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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,56 грн. 

1 € = 29,03 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Медведчук заправляє...
Ринок скрапленого газу дозволяє отримувати надприбутки — 

влада в Україні навмисно створює на ньому монополію, як свого часу 

команда Януковича знищувала конкуренцію заради олігарха Сергія Курченка
стор. 9 »

Запорожці-
переможці

На Черкащині 

вшанували воїнів 

армії УНР і 

холодноярців 
стор. 3 »

Володимир В’ятрович: 2016-й став 
найгіршим роком в українсько-

польських стосунках
Голова Інституту національної пам’яті — про прикрі 

моменти взаємин двох країн, які стали можливими 

через новий порядок денний польської влади
стор. 4 »

Ліквідація Путіна — 

легітимна, законна, 

справедлива
стор. 6—7 »

«Нехай зникне правитель, 
а цивілізація 

уціліє»



ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ 20172 ІнФорУМ
«Упродовж  30 квітня — 2 травня прикордонники відмовили в перетині кордону 
15 особам, які, ймовірно, їхали з метою взяти участь в дестабілізаційних заходах 
на території України. Серед них громадяни Киргизстану, Білорусі та Росії. Посилені 
заходи з охорони кордону тривають...»

Олег Слободян
спікер Державної прикордонної 

служби України

УКРАЇНА МОЛОДА

СУД ТА ДІЛО

За Джмеля 
відповість
Ветерана-кадебіста 
судитимуть за вбивство 
художника УПА Ніла 
Хасевича
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Злочинам часів комуністично-
го режиму немає строку давності. 
Яскравим підтвердженням цього ста-
не показово-резонансний суд над ко-
лишнім «чекістом» — полковником 
КДБ у відставці Борисом Стекляром, 
якого судитимуть за убивство Ніла 
Хасевича, що діяв під псевдо Бей-
Зот, Левко, Рибалка, 333, Старий, 
Джміль. У далекому 1952 році моло-
дий капітан Стекляр керував опера-
цією з пошуку й знищення підпіль-
ного художника, члена рефрентури 
пропаганди Волинського крайово-
го проводу ОУН Ніла Хасевича: офі-
цер особисто кинув гранату в бункер, 
де переховувався Хасевич та інші 
ОУНівці. (До речі, ще 1918 року, по-
вертаючись із Рівного в село, на де-
ражнянському залізничному переїз-
ді 13-річний майбутній художник з 
матір’ю потрапили під потяг — мати 
загинула, а Ніл втратив ногу).
 Генеральна прокуратура Украї-
ни вимушена була розпочати роз-
слідування за фактом цього давньо-
го злочину саме завдяки ініціативi 
Національного центру правозахисту 
(НЦП), який наполіг на розслідуван-
ні. «Справа унікальна та не має ана-
логів в Україні. Вчинок Стекляра, 
офіцера КДБ, i через десятки років 
залишається злочином. Убивство Ха-
севича — борця за незалежність, має 
розслідуватися, і кожний причетний 
отримає вирок», — сказав представ-
ник НЦП Денис Поліщук.
 Нагадаємо, що Ніл Хасевич був 
талановитою і неординарною осо-
бистістю, створив більшість візу-
альних матеріалів Української пов-
станської армії. Він міг бути успіш-
ним художником і жити богемним 
життям, виставляючись у закордон-
них салонах. Натомість став митцем-
повстанцем, обравши криївку з при-
мітивним друкарським верстатом. На 
жаль, слава знайшла його вже після 
смерті. Його порівнювали із Юрієм 
Нарбутом, Іваном Трушем і Васи-
лем Кричевським, твори Хасевича є 
в приватних мистецьких колекціях 
— від Польщі до США.
 Додамо, що в країнах Централь-
но-Східної Європи були подібні ви-
падки, коли офіцерів комуністич-
них спецслужб притягали за злочи-
ни, скоєні ними в часи перебування 
на службі. Зокрема, ветерана МВС 
СРСР Василя Кононова (1923—2011) 
у 2000 році засудили в Латвії до шес-
ти років в’язниці за вбивства мирних 
жителів під час Другої світової війни 
та участь у ліквідації антирадянсько-
го національно-визвольного руху «лі-
сових братів». А колишнього началь-
ника румунського трудового табору 
в селі Переправа 87-річного Іона Фі-
чора в березні 2016 року румунський 
суд засудив на 20 років тюрми за зви-
нуваченням у скоєнні злочинів про-
ти людяності. У 2007 році Естонія об-
винувачувала колишнього першого 
секретаря ЦК Комсомолу Естонсь-
кої РСР Героя Радянського Союзу 
Арнольда Мері (1919—2009) у співу-
часті в геноциді: депортаціях у Сибір 
жінок, дітей і осіб похилого віку. ■

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Продавця викраденого з 
національної бібліотеки Вер-
надського стародруку «Апос-
тол» відпустили під особисте 
зобов’язання в останні дні квіт-
ня. Рішення суду виявилося 
лояльно-незрузумілим, адже 
вимоги прокуратури щодо ут-
римання підозрюваного хоча б 
під цілодобовим домашнім аре-
штом проігнорували. Тому 35-
річний киянин-викрадач може 
вільно пересуватись містом 
(щоправда, на першу ж вимогу 
має з’являтися до слідчих). На-
гадаємо, що невдаху «бізнесме-
на» було затримано 25 квітня у 
приміщенні столичного ресто-

рану на вул. Саксаганського 
під час спроби збуту стародру-
ку, який він оцінив у 150 ти-
сяч доларів, знизивши згодом 
стартову ціну до 100 тисяч до-
ларів. 
 Нагадаємо, стародрук 
«Апос тол» 1564 року зник із 
від ділу рідкісних видань На-
ціональної бібліотеки імені 
Вернадського ще 10 травня 
2016 року. Це одна з перших 
друкованих книг в Україні, 
видана Іваном Федоровим у 
Львові. «Апостол» має наукову 
та історичну цінність. Наразі 
відомо про понад 90 примірни-
ків цього видання. Книга міс-
тить церковнослов’янський 
переклад «Діянь і послань 

