговорили невико-
ристані можливості реалізації цікавих двосторон-
ніх проектів. Наприклад, прикордонне співробіт-
ництво може стати чудовим імпульсом для роз-
витку зеленого туризму та  сільських територій 
в обох країнах. Українська сторона зацікавлена у 

співробітництвi з молдовськими партнерами в бо-
ротьбі з АЧС, виноробстві та виноградарстві. Мол-
дова має значні напрацювання як у виробництві, 
так і збуті якісної продукції, у тому числі на рин-
ках ЄС. Молдова — у співпрацi в галузі рибаль-
ства та у проектах щодо розвитку інфраструктур-
них об’єктів, включно з дорогами. За 2016 рік то-
варообіг сільськогосподарської продукції між Ук-
раїною та Молдовою склав 223,2 млн. доларів. 
Експорт (198,4 мільйона) здійснювався майже по 
всіх товарних групах. Переважно експортувались: 
тютюн та вироби з нього, харчові продукти, вироби 
з зерна і хлібних злаків, продукція борошномель-
но-круп’яної промисловості, води натуральні та мі-
неральні. Імпорт склав 24,8 мільйона доларів. Пе-
реважно імпортували вина, спирт, плоди, горіхи та 
цедру, насіння олійних культур, живі та цибулинні 
рослини. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ІНВЕСТИЦІЇ

Додати 
вартості 
агросировині 
Як створити ефективні 
агропродовольчі ланцюги
Олена ЯРОШЕНКО

 Європейський банк реконструкції та 
розвитку готовий підтримати забезпечен-
ня сталого розвитку ефективних агропро-
довольчих ланцюгів доданої вартості в Ук-
раїні та пріоритетні напрями технічної 
співпраці. Успішний розвиток малого та 
середнього аграрного бізнесу неможливий 
без формування ефективних ланцюгів дода-
ної вартості. За словами заступника мініс-
тра Олени Ковальової, впродовж останніх 
років ЄБРР продовжує інвестувати в роз-
виток агропродовольчої сфери в середньо-
му 150—200 мільйонів євро щорічно. Та-
кий самий рівень інвестицій очікується і на 
2017 рік. «ЄБРР підтримуватиме розвиток 
агропродовольчої сфери в Україні надан-
ням кредитів та дорадчих послуг агробіз-
несу, а також проектами технічної співпра-
ці, які реалізуються спільно з Сільськогос-
подарською та продовольчою організацією 
Організації Об’єднаних Націй (ФАО)», — 
заявив представник Європейського банку 
Василь Говгера. Станом на квітень ниніш-
нього року загальний портфель проектів 
технічної співпраці, що реалізуються ЄБРР 
спільно з ФАО, становить понад 3,5 мільйо-
на євро. Це — грантові кошти, залучені в 
контексті одинадцяти проектів технічної 
співпраці.
 У 2017 році пріоритетними напряма-
ми реалізації проектів технічної співпраці 
спільно ЄБРР та ФАО будуть:
 — продовження діалогу між владою та 
бізнесом та покращення регуляторно-пра-
вового поля, зокрема шляхом стимулюван-
ня впровадження принципів саморегулю-
вання;
 — покращення безпечності сільськогос-
подарської продукції шляхом надання тех-
нічної допомоги Держпродспоживслуж-
бі, зокрема в боротьбі з поширенням афри-
канської чуми свиней в Україні;
 — розвиток ефективної кооперації 
професійних виробників сільськогоспо-
дарської продукції шляхом удосконален-
ня законодавчої бази, аналізу пріоритет-
них напрямів для кооперації та надання 
прямої технічної допомоги зацікавленим 
учасникам ринку;
 — сприяння виходу українських ви-
робників аргопродовольчої продукції на 
нові експортні ринки шляхом підтримки 
їх участі на міжнародних виставках та ор-
ганізації торгових місій.
 Таким чином, ЄБРР спільно з ФАО ак-
тивно підтримують створення ефектив-
них та сталих ланцюгів доданої вартості за 
участі малих та середніх виробників. Клю-
човою в даному контексті є також програ-
ма ЄБРР з підтримки малого та середнього 
бізнесу — надання прямих дорадчих послуг 
підприємствам. ■

■

Оксана СОВА

Кісточкові — 
найвразливіші
 Значне похолодання в 
Україні суттєво не вплине 
на врожаї озимих та ярих 
культур. Є питання сто-
совно багаторічних наса-
джень, які у фазі цвітіння 
стають найбільш вразливи-
ми. Зокрема, йдеться про 
цвітіння кісточкових — аб-
рикосу, вишні, черешні, 
персика. Як повідомив ди-
ректор департаменту зем-
леробства Мінагрополіти-
ки Володимир Топчій, не-
гативний вплив погодних 
умов, які б могли суттєво 
вплинути на потенціал уро-
жаю сільгоспкультур, ще 
не фіксували. Але суттєве 
зниження температури на 
всій території України має 
загрозу для плодових дерев 
iз квітучими суцвіттями й 
тими, які перебувають на 
початкових фазах форму-
вання плодів. За словами 

керівника департаменту, 
після стабілізації погодної 
ситуації проведуть ретель-
ний огляд посівів культур і 
багаторічних насаджень, на 
основі якого й визначать об-
сяги можливих втрат. Дещо 
стабілізує ситуацію те, що 
на більшості територій Ук-
раїни пройшли сильні дощі, 
а в окремих регіонах випало 
до 50 мм опадів.«Для окре-
мих регіонів, таких як пів-
денні та східні, опади по-
зитивно впливають на стан 
культур, адже відбулося 
значне збільшення вологи 
в ґрунті», — зазначив Топ-
чій.

Яровину сіють покроково
 Станом на 21 квітня, 
незважаючи на несприят-
ливі погодні умови, посів 
ярих зернових та зернобо-
бових було проведено на 
площі 2,8 млн. га — майже 
сорок відсотків до прогно-
зованих 7,2 млн. гектарiв. 
У тому числі ранні ярі зер-

нові та зернобобові куль-
тури посіяні на площі 2,2 
млн. га, або 95 відсотків до 
прогнозу. З них ярої пше-
ниці посіяно 158 тис. га, 
або 88% до прогнозу, яро-
го ячменю — 1,5 млн. га 
(92 відсотки), вівса — 193 
тис. га (93 відсотки) горо-
ху — 373 тис. га (113 від-
сотків). Кукурудзи на зер-
но вже встигли посіяти 549 
тис. га, або 12 відсотків до 
прогнозу. Крім того, цук-
рових буряків посіяно 278 
тис. га, практично завер-
шивши процес. Соняш-
ник посіяний на площі 1,6 
млн. га, або майже на тре-
тині площ. Продовжуєть-
ся посів сої, який проведе-
но на площі 55 тис. га.

Ліси йдуть на рекорд
 Весняна лісокультур-
на кампанія також про-
довжується, хоч завдання 
з висівання і садіння лісу 
лісівники вже виконали. 
З початку року лісогоспо-

дарські підприємства, які 
входять до сфери управлін-
ня Державного агентства 
лісових ресурсів України, 
висіяли і посадили лісу на 
площі 29,1 тис. га — знач-
но більше від запланованих 
27,8 тис. га. Зокрема, на 
Поліссі проведено висіван-
ня та садіння лісу на площі 
14,4 тис. га, у зоні лісосте-
пу — 10,2 тис. га, у степу 
— 1,8 тис. га. Через особли-
вості природних умов три-
ває лісокультурна кампанія 
у Карпатському регіоні — 
посаджено понад 2,7 тис. га 
лісових культур, або більше 
75 відсотків від запланова-
ного обсягу.Окрім того, у 
поточному році до лісових 
культур буде зараховано 
понад 18 тис. га природного 
поновлення. При висіванні 
та садінні лісів використо-
вуються такі лісові породи, 
як сосна, дуб, бук, ялина, 
береза, вільха, ясень, граб, 
ялиця, повідомили в Держ-
лісагентстві. ■

Оксана СИДОРЕНКО

 В Іванівці Новоукраїнсь-
кого району в квітні запусти-
ли другу сонячну електростан-
цію потужністю 3 мегавати. Со-
нячний парк зайняв шість гек-
тарів. А збудований він коштом 
місцевого фермерського госпо-
дарства «Омельяненко». Вар-
тість будівництва склала 104 
мільйони гривень. 
 За словами керівника під-
приємства Сергія Омельянен-
ка, в години пік сонячні елект-
ростанції «Іванівка» та «Іванів-
ка-2» разом здатні забезпечити 
надходження до електромереж 
близько 4 тисяч кіловат чистої 
електроенергії.
 Окрім двох сонячних елект-
ростанцій, на Кіровоградщині 
також працює низка екоенер-
гетичних проектів, що були 
реалізовані останніми рока-
ми. В першу чергу — мережа 
міні-ГЕС на території Гайворон-
ського, Новоархангельського, 
Голованівського районів. За ін-
формацією представників Кіро-
воградської облдержадмініст-
рації, основним стимулом для 
реалізації цих інноваційних 
проектів став нарешті затвер-
джений законодавчо один із 
найвищих в Європі «зелений» 
тариф. Сьогодні в Україні він 
складає від 15 до 18 євроцентів 
за кіловат-годину. ■

ПОСІВНА

Весна підморозила урожай
Хоча зернові зійдуть за планом

■

ІННОВАЦІЇ

Сонячна ферма
Енергію з відновлюваних джерел активно освоюють 
на Кіровоградщині

■

Шість гектарів сонячної електростанції зможуть забезпечувати екоенергією не лише ферму 
господаря, а й околиці.

❙
❙
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«Мої американські студенти не можуть повірити, що коли приїжджають 
до України й розкривають рота, аби попрактикувати свою мову, 
їм у відповідь кажуть: «Ты что, по-русски не понимаешь?»

Юрій Шевчук
професор Колумбійського університету, 

викладач української мови 

УКРАЇНА МОЛОДА

Ліна КУШНІР

...Кілька тижнів тому потрапила на Хре-
щатик. Не була там від часів Революції 
гідності, тому цікаво було подивитися, 
як змінилося за цей час обличчя ук-
раїнської столиці. Та коли вийшла зі 
станції метро «Хрещатик» і на першому 
ж сувенірному рундуці побачила матрьо-
шок, очам своїм не повірила. Навіть за-
сумнівалася, чи справді сьогодні 2017 
рік і в нас війна з Росією. Матрьошки і 
навіть шапки-вушанки, декомунізовані, 
щоправда — без зірок на лобі, провод-
жали мене аж до майдану Незалежності. 
В кіоску на вулиці Городецького, за яким 
уже починається територія Революції 
гідності, вирішила взяти кави. «Вам со 
слівкамі? Нєт? С вас восєм...». Хлопчині, 
по той бік прилавка, на вигляд років 
двадцять, тобто народився і виріс уже в 
незалежній Україні. Але «совок» і його 
наслідки виявилися значно живучішими, 
ніж наша вистраждана незалежність, ніж 
жертва Небесної Сотні і героїв АТО. 
Уявила, що за кілька тижнів до Києва 
приїдуть шанувальники пісенного кон-
курсу «Євробачення». Якою вони поба-
чать нашу країну — Україною, яка запла-
тила кров’ю за свій європейський вибір, 
чи провінційною Малоросією, на голов-
ній вулиці якої разом із кавою подають 
мову країни-окупанта?   