апостольських».
 «Майже рік Департа-
мент кримінальної розвідки 
НПУ разом із Департамен-
том захисту національної де-
ржавності СБУ вели кропіт-
ку роботу з розшуку рарите-
ту, — поділився інформацією 
міністр внутрішніх справ Ар-
сен Аваков. — Зокрема, було 
організовано складні опера-
тивні заходи, відпрацьовано 
зв’язки можливих підозрю-
ваних і посередників, прове-

дено впровадження оператив-
ників у середовище викрада-
чів. За інформацією, якою ми 
володіємо, була спроба про-
дати цю безцінну книжку в 
Російську Федерацію». 
 Було затримано чотирьох 
фігурантів справи. Зловмис-
ники, як стверджують у Нац-
поліції, є членами злочинно-
го угруповання, що займало-
ся крадіжками антикваріату 
і працювало «на замовлен-
ня». ■

Валентина ГРИГОРЕНКО

 Понад 50 подій у більш ніж 
15 регіонах — така математика 
Українсько-німецького року 
мов. У насиченій програмі — 
фестивалі й програми обміну, 
музичні турне й освітній конг-
рес.
 «Рішення про проведення 
Українсько-німецького року 
мов було прийнято в минуло-
му році міністрами закордон-
них справ України та Німеч-
чини, щоб через 25 років після 

встановлення дипломатичних 
відносин також і через мову тіс-
ніше звести разом людей обох 
країн», — говорить посол Фе-
деративної Республіки Німеч-
чина в Україні Ернст Райхель.
 Сьогодні німецька мова — 
одна з найпоширеніших у Єв-
ропі, нею розмовляють понад 
90 мільйонів людей. В Україні 
німецьку вивчають 750 тисяч 
людей. 
 Перші проекти в рамках 
Року мов уже тривають, се-
ред них: «Спільно до мети» 

для представників національ-
них меншин України, міжна-
родний відеопроект «Біженці. 
Минуле і сьогодення» та інтер-
активні заходи для вчителів. А 
офіційно Рік мов відкриється 
дводенним фестивалем просто 
неба у центрі Києва восени — 
9 та 10 вересня. А відтоді і до 
літа наступного року в Україні 
заплановані музичні турне мо-
лодих німецьких гуртів, фа-
хові симпозіуми, літні табори 
для школярів та «Німецький 
цифровий дитячий універси-
тет» — онлайн курси для ді-
тей, побудовані на інновацій-
них методиках.
 «Україна посідає 5-те міс-
це у світі за кількістю людей, 
які вивчають німецьку мову. 
Для багатьох молодих людей 
німецька мова — міст до серця 
Європи та шлях до професій-
ного успіху, — говорить ди-
ректорка Goethe-Insitut в Ук-

раїні Беате Кьолер. — Завдяки 
Українсько-німецькому року 
мов ми б хотіли розбудовува-
ти цей міст та посилювати ін-
терес до німецької культури. 
До того ж ми б хотіли створити 
можливості для професійного 
розвитку вчителів німецької 
мови та менеджерів культури, 
наприклад через олімпіади та 
семінари. А також звернути-
ся до широкої аудиторії, адже 
гасло Українсько-німецького 
року мов звучить так: «Зроби 
наступний крок!». І ми споді-
ваємося, що тисячі українців 
зроблять цей наступний крок 
у вивченні німецької мови».
 Організатори Українсько-
німецького року мов — Феде-
ральне міністерство закордон-
них справ Німеччини, Посольс-
тво Німеччини в Києві, Goethe-
Institut в Україні, українські 
міністерства закордонних справ 
та освіти і науки. ■

Іван БОЙКО 

 Чим менше днів лишається до святкування Дня 
Перемоги 9 травня, яке є сакральною датою для крем-
лівської пропаганди, в тому числі на окупованій частині 
українського Донбасу, тим більше шаленіють на пере-
довій місцеві бойовики та російські загарбники. Адже 
в їхній системі «надуманих цінностей» вони протисто-
ять не захисникам України, а нащадкам «нацистів-бан-
дерівців», «фашистам-карателям», не інакше. 
 Тож уже перші святкові травневі вихідні відзначи-
лися підвищенням інтенсивності ворожих обстрілів, ак-
тивізацією ворожих снайперів і диверсійних груп. Від-
так жоден день травня ще не минув без втрат для ЗСУ: 
станом на ранок середи відомо про трьох загиблих за-
хисників України, близько двадцяти бійців отримали 
поранення на різних напрямках східного фронту. 
 Шістьох поранених воїнів у вкрай важкому стані 
днями госпіталізували до обласної лікарні ім. Мечни-
кова в Дніпрі. За словами головного лікаря Сергія Ри-
женка, «вихідні дні були важкі», адже у «важких» бій-
ців кульові та мінно-вибухові поранення, всі вони в ре-
анімації. 
  «Працюємо в екстреному режимі, однак ресурсів 
і ліків поки вистачає. Усе робимо для того, щоб хлопці 
вижили, хоча поранення вкрай складні. Ресурсів, ліків, 
крові вистачає, тільки за ці дні ми перелили крові біль-
ше 10 літрів. Усі хлопці надходять iз величезною кро-

вовтратою», — каже пан Риженко.
 Уже після цього коментаря лікаря стало відомо, 
що минулого вівторка на передовій загинув ще один 
воїн під Авдіївкою, семеро бійців отримали поранен-
ня. 
  У штабі АТО зазначають, що ворог не лише збіль-
шив кількість обстрілів, а й усе частіше застосовує важ-
ке озброєння — переважно міномети калібру 120 мм. 
Затято гатять по позиціях ЗСУ вже не лише бойови-
ки «ДНР», а й їхні сусіди з терористичної «ЛНР», які 
останніми тижнями поводилися відносно тихо. Лише 
впродовж вівторка ворог обстріляв позиції захисників 
України 63 рази. 
  На маріупольському напрямку під мінометними 
обстрілами опинилися не лише Водяне і Красногорів-
ка, а й Гнутове та Славне, на донецькому — позиції 
біля Авдіївки, район селища Луганське, шахти «Бутів-
ка», Зайцеве, Троїцьке та Невельське. Тобто «геогра-
фія» обстрілів навіть на неспокійній Донеччині знач-
но розширилася в останні дні. 
 На Луганщині мінами накрили не лише опорні 
пункти поблизу Кримського та Новозванівки, а й Ка-
теринівку та Троїцьке. 
 «Усього було випущено понад 50 мін різних 
калібрів. Основними «гарячими точками» традиційно 
були Кримське та Новозванівка, адже саме там було 
зафіксовано найбільшу кількість ворожих обстрілів», 
— зазначає речник Міноборони Андрій Лисенко. ■

КРИМІНАЛ

Апостольська справа
Крадія стародруку Івана Федорова 
відпустили під особисте зобов’язання

■

БЕЗ КОРДОНІВ

Говори німецькою
Міст до Європи прокладатимуть через 
іноземну мову

■

НА ФРОНТІ

Смертельна канонада перед святом 
Напередодні 9 травня ворог значно збільшив кількість обстрілів позицій ЗСУ

■

ДО РЕЧІ 

 Федеральна служба безпеки Росії провела нав-
чання основним методам ведення інформаційної 
війни проти України журналістів з окупованих тери-
торій Донбасу під виглядом форуму в Ростові-на-
Дону. 
  Як повідомив народний депутат, керівник гру-
пи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук, фор-
мальним ініціатором проведення «форуму» висту-
пила група депутатів Держдуми Росії. Насправді ж 
«форум» є продовженням серії заходів ФСБ РФ 
(попередній такого роду було проведено в середині 
лютого 2017 року) з розширення цілеспрямованої 
дезінформаційно-пропагандистської діяльності та 
навчання «журналістів» «ЛНР/ДНР» основним ме-
тодам ведення інформаційної війни проти України.
 Депутат додає, що цього разу тренінги ФСБ 
були спрямовані на забезпечення інформацій-
но-психологічного впливу на молоду аудиторію, 
включно з дітьми. 
 «Для участі у форумі було направлено пред-
ставникiв основних телевізійних каналів «ДНР» 
(«Новоросія», «Оплот» та інші), а також т. з. стрі-
мерів, які працюють на російські та проросійсь-
кі медіа-ресурси на Донбасі», — зауважує Дмитро 
Тимчук.

■

Стародруки — антикваріат «на замовлення»?❙
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 Чим ближче до складання ЗНО, тим 
більше відповідальності на всі: і на май-
бутніх абітурієнтах, і на їхніх батьках. 
Цікаво, що цього року найбільше осіб 
для участі у незалежному оцінюванні 
зареєструвалося в Києві (19 603), Дніп-
ропетровській (19 207) та Львівській об-
ластях (16 124). Найменше учасників 
буде на Тернопільщині (5 785) та Луган-
щині (3 909). Загалом для участі в ЗНО 
зареєструвалося 241 тис. осіб, що майже 
на 26 тис. менше, ніж торік. 
 За словами директора Українського 
центру оцінювання якості освіти Вадима 
Карандія, це пов’язано з двома головни-
ми чинниками: демографічним — загаль-
не зменшення кількості випускників, та 
адміністративним — надання можли-
вості абітурієнтам вступати до вишів за 
сертифікатом ЗНО не лише 2017-го, а й 
2016 року. «Останній чинник є найбільш 
вагомим, тому що основне зменшення 
кількості учасників ЗНО відбулося саме 
за рахунок зменшення випускників ми-
нулих років — це близько 15 тис. осіб», 
— зазначив Вадим Карандій. 
 Найбільше випускників складати-
муть текст з української мови та літера-
тури — 239 545 осіб. Цей показник є тра-
диційним, адже предмет є обов’язковим 

для випускників як для проходження 
державної підсумкової атестації, так і 
для вступу до ВНЗ. На другій та третій 
сходинках — історія України (182 219 
осіб) та математика (113 113 осіб). 
 Директор УЦОЯО зазначає, що цьо-
го року для випускників шкіл ЗНО є 
обов’язковою формою проходження де-
ржавної підсумкової атестації з трьох 
предметів. Серед них українська мова є 
обов’язковою, другий предмет необхідно 
було обрати з історії України та матема-
тики, а третій — на вибір. «Якщо рані-
ше ми мали паритет між історією Ук-
раїни та математикою, то після запрова-
дження 2014 року обов’язкової ДПА у 
формі ЗНО з історії України чи матема-
тики відсоток вибору математики май-
же не змінюється, але при цьому збіль-
шується відсоток з історії України», — 
підкреслив Вадим Карандій. 
 З-поміж інших предметів зростає по-
пулярність біології, іноземних мов та гео-