«Рішення не репресивне і не 
дискримінаційне»
 Тому, безперечно, варто аплодува-
ти кроку Київради, яка минулого тиж-
ня схвалила в першому читанні про-
ект рішення «свободівця» Юрія Сиро-
тюка з промовистою назвою «Про по-
долання наслідків совєцької окупації в 
мовній царині в Києві». Цей документ 
зобов’язує сферу послуг та комунальні 
підприємства послуговуватися винятко-
во державною мовою, а також замінити 
або продублювати іншомовні вивіски 
українською. 
 За рішення проголосував 91 депу-
тат із 98 присутніх. Свої голоси віддали 
«свободівці», «порошенківці-ударівці», 
київський міський голова Віталій Клич-
ко і секретар Київради Володимир Про-
копів. Обережні керівники таких рішень 
зазвичай остерігаються. Адже одна час-
тина виборців (не факт, що більша) їх 
безперечно привітає, а інша — неодмін-
но буде незадоволена. І те, що Віталій 
Кличко «доріс» до цього, дає надію, що 
ми можемо мати справді європейсько-
го мера європейської столиці. У друго-
му читанні рішення може бути проголо-
соване орієнтовно за два-три тижні. 
 Якщо подивитися уважно документ, 
то ніби й нічого нового в ньому нема — 
всі вищезгадані вимоги прописані в за-
конодавстві. Але розгублені й розвіяні 
по сторінках багатьох законів, вони за-
звичай ігноруються (або заперечені сум-
нозвісним законом Ківалова—Колесні-
ченка). А юридично непідкутий спо-
живач часто-густо й поняття не має, на 
статтю якого закону йому спертися, аби 
вимагати меню українською чи обслуго-
вування державною мовою. Тому це рі-
шення Київради має стати козирем для 
тих небайдужих, хто готовий відстою-
вати своє право не тільки спілкуватися 
українською, а й чути її у відповідь. Не 
в офіційних установах, які сяк-так мов-
ні приписи виконують, а в магазинах, 
кафе, перукарнях, у транспорті, на за-
правках  — там, де рідної мови зазвичай 
майже не почуєш. 
 «Ми вітаємо рішення Київради, — 
каже «УМ» Оксана Левкова, очільни-
ця громадського руху «Не будь байду-
жим!», який багато років бореться за 

українську мову в сфері обслуговуван-
ня. — І приємно, що його паростки сво-
го часу закинули теж ми. Раніше щоро-
ку 15 березня, у Міжнародний день за-
хисту прав споживачів, ми вручали ан-
типремію «Гнилий кабак» закладам, де 
ігнорують права україномовних відвіду-
вачів (у різні роки цю антипремію отри-
мували мережа кав’ярень «Шоколадни-
ця», кав’ярня «Kofein» та мережа «Му-
ракамі». — Ред.)». Багато закладів пока-
рали штрафами... Це рішення Київради 
може стати чудовою артпідготовкою до 
ухвали законопроекту №5670 «Про де-
ржавну мову», на який ми з нетерпін-
ням чекаємо. В ньому всі ці моменти бу-
дуть дуже чітко прописані. І ми робимо 
все можливе, аби цей законопроект пе-
реміг». 
 Рішення столичних депутатів не пе-
редбачає якогось покарання для підпри-
ємців, які ігноруватимуть документ. 
«Ймовірно, не знайшли механізму», 
— припускає Оксана Левкова. Та й сам 
Юрій Сиротюк каже, що рішення більше 
рекомендаційне. «Київська міська рада 
має свої повноваження як орган місце-
вого самоврядування. І, на жаль, ми не 
можемо імперативні рішення ухвалю-
вати в цій галузі. Захистом прав спожи-
вачів займається спеціальний орган. І, 
відповідно, ми рекомендуємо, але ми за-
лишаємо за собою контрольні функції, 
— цитує депутата «Радіо Свобода». — У 
випадку порушення ми будемо зверта-
тись до цієї організації із захисту прав 
споживачів. Щодо злісних порушників, 
то міська рада, коли надійде час понов-
лення договору оренди, отримання лі-
цензії, може їх не поновлювати і не нада-
вати. Такі рішення ми залишили за со-
бою. Але я свідомо виписував це рішен-
ня так, щоб воно було не репресивне і не 
дискримінаційне. Щоб ніхто не сказав, 

що одна мовна група захищає свої інте-
реси шляхом іншої». 

Починати лікування слід було ще років 
25 тому
 Невдоволене сичання в бік «озабочє-
них националістов, коториє занімают-
ся нє тєм, чєм нада», вже чути — і в со-
ціальних мережах, і навіть у деяких 
ЗМІ. Наприклад, кримська агенція «Но-
вий дєнь», перекручуючи факти, напи-
сала, що в Києві заборонили будь-яку 
мову, крім української. Але ж ні про 
яку заборону не йдеться! Йдеться лише 
про вимогу обслуговувати в Україні ук-
раїнською — і це прописано в законо-
давстві. Не стримує обурення й агенція 
«НА Харьков»: «Мало им декоммуниза-
ции и сверхсвидосмости, которые и так, 
как болезнь, летают по стране». Та ні, 
«болєзнь» — це небажання усвідомити, 

що ми живемо не «в русском мірє», а в 
Україні, й починати лікування слід було 
ще років 25 тому. Та добре, що бодай за-
раз Київрада прописала ці «ліки» сто-
лиці. А там, дивись, досвід підхоплять 
інші міста. 
 Як аргумент для невдоволених, при-
гадався випадок, який стався із канадсь-
ким туристом у Києві. Представник ук-
раїнської діаспори непогано знав «кали-
нову», але й припустити не міг, що мову 
дідів-прадідів можуть не знати абори-
гени в самій Україні. «Прозрів» в одно-
му зі столичних ресторанів, де намагав-
ся замовити звичайну печеню. А цілий 
«консиліум» російськомовних офіціан-
тів ніяк не міг второпати, якого-такого 
«пєчєнья» забажав канадський гість.

«Українці, прокидайтеся!»
 Засилля російськомовних вивісок на 
26-му році незалежності й четвертому 
році війни з Росією вже не просто ріже 
око, а відверто дратує. «Якою логікою 
треба керуватися, щоб, живучи в столи-
ці України, вирішити назвати власний 
ресторан: «Блінофф», «Тургєнєф», «Ап-
рєль», «Нєвскій», «Шляпа», «Ваше Бла-
городіє», «Калинкинъ», «Столипін», 
«Собраніє», «ПатіФонъ», «Рестоград 
Імперія», «Скатєрть-Самобранка», «Ро-
манковская Усадьба», «Калінка-Малін-
ка» чи «Купеческій дворъ», «Разгуляє-
во»?», — поширює у «Фейсбуці» перелік 
«Рух за мову». Не можу зрозуміти логі-
ки й у назві мережі ресторанів «Жел-
ток», яка позиціонує себе як... заклад 
американської їжі... Взагалі ж достат-
ньо нетривалої екскурсії будь-якою ву-
лицею Києва, щоб назбирати колекцію 
іншомовних вивісок та реклами. Давно 
слід було врегулювати ці питання: якщо 
вже й назвався «благородієм», то при-
наймні переклади свою вивіску на де-
ржавну мову.        
 Звісно, далеко не всі зрадіють рі-
шенню Київради. Особливо ті, кому до-
ведеться вийти із зони комфорту й таки 
заговорити державною мовою. І якщо 
з вивісками все більш-менш зрозуміло 
(тут можна і контролювати, і карати), то 
в живому спілкуванні все не так просто. 
Це довів експеримент письменниці Ла-
риси Ніцой із журналістами телеканала 
«ЗІК»: вони вирішили пройтися крам-
ницями і з’ясувати, наскільки сфера 
послуг готова рішення Київради вико-
нувати. В одній із крамничок «Метрог-
раду» спроба отримати інформацію ук-
раїнською мовою, а потім книгу скарг 
закінчилася викликом поліції, бо, бач-
те, причепилися «со своєй мовой».  «Ук-
раїнці, не спіть, прокидайтеся. Ви ро-
зумієте, що рускій мір не буде підкоря-
тися жодним прийнятим вами законам? 
Думаєте якийсь інший закон допоможе, 
якщо ви самі нічого не робитимете? Ніх-
то, крім вас, не вимете хату. І мести по-
винен кожен навколо себе. Пам’ятаєте 
Чорноволове? Україна починається з 
тебе», — резюмує пані Лариса.
 Тобто не чекати, доки документ ухва-
лять і він запрацює, а самому вимагати 
обслуговування українською. Вже сьо-
годні і зараз.  ■

ПИТАННЯ ПРИНЦИПУ

Українське меню від Київради
Столична влада рішуче налаштована навчити державній мові сферу обслуговування  

■

МАЙТЕ НА УВАЗІ

Що саме зазначено в проекті Київради? 
 1. Встановити, що в місті Києві у всіх сферах обслуговування громадян вживається державна мова — 
українська. Постачальник послуг зобов’язаний звертатися й спілкуватися з клієнтом державною мовою. 
Перехід на іноземні мови  можливий за бажання клієнта в разі, якщо постачальник послуг ними володіє. 
 2. У всіх закладах громадського харчування, торгівлі обов’язкова наявність меню державною мовою. 
Під час обслуговування відвідувачів персонал зобов’язаний пропонувати меню українською мовою, і тільки 
на вимогу відвідувача надавати меню іншою мовою. 
 3. Звернути увагу підприємців, які надають послуги в сфері обслуговування споживачів на території 
Києва, на необхідність неухильного дотримання вимог статті 10 Конституції (державною мовою в Україні є 
українська) та наголосити, що обслуговування відвідувачів, які звертаються до персоналу державною мо-
вою, будь-якою іншою мовою є неповагою до них та містить в собі ознаки порушення прав споживачів.  
 4. Мовою роботи, діловодства й ведення документації органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій комунальної форми власності є українська. (Варто сподіватися, що «мовою роботи» 
українська стане й для водіїв та кондукторів комунального транспорту. — Авт.).   
 5. На території Києва рекламні оголошення, вивіски, плакати, афіші, повідомлення та інші форми аудіо- 
та візуальної реклами, цінники мають виконуватися українською мовою. У разі, якщо вивіска суб’єкта гос-
подарювання є зображенням зареєстрованого товарного знака іноземною мовою, встановлення такої 
вивіски можливе тільки з обов’язковим зазначенням його перекладу або транслітерації українською мовою 
рівновеликим шрифтом.

■

Є ІДЕЯ

 Колись учителям російської мови доплачували за їхній предмет — це додавало спеціальності прести-
жу, у вузах на російську були більші конкурси, які дозволяли відбирати найкращих. На жаль, мова грошей 
і сьогодні значно зрозуміліша, ніж мова заборон чи рекомендацій. Переконана: якщо сьогодні  україномов-
ному офіціанту заплатити на двісті-триста гривень більше зарплати, то завтра українською заговорять на-
віть ті його колеги, хто досі «савсєм нє гаваріл і нічєво не панімал». Якщо хтось хоче поговорити про дис-
кримінацію за мовною ознакою, то нехай згадає, що в деяких країнах людина без знання державної мови 
не може ні освіту отримати, ні роботу, ні бути допущеною до виборів. Я ж вважаю, що нема нічого погано-
го в доплаті працівнику за його універсальність. Хочеш заробляти більше — вчи українську! Такий стимул 
може стати дієвішим за будь-які обмеження.               