графії. Зазначені предмети цього року 
складатимуть, відповідно, 89 281, 73 588 
та 6 896 випускників. І, навпаки, змен-
шується кількість осіб, що обирають фі-
зику та хімію — 26 491 та 24 811 випуск-
ників. Цікаво, що історію України більше 
осіб складатимуть у західних регіонах, 
а математику — у південних і східних. 
Так, у Чернівецькій, Тернопільській, За-
карпатській, Рівненській, Хмельниць-
кій, Волинській, Житомирській та Іва-
но-Франківській областях історію Ук-
раїни обрали 80-86% учасників ЗНО. 
Натомість 51-58% осіб складатимуть ма-
тематику в Одеській, Харківській, Дніп-
ропетровській, Донецькій, Сумській Лу-
ганській, Миколаївській областях. 
 Нагадаємо, що перший тест ЗНО від-
будеться 23 травня. Цього дня учасни-
ки складатимуть українську мову та лі-
тературу. А заключним тестуванням ос-
новної сесії стане ЗНО з хімії, яке відбу-
деться 16 червня. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Золотоноші на місці бою 
кінного полку «Чорних запо-
рожців» iз московсько-біль-
шовицькими військами у 
лютому 1920 року відкрили  
пам’ятний знак цим воякам. 
 Історичний бій, коли ук-
раїнці здобули перемогу, від-
бувся в районі Свято-Успенсь-
кого собору. Вранці «Чорні 
запорожці» взяли залізнич-
ну станцію і дійшли до со-
бору. Той бій став край ньою 
точкою Першого зимового по-
ходу війська армії УНР. На-
ступного дня вони отрима-
ли наказ полишити Лівобе-
режжя та повернути на захід 
— місію переможного походу 
було виконано. 
 «До переможного бою тут 
«Чорні запорожці» пройшли 
через усю сучасну Черкащи-
ну, звільняючи її міста та села 
від більшовиків. Чи не анало-
гічне зараз на сході? Де наші 

бійці відвойовують у ворога 
кожен сантиметр українсь-
кої землі. І обов’язково їм це 
вдасться! 100-річчя Українсь-
кої революції Черкащина 
зустрічає, повертаючи краю 
славні імена героїв, на под-
виги яких варто рівнятися су-
часним українцям», — наго-
лосив на відкритті пам’ятного 
знака «Чорним запорожцям» 
голова Черкаської ОДА Юрій 
Ткаченко.
 Відкриття пам’ятника на 
місці героїчного бою черка-
щани приурочили до тради-
ційного щорічного Холодно-

ярського тижня, який у ці 
травневі дні область, разом 
iз патріотами всієї України, 
відзначає. Тож у селі Мед-
ведівці Чигиринського райо-
ну відкрили пам’ятний знак 
«Слава Україні! — Україні 
Слава!», адже це патріотичне 
гасло походить саме з Холод-
ного Яру. Також у селі Мель-
ники було освячено криницю 
головного отамана Холодного 
Яру Василя Чучупаки. 
 Рік тому в Черкасах було 
відкрито монумент «Бор-
цям за волю України». На-
разі черкащани увіковічили 

ще одну сторінку нашої ге-
роїчної історії. Це важливо, 
передовсім, для наших дітей 
— аби знали та пам’ятали іс-
торію свого народу. ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Політик пропонує збільшувати держав-
не замовлення та скасувати земельний по-
даток, щоб компенсувати збитки підпри-
ємства від втрати російського ринку.
 Лідер Радикальної партії, перебуваю-
чи з робочою поїздкою в Запоріжжі, відві-
дав «Мотор Січ». Підприємство, яке є од-
ним iз провідних у світі з випуску авіацій-
них двигунів для літаків та вертольотів, 
сьогодні опинилося у вкрай важкому ста-
новищі. Внаслідок агресії воно втратило 
російський ринок, куди постачало 40% 
продукції. Окрім того, через блокаду при-
пинилося постачання важливих комплек-
туючих для двигунів. Попри те, що цьо-
горіч державне замовлення збільшилося 
на 15%, до 500 мільйонів гривень, це все 
одно лише 5% обігу АТ «Мотор Січ».
 Олег Ляшко пообіцяв зробити все, щоб 
підприємство працювало на повну потуж-
ність і люди не втратили роботу. 
 «Ми добиваємося збільшення оборон-
ного замовлення, надання державних 
гарантій під майбутні контракти, щоб 
держава давала дешеві кредити. Окрім 
того, ми вимагаємо скасування земель-

ного податку для підприємства. Це доз-
волить зекономити мільйони гривень на 
розвиток виробництва та підвищення за-
рплат працівникам», — наголосив Ляш-
ко, додавши що зусиллями РПЛ вдалося 
звільнити від земельного податку «Пів-
денмаш» та «Антонова».
 Політик переконаний: «Мотор Січ» 

потрібне не лише Запоріжжю, а й усій 
Україні. 
 «Наше головне завдання — збере-
гти підприємство, щоб воно розвивало-
ся, мало більше замовлень. Коли в ук-
раїнців буде більше роботи — буде біль-
ша зарплата. Це наша мета», — наголо-
сив Олег Ляшко. ■

СВАВІЛЛЯ

Енциклопедія 
різночитання
Наукову установу 
в центрі столиці 
викинули на вулицю
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Передсвятковий тиждень ознаме-
нувався у столиці черговою подією, 
яку не назвати інакше, ніж рейдерська 
атака:  за допомогою ломів до держав-
ної наукової установи «Енциклопе-
дичне видавництво» увірвалися пред-
ставники виконавчої служби. Підста-
вою для тлумачення подій того дня є 
те, що відбулося порушення закону 
України про виконавче провадження. 
Представники відділу держвиконав-
чої служби Шевченківського район-
ного управління юстиції Києва разом 
із понятими та представниками нац-
поліції мали виконати судове рішен-
ня про виселення ДП «Всеукраїнське 
державне спеціалізоване видавниц-
тво «Українська енциклопедія» імені 
М. П. Бажана», але насправді висели-
ли й вилучили майно іншої юридич-
ної особи — ДНУ «Енциклопедичне 
видавництво». 
 Є відповідні укази президентів 
2013 та 2015 років, не кажучи вже про 
статут наукової установи — ними було 
зафіксовано адресу в ЄДРПО по вулиці 
Б. Хмельницького, 51-А. За користу-
вання водопостачання, електроенер-
гії і т.п. наукова установа регулярно 
сплачувала відповідні відрахування.
 «Наша апеляція до указів двох пре-
зидентів й розпорядження КМУ у рей-
дерів викликали лише іронізування, 
— розповідає «УМ» нещодавно одно-
голосно обрана науковцями директор 
ДНУ «Енциклопедичне видавництво» 
Алла Киридан. — Зараз ми звертає-
мося куди лише можливо щодо повер-
нення нашого приміщення. Наші речі 
частково викидали, або ж на них на-
кладали арешт. І лише за нашого бла-
гання нам дозволили залишити лише 
комп’ютери в одному з приміщень. Усі 
приміщення опечатані й ми не маємо 
до них доступу. 
 Ми звернулися до головного розпо-
рядника — «Держкомтелерадіо Украї-
ни» й зараз шукаємо можливості пере-
бування у певному приміщеннi. Фор-
мально договору-оренди в нашої ус-
танови не було, бо ми не вступили в 
правонаступництво з попередньою ус-
тановою (власне тiєю, яка має борги й 
яку прийшли виселяти) через те, що не 
було зроблено ревізкомісію». 
 Нагадаємо, що 1-й том «Великої 
Української Енциклопедії», який 
було видано у 2016 році накладом 
лише у 1000 примірників, — продукт 
інтелектуальної ваги й репрезентує 
країну у світовому науковому про-
сторі. Цей продукт можна розцінюва-
ти, як один із атрибутів державності 
— інтелектуальний паспорт нації, й в 
умовах агресії РФ — це надзвичайно 
вагомий чинник інформаційного ін-
женерінгу. 
 Другим, а може, й головним по-
ясненням безчинства з виселенням є 
приміщення в центрі Києва. Бо чому 
порушувати виконання указу Прези-
дента, зокрема пункту 2.2 указу від 
2015 року, де констатується, щоб за-
кріпити за ДНУ «Енциклопедичне ви-
давництво» приміщення за адресою по 
вул. Б Хмельницького, 51-А і переда-
ти будинок із комунальної власності у 
державну.   
 «КМДА бачить ситуацію по-своє-
му, — вважає Алла Миколаївна, — 
разом із «Київжитлоспецексплуата-
цією» вдалися до таких зухвалих дій. 
Чому в нашій державі дозволяється 
невиконання указів Президента орга-
нами влади?!» ■

■ОСВІТА

ЗНОву наближається
Історія України випускникам цікавіша за математику

■

Пам’ятний знак «Чорним 
запорожцям» у Золотоноші.
Фото надане прес-службою 

Черкаської ОДА.

❙
❙
❙
❙

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

Запорожці-переможці
На Черкащині вшанували воїнів армії УНР 
і холодноярців

■

ПІДТРИМКА

Бiльше роботи — бiльша зарплата
Ляшко пообіцяв врятувати 
«Мотор Січ»

■

Олег Ляшко завітав на «Мотор Січ».❙
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«З Бандери досить тяжко 
зробити головний антипольський 
символ. Бо в першу чергу він 
є головним антирадянським 
символом»
 ■ Пане Володимире, як відре-
агувала Польща на заклик Інсти-
туту національної пам’яті визнати 
операцію «Вісла» злочином проти 
людяності? 
 — Заклик цей був оприлюд-
нений лише нещодавно, і відгуку 
поки що жодного немає. Та я ду-
маю, що, на жаль, позитивної від-
повіді й не буде. Я уважно спос-
терігаю за тими дискусіями, які 
відбуваються зараз у Польщі, і 
мене неприємно та прикро врази-
ли дії польського міністра внут-
рішніх справ. Він, відповідаючи 
на депутатський запит стосовно 
того, чому Польща (вперше з 1989 
року) не профінансувала заходи, 
присвячені річниці операції «Віс-
ла», відповів, що так відбулося че-
рез культ Бандери та УПА, який 
має місце в Україні. Тут і логіка до-
волі дивна, і принцип колективної 
відповідальності, котрий обстоює 
цей міністр, цілковито неприпус-
тимий. 
 Але водночас це й показник 
того, як сприймається операція 
«Вісла» у сусідній державі. Йдеть-
ся про відновлення радянського 
міфу про те, що акція «Вісла» була 
свого роду реваншем чи помстою за 
українсько-польський конфлікт у 
роки Другої світової війни. І що 
вона була спрямована нібито ви-
нятково проти УПА, тобто була та-
кою собі антитерористичною опе-
рацією. Усе це — кілька значних 
кроків назад порівняно з тим, що 
було якийсь час тому. Нагадаю, 
що в 1990 році польським Сенатом 
було ухвалено рішення про засуд-
ження операції «Вісла», але рішен-
ня Сейму з цього приводу так і не 
вийшло. А зараз узагалі звучать го-
лоси, які намагаються виправдати 
цю депортацію, що донедавна вва-
жалося б зовсім неприпустимим. 
 ■ Уточніть, будь ласка, з приво-
ду рішення Сенату...
 — У 1990 році Сенат (верх-
ня палата польського Сейму) ух-
валив рішення щодо засудження 
операції «Вісла». Наступним ета-
пом мало бути консолідоване рі-
шення Сейму. Але за всі ці роки 
цього так і не сталося. Саме з цим 
і пов’язане наше звернення. Адже 
було б дуже символічно, якби оби-
два парламенти — українська 
Верховна Рада та польський Сейм 
— ухвалили заяву, в якій ішло-
ся б про операцію «Вісла» як про 
злочин польського комуністич-
ного режиму. В Україні і в Поль-
щі зараз говорять про необхідність 