■

У день голосування під Київрадою зібралися небайдужі, аби підтримати українську мову. ❙
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 Нещодавно в рамках соціо-
культурного молодіжного про-
екту «Свобода. Гідність. Пат-
ріотизм» Полтаву відвідали 
старшокласники загальноосвіт-
ньої школи №21 із міста Попас-
на, що на Луганщині, — юна-
ки й дівчата, котрі живуть, по 
суті, на передовій. Ідея проекту 
належить громадському діячу 
й письменнику, вихідцю з на-
шого обласного центру Микиті 
Кашницькому. На День свято-
го Миколая він відвідав згада-
ну школу разом із популярним 
українським співаком Андрієм 
Кравчуком. 
 — Вони побачили наш тан-
цювальний колектив «Оберіг» 
на сцені й дуже здивувалися 
тому, що школярі, навчаючись 
під звуки канонади, отак танцю-
ють! — розповіла 43-річний ди-
ректор Попаснянської загаль-
ноосвітньої школи №21 Мари-
на Устенко. — Я ж поділилася 
з гостями, що мені хотілося б, 
аби й деінде побачили, які наші 
діти талановиті. І так усе закру-
тилося, у результаті народився 
оцей соціокультурний проект. 
Вдячна Микиті Кашницькому 
й Андрію Кравчуку, бо от уже 
який день я й мої вихованці жи-
вемо, мов уві сні, маємо непере-
вершені враження від спогля-
дання вашого міста. Коли ми 
гуляли вечірньою Полтавою, 
то мої діти не просто йшли ву-
лицями, а танцювали. Такими 
щасливими я їх давно не бачи-
ла.
 Ці юнаки й дівчата пережи-
ли таке, що нам і не снилося. 
11-класниця Настя Шабаліна 
пригадує, що, коли у 2014 році 
Попасну почали обстрілювати з 
«градів», більшість містян по-
кинула населений пункт: із 20 
тисяч жителів лишилися всьо-
го 1,5 тисячі.
 — Моя сім’я не мала можли-
вості виїхати. Тож, коли були 
сильні обстріли, ми з батьками 
увесь час ховалися в підвалі, — 
ділиться дівчина важкими спога-
дами. — А коли хоч на короткий 
час наставало затишшя, я йшла 
до школи, бо, попри все, хотіла 
навчатися. У нашому класі із 36 
учнів лишилося 8. Щоправда, 
зараз стало 16, бо дехто з попас-
нянців уже повернувся додому. 
Бої й зараз тривають — рідше, 
ніж раніше, та все ж досить час-
то. Проте ми не лише навчаємося 
під гуркіт канонади, а й займає-
мося творчістю, танцюємо. Зви-
чайно, дуже незвично, що тут 
не стріляють. Під час екскурсії 
містом на будівельному майдан-
чику, повз який ми проходили, 
упав лист шиферу. Ми всі дуже 
злякалися, бо це було схоже на 
звук по стрілів. А загалом тут, у 
серці України, душа радіє від цієї 
тиші, гармонії. Комусь дуже хо-
четься розділити нас на «східня-
ків» і «західняків», проте вре-
шті-решт ми все одно будемо ра-
зом. Попри все, вірю в єдину Ук-
раїну.
 Марина Устенко додає: «Чес-
но кажучи, у мене таке відчут-
тя, що там, у Попасній, ми пе-
ребуваємо на фронті. Бо кож-
ного дня й ночі чуємо вибухи. 
Мабуть, було б кощунством за-
певняти, що ми до цього звик-
ли, але так воно і є. Під звуки 
вибухів навчаємо дітей, тан-
цюємо і співаємо. Коли розпо-
чалися воєнні дії, я не залиша-
ла Попасної ні на день, хоч бага-
то хто з колег одразу ж виїхав. У 
2014 році місто враз стало пус-
тим. Ми пересувалися ним ко-
роткими перебіжками, і було 
таке враження, що воно мерт-
ве. Нашій школі — 126 років, 
приміщення має товсті стіни. 

І коли відбуваються обстріли, 
батьки висловлюють сподіван-
ня, що будівля збереже їхніх 
дітей. Так і є. Адже снарядами 
були пошкоджені дах, вікна, 
а стіни вціліли. І всі діти, сла-
ва Богу, живі (зараз їх у школі 
205). Хоч під час загострен-
ня бойових дій були випадки, 
коли діти лежали на підлозі, а 
ми накривали їх собою. Було й 
таке, що батьки привели своїх 
дітей до школи, а самі пішли до-
дому — і їх не стало, вони заги-
нули від вибухів… Коли розпо-
чалися ці гарячі події, коли над 
школою пролітали снаряди, я 
гарячково думала: що робити? 
А якраз перед війною ми прове-
ли шкільне радіо. І от я зверну-
лася до дітей: «Будемо слухати 
музику?» У відповідь — друж-
не: «Будемо!». Включаю на пов-
ну гучність якусь оптимістичну 
мелодію — ось так і піднімали 
собі настрій». 
 А потім пані Марині прийш-
ла в голову ідея розмалювати 
всю школу у веселі кольори. За-
купили фарби, і діти дали волю 
уяві, розмальовуючи стіни. Те-
пер школа №21 — найяскраві-
ша в Попасній. 
 «Коли в мене запитують, як 
ми виховуємо у школярів по-
чуття патріотизму, відповідаю: 
от уявіть собі, поряд передова, а 
ми з дітьми малюємо на стінах 
школи Україну, і на малюнках 
превалюють жовто-блакитні ко-
льори. Що може бути більшим 
патріотизмом? Коли загостри-
лася війна, ми ще завзятіше 
почали танцювати українсь-
кі танці, співати українські 
пісні. У мене цікавилися: а ти 
не боїшся? Адже перебуваємо 
на межі, і ніхто достеменно не 
знає, куди, образно кажучи, ви-
несе човна, в якому ми сидимо. 
Спочатку і справді було страш-
но. Я виходила до дітей, аби за-
спокоїти їх, посміхалася, а в са-
мої тремтіли руки. Але з часом і 
почуття страху, мабуть, приту-
пилося. Недаремно кажуть, що 
людина до всього звикає», — 
підсумовує Марина Устенко.
 Одні з головних координа-
торів проекту «Свобода. Гід-
ність. Патріотизм» — кандидат 
педагогічних наук, доцент ка-
федри культурології Полтавсь-
кого національного педунівер-
ситету Дмитро Кравченко та 
завідувачка відділу національ-
но-патріотичного виховання 
обласного інституту післядип-
ломної педагогічної освіти Ма-
рина Єщенко, дізнавшись, що 
до Полтави прибуде танцю-
вальний колектив Попаснянсь-
кої загальноосвітньої школи, 
подумали: а чому б не органі-
зувати концерт за його участю? 
Так потужне, драйвове концер-
тне дійство «Ми діти твої, Ук-
раїно!» стало, по суті, головною 
подією. У ньому були задіяні 
кращі колективи Полтавсько-
го міського Будинку культу-
ри, народний ансамбль педаго-
гічного університету «Весна», 
шкільні артисти. Концерт, ок-
рім усього, мав благородну мету 
— допомогти юним танцюрис-
там із Попасної зі сценічними 
костюмами, бо вони змушені їх 
постійно орендувати. Важливо, 
що саме танцювальний колек-
тив «Оберіг» відкривав основну 
частину концерту, виконавши 
аж вісім номерів. Зібрані бла-
годійні внески в розмірі майже 
8 тисяч гривень передали його 
керівникові Олені Сідоренко.
 Окрім усього, координатори 
проекту вирішили познайоми-
ти гостей із родзинками нашо-
го міста. Програма була дуже 
насиченою: старшокласники з 
Попасної зустрілися з одноліт-
ками — учнями Полтавської 

гімназії №31, мали ознайом-
чу екскурсію містом, відвідали 
краєзнавчий музей, культурний 
заповідник «Поле Полтавсь-
кої битви». Незабутні вражен-
ня викликала в усіх і екскурсія 
закуліссям обласного музич-
но-драматичного театру імені 
М. В. Гоголя, в якій дітей суп-

роводжував головний режисер 
заслужений діяч мистецтв Ук-
раїни Владислав Шевченко.
 «Наші гості хотіли хоч на де-
який час відволіктися, відпо-
чити від тих страшних подій, 
в епіцентрі яких їм доводить-
ся жити, тож ми й орієнтували-
ся на ось таке їхнє прохання, — 

пояснює Дмитро Кравченко. — 
Звісно, нам усім варто повчи-
тися в цих школярів, у їхнього 
директора оптимістичному пог-
ляду на життя, патріотизму. 
Вони привезли до Полтави по-
зитивний настрій, хоч, якщо 
можна так сказати, із присма-
ком пороху». ■

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Екскурсія в... мир
Полтаву відвідали старшокласники з «нулівки»

■

Танцювальний колектив «Оберіг» із Попасної на полтавській сцені.❙

Попаснянські козаки.❙

Фото на згадку на сцені Полтавського обласного музично-драматичного театру імені М. В. Гоголя.❙
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Вікторія КОТЕНОК

 Лауреат Національ-
ної премії України імені 
Тараса Шевченка, народ-
ний артист Молдови, член 
журі телешоу «Танцюють 
усі» Раду Поклітару — ук-
раїнський балетмейстер і 
хореограф,  якого знають 
у Європі, —  презентує 
свою нову роботу«Вгору 
по річці». За рахунком 
— це шістнадцятий балет 
хореографа в театрі «Київ 
модерн-балет». Раду Пок-
літару пропонує гляда-
чам поглянути через при-
зму сучасної хореографії 
на загадкову історію Бен-
джаміна Баттона.
 Музичною основою 
до балету став струнний 
квартет Олександра Роді-
на. Своїм твором українсь-
кий композитор поділився 
з Раду Поклітару ще три  
роки тому. І ось, минуло-
го літа, перебуваючи у від-
пустці в Голландії, балет-
мейстер відчув, що ця му-
зика ідеально підходить 
для його нового балету.
 — Мою увагу давно 
привертав сюжет «Історії 
Бенджаміна Баттона» як 
основа для створення ба-
летного спектаклю, — роз-
повідає Раду Поклітару. — 

Виклики, які кидає поста-
новнику і виконавцю го-
ловної ролі розповідь про 
людське життя, прожи-
те навпаки — від старості 
до народження, здаються, 
на перший погляд, нездо-
ланними, але... Що може 
бути цікавішим за прак-
тично нездійсненнi твор-
чi завдання? 
 У підсумку, в лібрето 
мого спектаклю можна по-
бачити не тільки сюжетні 
алюзії розповіді Скотта 
Фіцджеральда, а й відго-
мони великого «Фауста» 
Гете. При цьому «Вго-
ру по річці» — абсолютно 
авторське оповідання, ос-
кільки специфіка сучасно-
го танцю не дозволяє зро-
бити хореографічний пе-
реклад (або дослівник) лі-
тературних першоджерел. 
Я щасливий, що для робо-
ти над виставою зміг зібра-
ти чудову команду. 
 Композитор Олександр 
Родін написав свій емо-
ційний струнний квартет, 
який став музичною пар-
титурою балету. Худож-
ник по костюмах — Дмит-
ро Курята — створив уже 
кілька вистав для театру 
«Київ модерн-балету», які 
стали справжніми бестсе-
лерами, улюбленими гля-