долати комуністичне минуле, тож 
така заява була б природним про-
довженням подібної політики.
 ■ Добре, що хоч за комунізмом 
у Польщі ностальгії немає...
 — Немає, але по відношен-
ню до операції «Вісла» ми стаємо 
свідками доволі дивного симбіо-
зу, коли ті, хто вважає себе анти-
комуністами, починають виправ-
довувати цю акцію. Хоча остання 
є типовим комуністичним злочи-
ном, співставним з такими злочи-
нами, як депортація кримських 
татар чи народів Кавказу, Балтії 
тощо.
 ■ Чому Польща взагалі аж так 
зациклена на Бандері і УПА?
 — Насправді з Бандери до-
сить тяжко зробити головний ан-
типольський символ. Так, части-
ну свого життя Бандера справді 
боровся проти польської держа-
ви, яку він сприймав як окупацій-
ну на території Західної України. 
Але при цьому Бандера у найпер-
шу чергу є головним антирадянсь-
ким символом. І якщо можна зро-
зуміти несприйняття Бандери у 
Росії, де відбувається послідовна 
реабілітація усього радянського, 
то складно зрозуміти таке ж не-
сприйняття у Польщі. Тим паче 
що звинувачення у його причет-
ності до українсько-польського 
конфлікту є абсурдними, зважаю-
чи на те, що на момент апогею цьо-
го конфлікту — в 1943-44 роках — 
Бандера перебував у нацистсько-
му концтаборі.
 А щодо «образ» на Бандеру че-
рез його несприйняття польської 
держави, то і цей момент є доволі 
дивним, бо він у своїх діях значною 
мірою наслідував батька польської 
державності Юзефа Пілсудського, 
котрий також починав із терорис-
тичних актів, спрямованих проти 
російської окупації. Та й взагалі, 
ті історичні постаті, які так гаряче 
засуджуються в Польщі, були ко-
лись її громадянами, навчалися у 
польських школах, вчили там про 
героїчних польських повстанців і 
наслідували їх, але вже в боротьбі 
проти польської держави.

«Для наших сусідів-поляків є 
властивою така ментальна риса, 
як представлення себе народом-
жертвою»
 ■ Якщо говорити про спільне 
українсько-польське минуле, то 
у зв’язку з чим відбувся відкат на-
зад у його осмисленні? Адже було 
колись порозуміння між Кучмою 
(пізніше — Ющенком) з нашого 
боку і Квасьнєвським із боку Поль-
щі. Була й підтримана цими пре-
зидентами формула «Пробачаємо 
і просимо пробачення», яка діяла 

у контексті Волинської трагедії. 
Усе змінилося через нову польсь-
ку політичну кон’юнктуру?
 — Насправді за останні роки 
в цьому відношенні було зробле-
но дуже багато. Так, були спільні 
заяви двох президентів, двох пар-
ламентів, церков... Чому відбувся 
відкат назад? Думаю, тут справа 
не лише у політиках, а й у певних 
суспільних настроях. Для наших 
сусідів-поляків є властивою така 
ментальна риса, як представлен-
ня себе народом-жертвою. Це до-
сить активно розроблено й у поль-
ській культурі, бо Польща, мов-
ляв, це «Христос серед народів», 
«розіп’ятий» ще десь із кінця 
XVIII століття.
 Такий статус жертви дозволяє 
позбавляти себе відповідальності 
за злочинні вчинки. Він, щоправ-
да, захитався в Польщі на почат-
ку 2000-х років, коли у суспільс-
тві розгорнулися активні дискусії 
довкола минулого — довкола, зок-
рема, єврейського погрому в Кель-
це, довкола брутального виселен-

ня з Польщі німецького населен-
ня після Другої світової війни... 
Тоді образ винятково жертви по-
чав тьмяніти, але все ж він нікуди 
не зник, і частина польського полі-
тикуму, яка зараз при владі, вирі-
шила його підняти на прапори. За-
раз дуже легко представити поля-
ків жертвами, а українців — ка-
тами, бо Україна зайнята війною, 
і, очевидно, розрахунок був на те, 
що актуалізація цього питання 
не викличе в Україні аж надто го-
строї реакції.
 Ми часто чули від польських 
колег: «Не сприймайте це надто 
болісно, це наша внутрішньополі-
тична лінія». Але насправді це на-
пряму торкається нас, українців, 
котрих хочуть представити як ди-
кунів, що вирізали значну части-
ну польського населення. І цей 
образ формується як політика-
ми, так і мистецтвом. Минулого 
року однією з кінокартин, яка от-
римала найбільше відзнак та ви-
нагород, був фільм Войцеха Сма-
жовського «Волинь», де українці 
показані як убивці, і це не може 
не впливати на теперішні стосун-
ки між нашими народами. І ми 
вже є свідками того, як нищать 
українські могили, українські 

пам’ятники, як нападають на ук-
раїнські демонстрації, як нашим 
громадянам забороняють в’їзд до 
Польщі.
 Це все нагадує те, що ми має-
мо у стосунках з Росією, котра спо-
чатку нав’язувала нам свої пог-
ляди на минуле, а потім почала 
нав’язувати свої погляди на май-
бутнє. І найнеприємніший вирок, 
який звучить з вуст українців на 
адресу поляків, — це те, що вони 
такі самі, як москалі.
 ■ До речі, про москалів. Аналі-
зуючи свою історію, Польща має 
претензії ще до когось, окрім Ук-
раїни? До тієї ж таки Росії, напри-
клад?
 — Що цікаво: якщо говорити 
про Другу світову війну, то поп-
ри наявність україно-польсько-
го конфлікту, більшість поляків 
загинули на цій війні від рук на-
цистських окупантів, але жодної 
відозви з цього приводу чомусь 
не було. Так само немає звернень 
з приводу влаштованого совєта-
ми геноциду поляків у роки Дру-
гої світової війни або відразу піс-
ля неї.
 ■ Може, польський уряд прос-
то відволікає своїх громадян від 
соціальних негараздів пошуками 
ворогів в Україні?
 — Це цілком реалістичний 
варіант, і я думаю, що деяку роль 
він також відіграє. Але все одно: 
відволікати можна тим, на що іс-
нує певний попит. А попит є на 
жертовність, і його використову-
ють, в тому числі й для того, щоб 
переключати увагу поляків від не-
ефективності їхньої влади.
 ■ Ви згадали про «Волинь» та 
про відзнаки цього фільму. А як 
на нього реагував пересічний гля-
дач?
 — Із захопленням. Його пе-
редивилися до кінця минулого 
року, якщо я не помиляюся, пів-
тора мільйона людей, і він взяв усі 
можливі нагороди. Фільм цей, на 
жаль, стане тим явищем, яке на-
довго формуватиме уявлення по-
ляків про Україну, бо він переніс 
усі стереотипи з минулого в сучас-
не і надав їм модерного бачення, 
ставши елементом поп-культури.
«Ті польські політики, які так 
ретельно вибудовували антиук-

раїнську сцену, тепер зрозумі-
ли, що самі опинилися на ній як 
маріонетки у виставі, котру пока-
зує Росія»
 ■ Словом, теплими стосунки 
поляків та українців не назвеш?
 — Якщо підсумовувати, то 
2016 рік став, напевно, найгір-
шим роком в історії україно-поль-
ських стосунків за всі часи Неза-
лежності.
 ■ А поляки не розуміють, що 
є третя сторона, котра докладає 
зараз усіх можливих зусиль, щоб 
розсварити наші два народи? Взя-
ти той-таки напад на польське 
консульство у Луцьку, напад на 
пам’ятник у Гуті Пєняцкій — для 
нас російський слід у актах ван-
далізму є очевидним. А для Поль-
щі — ні?
 — Хочеться думати, що ро-
зуміння цього зростає. Принай-
мні, після нападу на консуль ство 
була заява міністра закордонних 
справ Польщі, котрий висловив 
переконання, що за цим стоїть 
третя сторона. І це позитивне виз-
нання, проте слід розуміти, що де-
які кроки сучасної польської вла-
ди дуже сильно грають на руку цій 
«третій стороні». Також хотілося 
б вважати, що ті польські політи-

ки, які так ретельно вибудовували 
антиукраїнську сцену, тепер зро-
зуміли, що самі опинилися на ній 
як маріонетки у виставі, котру по-
казує Росія.
 ■ Колишній прем’єр Польщі 
Ярослав Качинський сказав, що 
разом з Бандерою Україна до Єв-
росоюзу не увійде. Як реагувати 
на такі заяви та чи варто на них 
реагувати взагалі? 
 — Я думаю, що реагувати не 
варто взагалі. Навіть незважаючи 
на значимість цієї політичної пос-
таті. Бо заява його цілковито аб-
сурдна. Серйозні політики не по-
винні собі дозволяти подібні вис-
ловлювання. Такі люди, як Степан 
Бандера, із яскравою, хай навіть і 
неоднозначною біографією, вша-
новуються у більшості країн як ті, 
хто боровся за незалежність своєї 
країни і віддав за це життя. Тож 
Качинський, який закидає щось 
Бандері, мав би уважніше при-
дивитися до польської історії, де 
подібні постаті мали місце теж.
 ■ Ймовірно, тут дається взна-
ки також брак контактів на най-
вищому рівні між Україною та 
Польщею?
 — Мені важко сказати. Ніби-
то зустрічі між президентами та 
парламентаріями відбуваються, 
але їх, мабуть, дійсно недостат-
ньо. Якщо наші польські коле-
ги досі не розуміють, чому в нас 
тривають процеси з відродження 
пам’яті Української повстанської 
армії і чому для українців це так 
важливо, зокрема й у протистоян-
ні з Російською Федерацією. По-
ляки мусять зрозуміти: ті, хто ви-
магає від українців засудження 
героїв, які боролися за нашу неза-
лежність у минулому, виглядають 
як ті, хто не хотів би цієї незалеж-
ності тепер.
 ■ А як, власне, у Польщі спри-
ймають Росію? І як багато про неї 
говорять?
 — Говорять насправді небага-
то. Про Україну говориться біль-
ше. Але мені здається, що багато 
поляків просто не відчувають мас-
штабів тієї загрози, яка нависла за-
раз над Україною (і над Польщею 
також) через дії Росії. Така без-
печність походить, можливо, від 
присутності сил НАТО на польсь-

кій території — є впевненість, що 
«парасолька» НАТО захистить.
 ■ Але на чиєму боці поляки в 
українсько-російській війні?
 — Здебільшого підтримують 
Україну. Але звучать голоси й 
тих, хто вбачає своє покликання у 
захисті Польщі від якогось нібито 
існуючого українського фашизму 
тощо. Насправді ж ці сили грають 
винятково на Росію.
 ■ Можливо, їхня світоглядна 
картина розшириться за рахунок 
нових фактів, що з’являться після 
завершення розслідування Смо-
ленської трагедії, до якої також 
доклала руку Росія?
 — Можливо. Загалом Смо-
ленська трагедія доволі дивним 
чином вплинула на польсько-
російські стосунки. Я був присут-
ній на похованні Качинських у 
2010 році, а коли ввечері дивив-
ся польське телебачення, був ней-
мовірно вражений тими проросій-
ськими заявами, які звучали по 
всіх медіа. Йшлося про те, що ця 
трагедія має зблизити два народи і 
що вони мусять забути про ворож-
нечу тощо. Було дивно таке чути, 
особливо зважаючи на те, що серед 
загиблих були ті політики, які чіт-
ко розуміли загрозу Росії. ■

ПРЯМА МОВА

Володимир В’ятрович: 
2016-й став найгіршим роком в 
українсько-польських стосунках
Голова Інституту національної пам’яті — про прикрі моменти 
взаємин двох країн, які стали можливими через новий 
порядок денний польської влади
Наталія ЛЕБІДЬ

Із Володимиром В’ятровичем «Україна молода» зустрілася напередодні 70-ї 
річниці операції «Вісла», тож зрозуміло, що частина розмови була присвячена 
саме цій темі. Проте інша тема лишилася неохопленою. На жаль, погані 
новини надходять тоді, коли їх не чекаєш, а руйнування надгробного 
пам’ятника воякам УПА на кладовищі села Грушовичі поблизу Пе-
ремишля у Польщі було саме такою поганою новиною. Подія 
вкотре довела, що напруження у відносинах між Україною 
та Польщею поки що зберігається, ба, навіть більше: хтось 
дуже ретельно накручує пружину такого напруження. Що 
буде далі — покаже час, але поки що проблем не бракує. 