дачам України та інших 
країн. Художник Олек-
сандр Друганов, автор ві-
деоряду, яким супровод-
жується спектакль «Вго-
ру по річці», створив для 
нашого театру дивовиж-
ний світ балету «Перех-
рестя», який став справж-
ньою подією в культурно-
му житті Києва».
 Головне завдання Ра-
ду Поклітару — зроби-
ти балет по-справжньо-
му яскравим, емоційним 
видовищем, здатним про-
никнути в серце будь-яко-
го глядача. Балетмейстер 
завжди підтримує своїх 
танцівників, якщо вони 
прагнуть втілити на сцені 
власні постановки. Се-
ред його учнів — Олек-
сій Бусько, Сергій Кон, 
Артем Шошин, Анатолій 
Водзянський. І ось до 
них приєдналася і веду-
ча солістка «Київ модерн-
балету», учасниця бага-
тьох міжнародних фести-
валів (InternationalBallet
StarGala, «Золота маска», 
«Зірки світового балету», 
«Нові горизонти», IFMC, 
«Гогольfest») — Анна Ге-
рус. На вечорі одноактних 
балетів вона представить 
свій перший одноакт-
ний балет Variationsoflife 

(Варіації життя) на му-
зику Альфреда Шнітке, 
Генрі Перселла, Олафура 
Арнальдса, С. Андерсена 
та Макса Ріхтера.
 Дебютувала Анна Герус 
із хореографічними мініа-
тюрами «Етюд» на музи-
ку Фридерика Шопена, 
«Забута мрія» на музику 
Адольфа Адана, «Колис-
кова» на основі народної 
музики у виконанні Ніни 
Матвієнко. На постанов-
ку балету Variationsoflife 
її надихнула компози-
ція Макса Ріхтера Maria, 
Thepoet (1913) з альбому 
Memoryhouse і вірш Мари-
ни Цвєтаєвої «Уж сколько 
их упало в эту бездну...»  
Епіграфом до вистави ста-
ла цитата невідомого ав-
тора: «Життя і Час — два 
вчителі. Життя вчить нас 

правильно розпоряджати-
ся часом, час вчить нас ці-
нувати життя».
 «Балет Variationsoflife 
турбує свідомість глядача 
безліччю запитань про не-
скінченну варіативність 
життя, його переходів в 
інші форми буття, одно-
моментності того, що від-
бувається зараз і переті-
кає у вічність. Усі ми ма-
ленькі частинки великого 
твору Творця, і це пре-
красно. Так, життя пре-
красне, незважаючи ні на 
що!» — каже Анна Герус.
 Вечір одноактних ба-
летів відкриє вистава 
Раду Поклітару «Квар-
тет-а-тет» на музику Ада 
Мааса, прем’єра якої від-
булася літом 2010 року. 
Балет був поставлений 
на замовлення Ейндхо-

венського «Парк-театру» 
на спеціально написаний 
квартет для чотирьох віо-
лончелей нідерландсько-
го композитора. Музи-
ка стала основою хореог-
рафічної притчі для чоти-
рьох танцівників — Анни 
Герус, Артема Шошина, 
Дмитра Кондратюка та 
Ілони Кравченко. Із деко-
рацій лише біла тканина, 
що розділяє два світи. 
 Прем’єри одноакт-
них балетів будуть пре-
зентовані 25 і 26 квіт-
ня на основній сцені На-
ціонального театру імені 
Івана Франка. Саме в цьо-
му приміщенні відбулися 
перші прем’єри «Київ мо-
дерн-балету», який ми-
нулої осені відсвяткував 
ювілей — 10 років від за-
снування.■

 ■ Оксанко, у вашу книгу «Адамцьо» 
ввійшли три бувальшини. Де їх почули?
 — Історії і справді не вигадані, і тому, 
напевне, беруть за живе. Працюючи жур-
налістом, я поїхала на Богородчанщину 
взяти інтерв’ю. Жінка на ім’я Ганна і роз-
повіла мені про свою нелегку долю, що й 
стала основою повісті «Там, де гори під-
пирають небо». За її згоди я не змінила 
навіть ім’я. А історію, що лягла в основу 
«Адамцьо» почула, коли лежала у лікар-
ні. На Калущині молода жіночка народи-
ла сліпеньких двійняток. І вся родина за-
думалась, за що така кара?.. І коли діт-
кам було по три місяці, їхній прадідусь 
зізнався, що за радянських часів він зро-
бив дуже великий гріх — вирізав очі ста-
туї Ісуса Христа. Взята із життя і третя 
бувальщина «Скривджена любов».
 ■ А чому вибрали для книги назву 
«Адамцьо»?
 — Коли обдумувала, як назвати збір-
ку, то зупинилася  на виборі імені голов-
ного героя. Відповідь прийшла несподі-
вано: у церкві почула, як священик на 
проповіді говорив, що Адам — вінець Бо-
жого творива, його вершина... А Адамцьо 
— щось таке пестливе, змаліле, те, яке 
змогло отак супроти Бога повстати.
 ■ До героїв, навіть негативних, у вас 
відчувається симпатія.
 — Людина зображена як Боже творін-

ня, котре навіть після великої кіль-
кості скоєного зла, може повернутись до 
своїх витоків, до свого Творця.  Тому всі 
три твори пронизані глибокою вірою та 
любов’ю до Бога, до людини.
 ■ На «Адамцьо» написана режисура, 
вистава йте в одному місцевому театрі. 
Як сприймають її глядачі?
 — Вистава йде у Вигодському на-
родному театрі, який у минулому році 
відсвяткував своє 40-річчя. Цей театр 
за виставу «Адамцьо» (режисер Богдан 
Мельник) на ХХІ Всеукраїнському фес-
тивалі театрального мистецтва, що про-
ходив в Очакові, здобув гран-прі. Квит-
ки  розкуповують за десять днів до пока-
зу. Бачу, як люди після вистави дістають 
свої хустинки, щоб витерти сльозу...
 ■ Недавно відбулась прем’єра ще од-
нієї вистави — «Таїна». Також у цьому 
театрі?
 — Так, у цьому ж театрі. Режисура та-
кож Богдана Мельника. Історію почула 
від своєї колежанки, буквально за чотири  
хвилини розмови по телефону. Клавдія 
змушена поїхати на заробітки на пози-
чені гроші. Залишається там без засобів 
існування і заробляє собі на життя суро-
гатним материнством. Але оповідати сю-
жет не буду. Завітайте у театр.
 ■ Чи запрошуєте на презентації лю-
дей, з яких списали долю своїх героїнь?

 — Неодноразово запрошувала пані 
Ганну. Але все ж таємницю, що саме ця 
жінка є протопитом новели, з етичних 
міркувань, не розголошувала.
 ■ А самі вірите в долю?
 — Вірю. Нічого в цьому світі немає ви-
падкового.
 ■ Як сприймаєте судження про те, що 
ваші бувальщини співзвучні з новелами 
Василя Стефаника, який, до речі, теж на-
родився на Івано-Франківщині.
 — Кажуть ще, що мої повісті схожі на 
кіноповісті Олександра Довженка, хтось 
порівнює з Марією Матіос, а я завжди 

кажу, що я — Оксана Кузів! Це моє від-
чуття, мій стиль, моє бачення світу.
 ■ Василь Стефаник кожну трагедію, 
яку описував, переживав як свою влас-
ну: «І все, що я писав, мене боліло». Ви 
—  так само. І глядач це відчуває.
 — Справді, долі персонажів я пере-
пустила через серце, вони мені снилися 
і бентежили мою думку. Зрештою, коли 
писала, то чула їхні діалоги.
 ■ Повернімося ще до «Адамцьо». Не 
лише зміст бувальщин соціально і дра-
матично насичений. У першу чергу при-
вертає увагу обкладинка книги. Хто ав-
тор?
 — Автором обкладинки є мій чоловік 
— художник Богдан Кузів. На обкладин-
ці ми бачимо танок, а вдалині — церкву, 
і переважають червоні кольори. Це неви-
падково. Гаївки — це наш гуцульський 
стрий, і танок та червоні кольори сим-
волізують рух.
 ■ Квітнуче дерево на обкладинці та-
кож є символом життя?
 — Так. Танок як коловорот життя. 
Безперервний рух життя.  А загалом 
люблю увесь квітучий світ! Сама виро-
щую лілії, піони, іриси. А мій чоловік 
Богдан та син Орест переносять цю кра-
су на полотно.
 ■ Шанувальники вашого таланту зна-
ють вас як і ліричну поетесу. І вже чека-
ють автограф на новій збірці поезій. Які 
рядки першими спадають на думку?
 — «Посидимо удвох.// Помовчи-
мо.// Потримаємось поглядом й рука-
ми,// Розкажемо очима, що було, що 
є,// І що буде колись між нами...»
 Нещодавно вийшла збірка «В за-
капелках душі», де кожен вірш, кож-
не слово має спонукати людину до роз-
думів. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Оксана Кузів: Героїв своїх книг знаю особисто
Колоритні соціальні бувальщини письменниці з Прикарпаття змушують задуматися про колишні гріхи

■

Кузів Оксана.
Фото з власного архіву.

❙
❙

Наталка КАПУСТЯНСЬКА

Письменниця та журналістка Оксана Кузів із Прикарпаття торік презентувала збірку 
бувальщин «Адамцьо», яка потрапила до списку 80 найкращих книжок за остан-
нє десятиліття за рейтингом «Україна читає дітям». Літературні критики віднайшли 
співзвучність бувальщин із новелами Василя Стефаника.
«Адамцьо» — це психологічна повість про чоловіка, до якого у літньому віці прихо-
дить каяття за давній гріх. Історії героїв книги — не вигадані. Це життєві долі реаль-
них людей, з якими авторка особисто знайома.  

Раду Поклітару.
Фото з сайта bykvu.com.

❙
❙

ПРЕМ’ЄРА

Варіації танцю 
Раду Поклітару поєднав Фіцджеральда і Гете

■
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УКРАЇНА МОЛОДА

 Часи справді антиутопій-
ні. Буквально. З непередбаче-
ною швидкістю опадають за-
кляття комуністичної утопії: 
стався-таки лєнінопад, вибито 
ментальний тромб «старший 
брат», розлазиться на шмат-
тя павутиння «рускава міра». 
Навіч спостерігаємо постання 
«третього фронту, фронту 
захисту душі країни», — як 
напрочуд точно визначив сьо-
годнішній ноосферний тренд 
Владислав Івченко у саме так 
названому романі: «Третій 
фронт» (К.: Темпора, 2016). 
Талановиті твори, нинішні й 
хрестоматійні, стають зброєю 
цього фронту — хочуть того 
їхні автори чи ні. 
 Зброя потрібна різна. Коли 
М. Бриних називає трикнижжя 
Ю. Щербака «сухариками» — 
то не зневажлива оцінка, а так-
тико-технічна характеристика 
«Часу смертохристів». Бо це, в 
суті справи, — серйозна гео-
політична аналітика («суха» 
за своєю природою) у стадії 
прогностики. А «делікатність» 
попереднього роману Т. Анти-
повича в тому, що цей пись-
менник воліє не користуватися 
політологічною термінологією 
та її ж логікою прямої дії. 
 До нового Антиповичево-
го роману «Помирана» (К.: А-
БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016) 
означення «делікатний» уже 
геть не тулиться. Рецензент-
ка Наталя Бехта навіть назва-
ла його «імпульсом ненависті» 
(ЛітАкцент, 09.03.2017). 
 Що тут скажеш? Ненависть 
— може, єдина ефективна пе-
редумова здолати ракову пух-
лину. Українська онкологія — 
патологічний сусіда-вбивця. 
Коли його не зненавидіти — 
жодна медицина не зарадить. 
«–Я знищу їх. — Коли я говорив 

це, мені ставало трохи легше», 
— сповідується персонаж В. Ів-
ченка. Т. Антипович не йде аж 
так далеко, а проте досить за-
глиблюється на політкоректні 
терени. Утім, про яку політко-
ректність може йтися там, де 
«народ у нас гордий і тугий на 
ум, чужих не любе»?
 В усіх своїх творах Та-
рас Антипович описує один і 
той самий краєвид — «Зона» 
Тарковського плюс звалище 
імені Винничука та Садово-
го. Алюзію можна розширити, 
як це робить О. Шинкаренко: 
«Україна — країна втіленої 
антиутопії: на півночі у нас 
гігантський радіоактивний 
могильник, на півдні — півос-
трів, окупований військами 
божевільної ядерної держави, 
на сході — справжній бермуд-
ський трикутник, населений 
нині здебільшого агресивними 
неадекватними марґіналами» 
(ЛітАкцент, 26.10.2016). 
 І в кожній книжці Тарас 
Антипович відбиває психоло-
гічні рефлексії та соціальні ре-
акції мешканців тієї деґрадо-
вано-депресивної ойкумени. За 
десять років літературно-поль-
ових досліджень утворився та-
кий собі деонтологічний атлас 
того ментального конденсату. 
Ось головні цінності: тоталь-
на безвідповідальність особис-
тості — «свобода не вибирати» 
(«Мізерія», 2007); безумовне 
улягання «поняттям» паханату 
— «а єслі всьо віздє — це непоря-
док!» («Тіло і доля», 2008); ціл-
ковите відторгнення Іншого — 
«все, шо з-за Колючки, — то нам 
смерть» («Помирана», 2016). 
 Як було би добре, коли б то 
— тільки письменницькі фан-
тазії. Довший час ми й пере-
конували себе: це ж лишень 
«література». Аж ось у «Поми-

рані» картинка сфокусувалася 
до репортажної різкості: «Знає-
те, чого надумали автономіку 
проголосить? Бо рішили, що 
Корито весь світ годує. Сор-
тувальна станція тоді ж ро-
била — огого! І надумали наші 
одділиться, шоб Корито тіки 
собі оставить. І оджали Кори-
то. Чи то війною, чи хитрістю 
— я так і не пойняв. А ще спир-
ту цистерну оджали, прямо з 
рейок зняли і лигали так, шо 
аж половина виздихала». 

 Карикатура на Донбас! — 
заволали толерантники; не 
всі ж там монстри! Так, не всі 
— дехто просто «займається 
хатніми процедурами, хова-
ючись у ці малі турботи від 
великих», а переважна час-
тина того психосоціально-
го субстрату«сутуло стовби-
чить без жодного розуміння 
свого місця у світі». Якби ж та 
пасивна маса не реагувала на 
російські дріжджі, можна було 
би надіятися на головлікаря 
— історичний час, котрий усе 
зцілює. Принаймні такі споді-
вання лунали: «Там люди нічо-
го не хочуть. Лиш би їх ніхто 
не трогав. Блядь, кому вони 
треба!» (Остап Дроздов. №1.-
Л.: Видавництво Анетти Анто-
ненко, 2016). 
 «Помирана» — це анти- до 
новітньої утопії. Мовляв, буде 
Україна квітучою-заможною, 
— Донбас «сам захоче» жити 
за таким же образом і подобієм. 
Регіональний приклад Північ-
ної Кореї для продуцентів цієї 
утопії — не указ; глобальна во-
рожість росіян до цивілізації — 
теж. А було би прихильникам 
гіпотетичної «донецької інтег-
рації» пильніше пригледітися 
до давно оприлюднених літе-
ратурних пересторог, у першу 
чергу до роману Татьяни Толс-
той «Кись» (Москва: Подкова; 
Иностранка, 2001). 

 Вона там свідчить, що му-
тація сусіднього етносу пе-
рейшла дві стадії: Швондєри 
і Шарікови — «пєрєрождєн-
ци» за її термінологією — 
уже були не зовсім люди. А 
наступні покоління — «го-
лубчікі» — пішли ще далі 
у готичні роки. Автобіогра-
фія на всіх одна: «Ничего не 
знаю, ничего не видел. Не слы-
хал. Не понимаю, не хочу, не 
мечтал». Фейс-контроль та-
кож дає стандартну картин-
ку: «Идешь по улочке, сра-
зу скажешь: праздник был да 
веселье: тот на костыликах 
клякает, у того глаз выбит 
али мордоворот на сторону 
съехамши». Хіба ще не зовсім 
легально їдять одне одного — 
інтермедія з теми «Ах зачем, 
Бенедикт, ты с мого белого 
тела каклеты ел?» у Толстой 
епізодична. А в «Помирані» 
канібалізм уже стає «зональ-
ним» бізнесом. 
 «Залишки людей», — іме-
нує цей соціо-психічний фе-
номен письменник Олег Жу-
панський у передмові до ще 
однієї антиутопії (Сашко Зава-
ра. Ката-моргана. — К.: Видав-
ництво Жупанського, 2014). 
Чи потягнуться герої Анти-
повича, Толстой, Плотниць-
кого та Захарченка до «онов-
леної України»? Владислав 
Івченко не вірить: «Тільки ду-
рень буде налагоджувати кон-
такт із раковою пухлиною. 
Розумна ж людина буде ліку-
ватися хіміотерапією та вип-
ромінюванням, видаляти вра-
жені органи... Реформувати 
ракову пухлину неможливо». 
Володимир Павлів наполя-
гає: «Краще раз розібратися 
між собою, аніж завжди бра-
ти участь в розборах інших» 
(У пошуках Галичини. — Л.: 
Піраміда, 2012). Автор «По-
мирани» не пропонує виснов-
ків — лише екскурсію до краю 
«ненавистіта страху перед 
майбутнім». 
 У новій книжці Тараса Ан-
типовича «настав час, коли 
життя без зброї годі було собі 
уявити». Не дай Боже, і це збу-
деться. А таки може, коли де-
ржавці й далі вважатимуть, як 
гірко значить М. Бриних, що 
«така уже в літератури фун-
кція: промовляти горохом до 
стіни». 
 Сучасний литовський фі-
лософ Леонідас Донскіс на-
писав книжку про кореляцію 
між письменницьким «вимис-
лом» та реальними змінами: 
«Три видатні автори анти-
утопій двадцятого століття 
— Євген Замятін, Олдос Гак-
слі і Джордж Орвелл... шука-
ють те, що відкрили у своїх 
працях із соціальної та полі-
тичної філософії такі мисли-
телі двадцятого століття, 
як Ганна Арендт, Сімона Вейл, 
Льюїс Мамфорд, Ісая Берлін 
Лешек Коляковскі» (Влада та 
уява. Студії з питань політики 
та літератури. — К.: Спадщи-
на, 2012). Лихо в тому, що оті 
видатні мислителі аналізува-
ли вже реалізовані життям лі-
тературні жахи-попередження 
— бо ними свого часу знехтува-
ли політики. ■
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«КНИЖКА РОКУ-2016»: жанрова література■
Рейтинґ

«Зональна» антропологія Антиповича
Костянтин РОДИК

У передмові до книжки Олега Шинкаренка «Кагарлик» (К.: Люта 
справа, 2014) Михайло Бриних написав: «Антиутопія — благодат-
ний жанр в українській літературі. Таке в світі правило: найкращі 
твори на цій грядці проростають у непрості й посушливі роки, а в 
нашій державі інших часів іще ніколи не було, тож нам і випадає в 
культурне коритце як не батон «Сонячної машини» Винниченка, то 
антихристові сухарики Юрія Щербака; або навіть щось делікатне, 
як «Хронос» Антиповича». 
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Григорій ХАТА

 Реагуючи на здобут-
тя динамівцями за під-
сумками минулого се-
зону чемпіонського ти-
тулу, футболісти «Шах-
таря» наголошували 
на низькій пробі їхньо-
го «золота», адже впро-
довж турніру «біло-
сині» не відібрали у 
свого головного конку-
рента жодного очка. У 
поточному чемпіонаті 
країни в стосунках сто-
личних футболістів з їх-
німи донецькими візаві 
намітився невеличкий 
прогрес. В активі «Ди-
намо» є нічия з «гірни-
ками». Утім на загаль-
ні розклади в турнірній 
таблиці вона абсолютно 
ніякого впливу не має. 
Уже після третини пер-
шості «Шахтар» виг-
лядав беззаперечним 
лідером турніру. Тож 
чергова перемога над 
«біло-синіми», котру 
підопічні Пауло Фон-
секи здобули минулої 
п’ятниці в Києві, лише 
наблизила донецький 
колектив до 11-го титу-
лу чемпіонів України.
 «В останні роки 
«Шахтар» частіше 
вигравав чемпіонство, 
значить, вони силь-
ніші. З цим не поспере-
чаєшся», — визнав пре-
зидент «Динамо» Ігор 
Суркіс, додавши, що, 
попри такий результат, 
його клуб перебуває на 
правильному шляху.
 У порівнянні з пер-
шою частиною ЧУ-
2016/2017 «біло-сині» 
суттєво видозмінили 
склад, включивши до 
основної обойми знач-
ну кількість нових вико-
навців. У центрі захис-
ту до українських реалій 
адаптуються новачки 
серб Александар Пантич 
та угорець Тамаш Ка-

дар. До «дорослого» жит-
тя призвичаюється вчо-
рашня динамівська мо-
лодь — Володимир Ше-
пелєв, Микита Корзун, 
Віктор Циганков. Зміна 
поколінь відбулася й на 
останньому рубежі ди-
намівців. Щоправда, піс-
ля завершення кар’єри 
Олександром Шовковсь-
ким надійності там у 
«біло-синіх» відчутно по-
меншало.
 Зрештою, проти 
«Шахтаря» нікому з ди-
намівців не вдалося по-

казати гру екстра-кла-
су. Враховуючи слова 
Ігоря Суркіса про те, що 
з чемпіонством «Шах-
тар» можна було віта-
ти вже після першого 
кола, з мотивацією у пі-
допічних Сергія Ребро-
ва на матч 26-го туру ЧУ 
були проблеми.
 Не змогли запалати 
серця столичних фут-
болістів і більше 50 ти-
сяч уболівальників, які 
прийшли подивитися на 
українське «класико». 
Забивши швидкий гол, 

колектив Фонсеки від-
дав перевагу грі від обо-
рони, проти якої у дина-
міців, власне, не знайш-
лося контраргументів. 
Хай там як, а в «Дина-
мо» ще сподіваються по-
тягатися з «гірниками», 
котрі  вже через кілька 
турів зможуть оформи-
ти дострокове чемпіонс-
тво. Обидва вітчизняні 
флагмани цілеспрямо-
вано рухаються до фіна-
лу Кубка країни, півфі-
нальні поєдинки якого 
відбудуться 26 квітня.

 Якщо долю золотих 
та срібних нагород ЧУ 
вже вирішено, то в про-
тистоянні за «бронзу» 
несподівано вималюва-
лася інтрига. Набрав-
ши в останніх чотирьох 
турах лише одне очко, 
на відстань чотирьох 
пунктів (читай, обгону) 
до «Зорі» наблизилося 
одразу двоє опонентів. 
Після поразки в ми-
нулому турі одеситам, 
яких разом з «Олексан-
дрією», так би мовити, 
без їхньої волі «втяг-
нули» в бронзові пе-
регони, наставник лу-
ганчан Юрій Вернидуб 
звинуватив арбітрів у 
заангажованості. Мо-
вляв, окремі президен-
ти клубів ведуть нечес-
ну гру.
 Що ж до баталій за 
уникнення статусу най-
гіршої команди розігра-
шу, то на дні турнірної 
таблиці знову ротація. 
Програвши принципо-
ву дуель львів’янам, 
місце останньої коман-
ди вкотре обійняла «Во-
линь». ■

Єврокубки
 У цьогорічному розіграші єв-
ропейських турнірів більше не за-
лишилося українців: останні дві 
команди з представниками націо-
нальної збірної у складі — «Генк» 
Руслана Маліновського та «Шаль-
ке» Євгена Коноплянки — минуло-
го тижня вилетіли із Ліги Європи.
 Щоб отримати путівку до пів-
фіналу, бельгійцям необхідно було 
перемагати вдома «Сельту». Утім 
зробити їм це не вдалося — лише 
нічия, яка вивела до наступного 
етапу іспанців. Руслан Маліновсь-
кий провів на полі 72 хвилини.
 А гельзенкірхенці мали ще 
складніше завдання — відіграти 
вдома два м’ячі після гостювання 
в Амстердамі. І «гірникам» це май-
же вдалося: без допомоги Євгена 
Коноплянки підопічні Маркуса Вай-
цирля перевели гру в овертайм, за-
били втретє, проте не змогли втри-
мати перевагу, пропустивши ще 
двічі. 
 Ліга Європи. 1/4 фіна-
лу. Матчі-відповіді. «Манчес-
тер Юнайтед» (Англія) — «Ан-
дерлехт» (Бельгія) — 2:1 (у 
дод. час; Мхітарян, 10; Рашфорд, 
107 — Анні, 32; перша гра — 1:1), 
«Генк» (Бельгія) — «Сельта» (Іс-
панія) — 1:1 (Троссард, 67 — Сіс-
то, 63; Маліновський («Г») — до 
72 хв.; 2:3), «Шальке» (Німеччи-
на) — «Аякс» (Нідерланди) — 3:2 
(у дод. час; Горецка, 53; Бургштал-
лер, 56; Каліджурі, 101 — Віргевер, 

111; Юнес, 120; 0:2), «Бешикташ» 
(Туреччина) — «Ліон» (Франція) 
— 2:1 (по пен. 6:7; Таліска, 27, 58 
— Ляказетт, 34). 
 Пари 1/2 фіналу: «Аякс» — 
«Ліон», «Сельта» — «Манчестер 
Юнайтед». 

* * *
 Ліга чемпіонів. Півфінальні 
пари. «Реал» (Іспанія) — «Атлети-
ко» (Іспанія), «Монако» (Франція) 
— «Ювентус» (Італія). 

Англія
 Паралельно з матчами АПЛ 
минулого уїк-енду на Туманному 
Альбіоні проходили і поєдинки на-
ціонального Кубка. У лондонсько-
му дербі між основними претен-
дентами на «золото» чемпіонату 
— «Челсі» й «Тоттенхемом» — 
результативнішими були «аристок-
рати».
 У фіналі підопічним Конте та-
кож протистоятиме представник 
англійської столиці — «Арсенал», 
який у додатковий час здобув во-
льову перемогу над «Манчестер 
Сіті».
 Визначили британці і найкра-
щого гравця сезону за версією Асо-
ціації професійних футболістів — 
престижну нагороду отримав півза-
хисник «Челсі» Н’голо Канте. А мо-
лодим гравцем року вдруге поспіль 
став хавбек «шпор» Деле Аллі.
 Кубок. 1/2 фіналу. «Челсі» 
— «Тоттенхем» — 4:2 (Вілліан, 
5, 43 (пен.); Азар, 75; Матич, 80 — 

Кейн, 18; Аллі, 52), «Арсенал» — 
«Манчестер Сіті» — 2:1 (у дод. 
час; Монреаль, 71; Санчес, 101 — 
Агуеро, 62). 
 Прем’єр-ліга. 34-й тур. 
«Вест Хем» — «Евертон» — 0:0, 
«Халл Сіті» — «Уотфорд» — 2:0, 
«Борнмут» — «Мідлсбро» — 4:0, 
«Суонсі» — «Сток Сіті» — 2:0, 
«Бернлі» — «Манчестер Юнай-
тед» — 0:2 (Марсьяль, 21; Руні, 
39), «Ліверпуль» — «Крістал Пе-
лас» — 1:2 (Коутіньйо, 24 — Бен-
теке, 43, 74).
 Лідери: «Челсі» — 75 (32 мат-
чі), «Тоттенхем» — 71 (32), «Лівер-
пуль» — 66, «Манчестер Сіті» — 
64 (32), «Манчестер Юнайтед» — 
63 (32), «Евертон» — 58. 
 Бомбардир: Лукаку («Евер-
тон») — 24. 

Іспанія
 Минулий тур у топ-чемпіо-
натах став першим за останній мі-
сяць, у якому не брав участі жо-
ден із українців. Невдалим вийшов 
тиждень у наших легіонерів Ла Ліги 
— нападник «Гранади» Артем Кра-
вець пропускав матч через травму, 
форвард «Бетіса» Роман Зозуля 
не може виходити на поле через 
трансферні правила УЄФА, а гол-
кіпер «Малаги» Денис Бойко зно-
ву залишився у запасі.
 Цікаво, що «анчоуси» та «зе-
лені» свої поєдинки виграли, а 
«червоно-білі» вкотре програли.
 Прімера. 33-й тур. «Реал 

Мадрид» — «Барселона» — 2:3 
(Каземіро, 28; Хамес Родрігес, 85 
— Мессі, 33, 90+2; Ракитич, 73), 
«Севілья» — «Гранада» — 2:0 
(Гансо, 4, 46), «Малага» — «Ва-
ленсія» — 2:0, «Вільярреал» — 
«Леганес» — 2:1, «Осасуна» — 
«Спортинг» — 2:2, «Еспаньйол» 
— «Атлетико» — 0:1 (Грізманн, 
73), «Реал Сосьєдад» — «Депор-
тіво» — 1:0, «Сельта» — «Бетіс» 
— 0:1, «Лас-Пальмас» — «Ала-
вес» — 1:1. 
 Лідери: «Барселона», «Реал 
Мадрид» (32 матчі) — 75, «Атле-
тико» — 68, «Севілья» — 65, «Ві-
льярреал» — 57, «Реал Сосьєдад» 
— 55. 
 Бомбардир: Мессі («Барсе-
лона») — 31. 

Італія
 Найрезультативніший матч єв-
ропейського уїк-енду пройшов у 
Серії А: «Фіорентина» та «Інтер» 
на двох забили 9 голів, «хет-трик» 
на рахунку форварда міланців Ма-
уро Ікарді.
 Тим часом лідер першості — 
туринський «Ювентус» — упевне-
но рухається до шостого поспіль 
«скудетто»: «стара синьйора» роз-
громила вдома «Дженоа». 
 Серія А. 33-й тур. «Аталан-
та» — «Болонья» — 3:2, «Фіо-
рентина» — «Інтер» — 5:4 (Весі-
но, 23, 64; Асторі, 62; Бабакар, 70, 
79 — Перішич, 29; Ікарді, 34, 89, 
90+2), «Сассуоло» — «Наполі» — 

2:2 (Берарді, 59; Маццітелі, 81 — 
Мертенс, 52; Мілік, 85), «Мілан» 
— «Емполі» — 1:2, «Сампдорія» 
— «Кротоне» — 1:2, «Удінезе» — 
«Кальярі» — 2:1, «Лаціо» — «Па-
лермо» — 6:2, «К’єво» — «Торі-
но» — 1:3, «Ювентус» — «Дже-
ноа» — 4:0 (Муньос, 17 (у свої во-
рота); Діабала, 19; Манджукич, 41; 
Бонуччі, 64).
 Лідери: «Ювентус» — 83, 
«Рома» — 72 (32 матчі), «Наполі» 
— 71, «Лаціо» — 64, «Аталанта» 
— 63, «Мілан» — 58. 
 Бомбардири: Белотті («Торі-
но»), Джеко («Рома») — 25.

Німеччина
 Якщо для команд україн-
ців — «Дармштадта», «Шальке» 
та «Байєра» — минулий тур був 
більш-менш успішним (перемога 
«лілій», нічия «гірників» та пораз-
ка «фармацевтів»), то  справи у са-
мих футболістів йдуть не дуже доб-
ре: Федецький, Коноплянка, Олій-
ник та Юрченко спостерігали за дія-
ми партнерів iз трибун.
 Вигравши другий поєдинок 
поспіль, «Дармштадт», котрий іде 
останнім, ще зберігає теоретичні 
шанси на збереження прописки. А 
«Шальке» і «Байєр», схоже, зали-
шаться без єврокубків.
 Перша Бундесліга. 30-й 
тур. «Кельн» — «Хоффенхайм» 
— 1:1, «Айнтрахт» — «Аугсбург» 
— 3:1, «Баварія» — «Майнц» — 
2:2 (Роббен, 16; Тьяго Алькантара, 

73 — Кркіч, 3; Брозінскі, 40 (пен.)), 
«Інгольштадт» — «Вердер» — 
2:4, «Гамбург» — «Дармштадт» 
— 1:2, «Герта» — «Вольфс-
бург» — 1:0, «Боруссія» (М) — 
«Боруссія» (Д) — 2:3 (Штіндль, 
43; Шмельцер, 48 (у свої воро-
та) — Ройс, 10 (пен.); Обамейянг, 
60; Геррейру, 87), «Фрайбург» — 
«Байєр» — 2:1, «Шальке» — «РБ 
Лейпциг» — 1:1 (Хунтелаар, 46 — 
Вернер, 14).
 Лідери: «Баварія» — 70, «РБ 
Лейпциг» — 62, «Боруссія» (Д) — 
56, «Хоффенхайм» — 55, «Герта» 
— 46, «Фрайбург» — 44.
 Бомбардир: Обамейянг («Бо-
руссія» (Д)) — 27. 

Франція
 Ліга 1. 34-й тур. «Нансі» 
— «Марсель» — 0:0, «ПСЖ» — 
«Монпельє» — 2:0 (Вератті, 29; 
Ді Марія, 48), «Бордо» — «Бастія» 
— 2:0, «Лор’ян» — «Мец» — 5:1, 
«Лілль» — «Генгам» — 3:0, «Ді-
жон» — «Анже» — 3:2, «Кан» — 
«Нант» — 0:2, «Тулуза» — «Ніц-
ца» — 1:1 (Корентен, 56 — Ейсерік, 
59), «Сент-Етьєн» — «Ренн» — 
1:1, «Ліон — «Монако — 1:2 (Ту-
сар, 51 — Фалькао, 36; Мбаппе, 
44). 
 Лідери: «Монако» (33 мат-
чі), «ПСЖ» — 80, «Ніцца» — 74, 
«Бордо» — 55, «Ліон» — 54 (33), 
«Марсель» — 52. 
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») 
— 30. ■  

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■Олексій ПАВЛИШ

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. Дру-
гий етап. 26-й тур.
Поєдинки за 1-6-те місця
«Динамо» — «Шахтар» — 0:1
 Гол: Феррейра, 12
 Київ, НСК «Олімпійський», 51730 гля-
дачів
«Олександрія» — «Олімпік» — 1:0
 Гол: Полярус, 48
 Олександрія, стадіон «Ніка», 2100 гля-
дачів
«Зоря» — «Чорноморець» — 1:2
 Голи: Рафаель, 51 (пен.) — Коркішко, 
15, 57 (пен.)
 Запоріжжя, «Славутич-арена», 1200 
глядачів
 Поєдинки за 7-12-те місця
«Дніпро» — «Ворскла» — 2:0
 Голи: Кочергін, 15; Довбик, 54
 Дніпро, «Дніпро-арена», 2230 глядачів
«Сталь» — «Зірка» — 1:0
 Гол: Леандро, 81
 Вилучення: Есеола, 70 («З»)
 Дніпро, «стадіон «Метеор», 440 гляда-
чів
«Карпати» — «Волинь» — 1:0
 Гол: Гуцуляк, 17
 Львів, «Арена Львів», 3240 глядачів

Турнірна таблиця:
  I В Н П М О
1. «Шахтар» 26 22 3 1 55-17 69
2. «Динамо» 26 17 4 5 52-25 55
3. «Зоря» 26 12 5 9 36-26 41
4. «Олександрія» 26 10 7 9 39-33 37
5. «Чорноморець» 26 10 7 9 22-25 37
6. «Олімпік» 26 9 8 9 28-39 35
  I В Н П М О
7. «Сталь» 26 8 7 11 23-27 31
8. «Ворскла»  26 7 7 12 26-31 28
9. «Зірка» 26 7 5 14 21-36 26
10. «Карпати» 26 6 9 11 26-32 21*
11. «Дніпро» 26 6 12 8 26-32 15*
12. «Волинь» 26 3 4 19 14-45 13
 * — згідно з рішеннями ДК ФІФА «Карпати» 

позбавлені 6 турнірних очок, «Дніпро» — 15.
 Бомбардир: Феррейра («Шахтар») — 11.

■

ПЕРША ЛІГА

 26-й тур. «Оболонь-Бровар» — «Черкаський Дніпро» — 0:1, «Арсе-
нал-Київ» — «Буковина» — 0:1, «Іллічівець» — «Нафтовик» — 1:0, «Пол-
тава» — «Геліос» — 1:2, «Суми» — «Миколаїв» — 1:2, «Гірник-Спорт» — 
«Тернопіль» — 2:0, «Десна» — «Авангард» — 2:0, «Скала» — «Колос» — 
1:2, «Інгулець» — «Верес» — 1:2.
 Лідери: «Іллічівець» — 64, «Десна» — 56, «Верес» — 55, «Колос» — 
46, «Геліос» — 45, «Нафтовик» — 37.
 Бомбардир: Степанюк («Верес») — 19.

■

 «Динамо» на чолі з капітаном Андрієм Ярмоленком не змогло зламати 
захист «гірників».
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙
❙

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Не все одразу
Вкотре перегравши «Динамо», «гірники» підтвердили 
закономірність свого домінування на внутрішній арені

■



Григорій ХАТА

 Кожного разу — спо-
чатку до Лондона, а через 
чотири роки до Ріо — від-
правляючи знаного віт-
чизняного дзюдоїста Геор-
гія Зантараю на Олімпіа-
ду, в таборі національ-
ної збірної очікували від 
чемпіона світу та Європи 
олімпійської медалі. Про-
те з обох турнірів Гео по-
вернувся з порожніми ру-
ками, відверто провалив-
ши відповідальні старти.
 Після невдачі Занта-
раї на останніх Іграх  по-
думалося, що 29-річний 
спортсмен потихеньку 
завершуватиме кар’єру. 
Перед стартом ЧЄ-2017 
у Варшаві головний тре-
нер збірної Віталій Дуб-
рова так і казав: «Геор-
гій далекий від своєї оп-
тимальної форми».
 Проте, ступивши на 
варшавське татамі, чем-
піон світу 2009 року не-
сподівано для багатьох 
згадав свої золоті роки 
й видав у столиці Поль-
щі на гора неймовірний 
вечір.
 Господарі змагань 
Патрік Вавжичек та Ма-
тей Польяк, італієць Мат-
тео Медвес, білорус Дмит-
ро Миньков та словенець 
Адріан Гомбоц — усі вони, 
значно молодші за нашого 
дзюдоїста, стали жертва-
ми ветерана, котрий, схо-
же, останнім часом ней-
мовірно сильно носталь-
гував за великими пере-
могами. Як результат, 

після шестирічної пау-
зи Зантарая, за плечима 
котрого десять континен-
тальних форумів, знову 
чемпіон Європи.
 А от 16-річна Дар’я Бі-
лодід на турнір до Варша-
ви поїхала як дебютант 
дорослого ЧЄ. Проте не-
знайома атмосфера не за-
вадила юній дзюдоїст-
ці з Києва вибороти золо-
ту нагороду. Без сумніву, 
статус «темної конячки» 
надав Дарині — чинній 
чемпіонці Європи серед 
юніорів — певних префе-
ренцій. Однак, щоб так, з 
наскоку, виграти дорос-
лий ЧЄ — такого від моло-
дої українки ніхто не очі-
кував. Власне чоти рьох 
своїх опоненток Білодід 
здолали лише в додатко-
вий час, зокрема й супер-
ницю по фіналу — росіян-
ку Ірину Долгову. Варто 
відзначити, що головни-
ми уболівальниками Да-
рини у Варшаві, й вод-
ночас — секундантами, 
були її батьки, під ору-
дою котрих спортсмен-
ка й робить упевнені кро-
ки в дзюдо. У минулому 
вони обоє — Геннадій Бі-
лодід та Світлана Кузнє-

цова — дзюдоїсти. На ра-
хунку голови сімейства 
кілька знаних успіхів — 
два європейських «золо-
та» й світова «бронза». 
Як свідчить офіційний 
сайт федерації дзюдо Ук-
раїни, у 2003 році на чем-
піонаті Європи Геннадій 
Білодід разом з Валенти-
ном Грековим установили 
рекорд за швидкістю здо-
буття для збірної України 

континентального «золо-
та», упродовж двох днів 
поклавши до синьо-жов-
тої скарбнички дві наго-
роди найвищого зразка. 
 Уже як тренер Бі-
лодід переписав свій ре-
корд, посприявши тому, 
щоб в один день європей-
ської першості в активі 
української збірної опи-
нилося дві золоті відзна-
ки. ■
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«Якщо Зантарая прокинеться в хорошому настрої й у нього піде боротьба, 
то він може перемогти будь-якого суперника».

Віталій Дуброва
головний тренер збірної України з дзюдо

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Далеко не всі спортсмени 
після Олімпіади швидко поспі-
шають повернутися до змагаль-
ного ритму. Здавалося б, най-
більше можливостей для пере-
починку мало би бути в олім-
пійських призерів. Однак у 
випадку з лідером вітчизняної 
спортивної гімнастики Олегом 
Верняєвим подібний організа-
ційний підхід не діє.
 Уже взимку володар «золо-
та» Ріо-2016 у вправах на бру-
сах та віце-чемпіон Ігор у бага-
тоборстві активно змагався на 
Кубку світу-2017, де, зрештою, 
виграв загальний залік. Вирі-
шив підопічний Геннадія Сар-
тинського не оминати своєю 
увагою й індивідуальний чем-
піонат Європи.
 На попередньому турнірі ана-
логічного формату, що в 2015 
році проходив у французькому 
Монпельє, уродженець Донець-
ка переміг в абсолютній пер-
шості. Відтак на цьогорічний єв-
рофорум зі столицею в румунсь-
кому Клуж-Напоці Верняєв їхав 
з метою підтвердити здобутий 
два роки тому титул.
 На Олімпіаді в Ріо-де-Жа-
нейро Олег був дуже близьким 
до того, аби змістити зі світо-
вої вершини короля спортивної 
гімнастики Кохеї Утімуру. Про-
те легендарний японець зберіг 
за собою звання найсильнішого 
багатоборця на планеті, а Вер-
няєв отримав додатковий сти-
мул для подальшого прогресу. 
Місцем чергового протистояння 
Верняєва та Утімури може ста-
ти чемпіонат світу, який у жов-
тні прийме Монреаль.
 Поки ж наш співвітчизник 

захистив титул найсильнішо-
го багатоборця континенту, 
тріумфувавши минулого уїк-
енду на ЧЄ в Румунії. Щоправ-
да, через проблеми зі здоров’ям, 
котрі виникли у Верняєва піс-
ля баталій на Кубку світу, його 
виступ у Клужі вийшов дале-
ким від ідеалу. Утім за відсут-
ності низки провідних гімнас-
тів, які вирішили не форсува-
ти підготовку до нового олім-
пійського циклу, для перемоги 
в загальному заліку учню Ген-
надія Сартинського можна було 
бути не ідеальним. Перебуваю-
чи після кожного з видів у ме-
дальному авангарді, наш спів-
вітчизник, вочевидь, тримав 
«руку на пульсі» подій, тож, 
думається, в будь-який момент 
міг додати «ваги» своїй програ-
мі. Зрештою, стрибати вище го-
лови та йти на ризик Олегу не 
довелося. Для підсумкового ус-
піху йому вистачило скромних 
85,866 бала, при тому, що, за 

прогнозом Геннадія Сартинсь-
кого, «золота лихоманка» точи-
тиметься навколо позначки в 90 
пунктів. Росіянин Артур Дала-
лоян, який став другим, набрав 
на 0,368 бала менше. В активі 
бронзового медаліста — британ-
ця Джеймса Холла — 84,644.
 Маючи статус олімпійсько-
го чемпіона у вправах на бру-
сах, просто не мав права Вер-
няєв погано пройти цей снаряд 

і на ЧЄ-2017.У підсумку — зо-
лотий «дубль». А на завершен-
ня турніру свій медальний ком-
плект найсильніший гімнаст 
України доповнив іще й «брон-
зою» в опорному стрибку. Пре-
тендував на медаль у цьому виді 
й призер Ігор-2012 у Лондоні 
Ігор Радивілов. Утім піднятися 
на континентальний п’єдестал 
йому вдалося в іншому секторі, 
фінішувавши третім за підсум-

ками вправ на кільцях. Стриб-
кову ж програму він завершив 
на сьомому місці.
 Стосовно виступу наших гім-
насток, то в Клужі — за відсут-
ності лідера команди Ангеліни 
Радивілової (у дівоцтві — Кислої) 
вони зірок з неба не хапали. Кра-
щий за інших українок резуль-
тат показала Діана Варинська, 
котра в змаганнях на різнорівне-
вих брусах стала 26-ю. ■

СПОРТИВНА ГІМНАСТИКА

Академічний захист
На чемпіонаті Європи 
українські спортсмени 
вибороли 
чотири нагороди, 
дві з яких — 
золотої проби

■

На індивідуальному ЧЄ-2017 вітчизняний гімнаст Олег Верняєв (у центрі) був поза конкуренцією.
Фото з сайта www.ueg.org.

❙
❙

Хокей
 Чемпіонат світу. Дивізіон ІА (Київ). 1-й тур. Україна — Угорщи-
на — 3:5, Південна Корея — Польща — 4:2, Австрія — Казах стан 
— 2:3. 2-й тур. Казахстан — Південна Корея — 2:5, Польща — Ук-
раїна — 2:1.
 Турнірне становище: Півд. Корея — 6, Угорщина — 3 (1 матч), 
Польща, Казахстан — 3, Австрія — 0 (1), Україна — 0.
 Зазнавши у двох стартових поєдинках двох поразок, українські 
хокеїсти, по суті, втратили шанси на виграш однієї з двох путівок до еліт-
ного дивізіону. З огляду на «бублик» у графі «набрані очки», тепер пі-
допічним Олександра Савицького доведеться перейматися тим, аби за 
підсумками домашнього турніру не посісти в дивізіоні останнє місце й 
не понизитися в класі. 

Шахи
 Виступаючи на ЧЄ-2017 у ранзі рейтинг-фаворитів, сестри Музичук 
навіть не змогли потрапити до числа призерів змагань, переможницею 
яких стала грузинка Нана Дзагнідзе. ■

ХРОНІКА■

ДЗЮДО

«Золота» сімейна традиція
Європейська першість у Варшаві принесла вітчизняним 
дзюдоїстам два «швидких» «золота»

■

Після шестирічної перерви Георгій Зантарая знову 
піднявся на найвищу сходинку європейського п’єдесталу.
Фото з сайта www.ukrainejudo.com.

❙
❙
❙

16-річна Дар’я Білодід (у білому) сенсаційно виграла 
дорослий чемпіонат Європи з дзюдо.

❙
❙
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Зі славної когорти кобзарів
80-рiчний бандурист Ігор Карпович Рачко співає думи і пісні про Марусю Богуславку і Саву Чалого, 
Конотопську битву, Хортицю та зруйнування Січі Запорізької
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 Сьогодні запитала чоловіка, 
чому він більше не каже, що любить 
мене. Відповів, що після того, як я 
розбила його машину, сам факт, що 
я досi здорова і живу в його будин-
ку, вже є доказом палкої любові.

* * *
 Несподівана лісова пожежа, 
що спалахнула, надала змаганням 
зі спортивного орієнтування непов-
торної динаміки й видовищностi.

* * *
 Цитата з дипломної роботи, 
69-та сторінка:
 — Оскiльки до цього місця все 
одно ніхто не дочитає, вiзьмемо чис-

ло «пі» рівним п’яти. Інакше розра-
хунки не сходяться, а шукати помил-
ку мені ліньки.

* * *
 Завдання дружини — витрачати 
стільки, щоб не вистачало на коханку.

* * *
 Начебто все налагодилося: на 
роботу влаштувалася, іпотеку на 
квартиру погасила, автомобіль ку-
пила, гроші на Таїланд зібрала, а 
тоді бац — і 80 років.

* * *
 Якби Бог був жінкою, то запові-
дей було б значно більше: не сміти, 
не хропи, не дими, не кричи.

По горизонталі:
 1. Третє за величиною місто Кіп-
ру, популярний курорт. 5. Політична 
партія Анголи, створена на базі пов-
станського угруповання в 1966 році. 
8. Народне зібрання, демократична 
форма прийняття рішень у Київсь-
кій Русі. 9. Британський футбольний 
клуб, у якому грав Андрій Шевченко 
після «Мілана». 10. Самітник-мес-
ник у гірських народів Кавказу. 11. 
Ткацький верстат для ручного ткання 
полотна. 12. Квітка, яка надзвичайно 
цінується у народів Сходу. 13. Герой 
давньоіндійського епосу. 15. Органі-
зований торговельний майданчик, на 
якому відбувається гуртова торгівля 
товарами або цінними паперами. 16. 
Мережа гіпермаркетів. 19. «Шкіра» 
дерева. 22. Київська княгиня, на-
звана рівноапостольною. 23. Річка 
на Луганщині. 24. Головний у гурті 
колядників, який несе різдвяну зір-
ку. 25. Характерна особливість. 27. 
Французький філософ та енцикло-
педист епохи Просвітництва. 28. Єв-
рейське свято на честь уникнення не-
безпеки знищення народу і перемоги 
над Аманом. 29. Один із стилів рок-
музики. 30. Глибокий яр. 31. Київсь-
кий князь, убитий князем Володими-
ром в боротьбі за престол.
По вертикалі:
 1. Дитячий віршик, який став го-
ловною інтригою детективної повісті 
Агати Крісті «Десятеро негренят». 2. 
Азартна гра, один із головних атри-

бутів казино. 3. Суфікс і префікс як 
частина слова. 4. Життєпис. 5. Пер-
ша частина назви найбільшого крим-
ського водоспаду, що перекладаєть-
ся як «летюча вода» . 6. Український 
поет, один із учасників літературного 
гурту «Бу-Ба-Бу». 7. Столиця Гани. 
14. Акторка, яка нещодавно очо-
лила рейтинг найсексуальніших за 
версією Viktoria Secret’s. 17. Перша 
частина назви острова, який до 1972 
року називався Цейлон. 18. Велика 
африканська тварина. 20. Велике 
озеро на кордоні США і Канади. 21. 
Кабардинська порода верхових ко-
ней. 23. Донька правителя Колхіди, 
яка допомогла Ясону здобути золо-
те руно. 24. Речовина, яку викорис-
товують для штукатурки та побілки 
хат. 26. Тридцятикілометрова тери-
торія навколо Чорнобильської АЕС.

Кросворд №48 
від 20 квітня
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Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід +5…+10

 +17…+22

Північ +4…+9

 +16…+21

Центр +4…+9

 +15…+20

Схід +1…+6

 +13…+18

дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь +4…+9

 +15…+20

26 квiтня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер пiвденно-захiдний, 
7-12 м/с. Температура вночi +6...+8, вдень +18...+20.

Миргород: без опадiв. Уночi +6...+8, удень +16...+18.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +6...+8, удень +18...+20.
Одеса: без опадiв. Уночi +6...+8, удень +14...+16.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невеликi дощi, гро-
зи. Трускавець: уночi +6...+8, удень +18...+20. Моршин: уночi 
+7...+9, удень +17...+19.

Ната НЕТУДИХАТА

 На що тільки не йдуть перу-
карі, щоб здивувати своїх клієн-
тів! Тепер, щоб здобути попу-
лярність, потрібно не лише вмі-
ти творити гарні зачіски, а й бути 
одночасно факіром, фокусником 
і самураєм.

 Саме так вирішив здивувати 
відвідувачів свого салону краси 
мадридський перукар  Альбер-
то Олмедо. Крім звичних ножи-
ць (які він використовує по кіль-
ка пар одночасно, до того ж — 
в обох руках), майстер пропонує 
створення унікальних зачісок 
за допомогою самурайських 

мечів, відкритого вогню та спе-
ціальних металевих кігтів. Май-
стер зізнається, що його методи 
стрижки «дещо середньовічні», 
проте лише така техніка дозво-
ляє отримати зачіску з обох боків 
«математично ідентичну», цитує 
перукаря видання The Daily Mail.
 Приклад Олмедо надихнув і 
його колегу з Новосибірська Да-
нила Істоміна. Щоправда, росія-
нин вирішив бути більш автен-
тичним і замість самурайських 
мечів використовує у своїй ро-
боті гостро заточену сокиру. За 
словами перукаря-екстремала, 
стригти таким чином, а точніше, 
рубати волосся, він став через 
бажання привнести щось нове в 
професію.
 До речі, стрижка вогнем — 
досить популярний вид перу-

карського мистецтва на сході. В 
інтернеті час від часу з’являються 
відео то з Індії, то з Палестини, 
де перукарі обприскують волос-
ся клієнтів легкозаймистою ріди-
ною, тоді підпалюють її і гребін-
цем швидко моделюють потріб-
ну зачіску. Причому таким чином 
вони наводять лад як на голо-
ві, так і з бородою, стверджую-
чи при цьому, що підпалені кін-
чики волосся менше січуться.
 Спробувати пройти «вип-
робування вогнем» можна й у 
Львові — там біля площі Ринок 
є перукарня, де таким методом 
володіє 60-річний Роман Гав-
ришків. За його словами, вог-
нем він стриже і голить уже не 
перший рік, і досі ніхто з його 
клієнтів не поскаржився на ро-
боту. ■

ЕКСТРЕМАЛИ

Вогнем і мечем
Перукарі намагаються привабити 
клієнтів незвичними методами 
стрижки

■

Аліса КВАЧ

 Хоча цьогорічна представниця 
України на престижному конкурсі 
краси «Міс Всесвіт-2017» 18-річ-
на Олена Сподинюк, яка після 
анексії Криму переїхала до Киє-
ва, і не увійшла до фінальної три-
надцятки, але запам’яталася вона 
багатьом. Особливо національним 
костюмом вагою 25 кг із розкіш-
ним головним убором у вигляді 
вінка з маків — це фото обійшло 
інтернет, а кілька зарубіжних ви-
дань відзначили його у своїх пуб-
лікаціях про конкурс.
 Самій же красуні цей конкурс 
лише додав снаги. «Пройшов «Міс 
Всесвіт», емоції переповнюва-
ли мене, і я просто не змогла зу-
пинитися! І ось я знову буду пред-
ставляти Україну на міжнародно-
му конкурсі краси — Supermodel 
International в Делі 22 квітня!» 
— написала не так давно вона на 

своїй сторінці у «Фейсбуці». А в 
суботу в цій же соцмережі вже 
організатори конкурсу роз-
містили фото щасливої Оле-
ни разом з іншими фіналіс-
тами та лаконічний підпис: 
«Переможницею конкурсу 
Supermodel International ста-
ла українка».
 Сам конкурс Supermodel 
International цього року проходив 
уже всьоме. У ньому  брали участь 
40 дівчат iз різних країн. Разом з 
Оленою до фіналу вийшли пред-
ставниці Бразилії, Таїланду, Ки-
таю й Ефіопії. Цього року однією з 
благодійних місій конкурсу стала 
ідея боротьби з насильством щодо 
жінок, тож його учасниці присвя-
тили цій проблемі спеціальний 
флешмоб.
 Для самої Олени після цієї пе-
ремоги, схоже, почнеться зовсім 
нове життя. Хоча й так за остан-
ній рік воно круто змінилося — 

після здобуття корони «Міс Ук-
раїна Всесвіт 2016» вона кинула 
гандбол (дівчина з 12 років пот-
рапила в молодіжний олімпійсь-
кий резерв України) і вступила у 
Київський інститут культури, щоб 
стати телеведучою. А ще — взяла-
ся опановувати мистецтво японсь-
кого танцю з віялом та захопила-
ся дресируванням двох своїх собак 
— добермана Бостона і далматин-
ця Найка. Чи буде тепер час на ці 
захоплення — невідомо, адже пе-
ремоги лише додають енергії для 
підкорення нових вершин. А ук-
раїнська краса — це сила. ■

КРАСА І СИЛА

Не щастить на Філіппінах 
— пощастить у Делі
Міжнародний конкурс Supermodel International 
виграла Олена Сподинюк

■

Олена Сподинюк.❙
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