■

Нинішні відносини з Польщею нагадують те, що ми маємо у стосунках з Росією, 
котра спочатку нав’язувала нам свої погляди на минуле, а потім почала нав’язувати 
свої погляди на майбутнє. І найнеприємніший вирок, який звучить з вуст українців 
на адресу поляків, — це те, що вони такі самі, як москалі.
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Степан ПЕТРЕНКО

 Із початком суду у справі про розкра-
дання з БТА Банку в Казахстані голо-
вний фігурант кримінальної справи ак-
тивізував діяльність у політичному про-
сторі Європи. Відтак колишній голова 
ради директорів банку БТА Банку Мух-
тар Аблязов, звинувачений у махіна-
ціях більш ніж на 7,5 млрд. доларів, — 
своєрiдно заохочує депутатів Європар-
ламенту.
 Упродовж восьми років, доки трива-
ло слідство у справі БТА Банку, казах-
станська прокуратура намагалася де-
портувати олігарха. Останнi три роки 
Аблязов перебував у в’язниці Фран-
ції: його затримали за запитом Росії, де 
він теж був звинувачений у розкрадан-
ні. Однак у грудні 2016 року Держра-
да Франції скасувала указ про екстра-
дицію Аблязова і випустила його з 
в’язниці. Тоді Париж обґрунтував своє 
рішення тим, що запит Росії був зроб-
лений «iз політичних причин». Бага-
тьох здивувала позиція Франції, тому 
що у Великобританії, на Кіпрі й у бага-
тьох інших країнах факт шахрайства в 
БТА Банку визнали. Також основним 
винним був визнаний Мухтар Аблязов 
і його подільники. З висунутими казах-
станською стороною звинуваченнями 
щодо створення організованої злочин-
ної групи погодилися. Більше того, в 
листопаді 2012 року Вищий суд Лондо-
на виніс рішення про стягнення з Абля-
зова і Романа Солодченка 2,1 млрд. до-
ларів на користь БТА Банку.
 Збиток від махінацій Аблязова в 
Росії перевищує кілька мільярдів до-
ларів, а в злочинних схемах були за-
діяні громадяни РФ, котрі вже були за-
суджені або перебувають під слідством. 
Сьогодні кримінальні справи стосовно 
Аблязова і його подільників ведуться в 
Казахстані, Росії та Україні за 11 стат-
тями.
 Присвоєна Аблязовим і його оточен-
ням сума — близько 12 млрд. доларів — 
це кошти вкладників фінансових уста-
нов відразу кількох країн. Це були без-
посередньо пенсійні вклади населення, 
особисті заощадження громадян Казах-
стану, позики від іноземних фінансо-
вих інститутів і депозитні рахунки ком-
паній, позики від державних органів (у 
Росію, Казахстан і Україну).
 Судом Англії встановлено факт неза-
конного заволодіння шахраями кошта-
ми в сумі понад 4,3 млрд. доларів. При 
цьому англійські слуги Феміди встано-
вили, що гроші з БТА Банку виводили 

через транснаціональну мережу з понад 
1300 офшорних компаній 10 країн сві-
ту.
 Злочинні схеми Аблязова були на-
стільки витончені, а результати — мас-
штабні, що казахстанський екс-банкір 
увійшов у десятку найбільших злочин-
ців століття.
 Ще один казахстанський олігарх-
утікач, який звинувачується на бать-
ківщині в корупції, — Віктор Храпу-
нов. Парадоксально, але він пов’язаний 
родинними зв’язками з Аблязовим: 
син Храпунова одружений iз донькою 
Аблязова. На батьківщині Храпунову 
пред’явлені позови за створення зло-
чинної групи, злодійство, шахрайс-
тво та інші статті. Доки Віктор Храпу-
нов входить до числа найбагатших лю-
дей Швейцарії, влада США дала згоду 
на розгляд позову міста Алмати (його 
мером довгий час був Храпунов) проти 
олігарха та його сім’ї. «Храпунови і їхнi 
підставні компанії придбали у власність 
об’єкти нерухомості й дорогi автомо-
білі в Каліфорнії, використавши кош-
ти, вкрадені з бюджету міста Алмати», 
— підтверджує Федеральний апеляцій-
ний суд штату Каліфорнія, США.
 У французьких ЗМІ неодноразово 
з’являлися натяки на те, що одна з пар-
тій, яка бореться за владу у Франції, от-
римала вагому спонсорську допомогу 
від Аблязова в обмін на його звільнен-
ня. Але доказів цього не знайшлося, і в 
результаті Аблязов опинився на волі.
 Але факт залишається фактом: Аб-
лязов через підконтрольні йому струк-
тури активно фінансує сили, що висту-
пають проти політики діючих урядів ба-
гатьох країн на пострадянському про-
сторі. Кошти проводяться через фонд 
«Відкритий діалог», зареєстрований у 
Польщі. Через цей же фонд фінансують-
ся взаємини Аблязова з європейськими 
політиками. 
 Тож чотири парламентарії звернули-
ся в Інтерпол iз проханням припинити 
переслідування «політичного дисиден-
та і біженця з Казахстану Мухтара Аб-
лязова по справі БТА Банку і Анатолія 
Погорєлова — колишнього топ-менед-
жера казахстанського БТА Банку, чиє 
ім’я було внесено до «червоного бюлете-
ня Інтерполу. Це і є свідченням того, що 
політична система Європи втрачає свої 
демократичні засади. І те, що депутати 
Європарламенту готові за певнi стиму-
ли проголосити своїм героєм будь-яко-
го спонсора, вже не новина. Саме тому 
нині звучать їхні звинувачення на адре-
су Інтерполу. ■

КОЛІЗІЇ

Схеми не знають 
кордонiв
Утікач-олігарх і колишній банкір iз темним минулим 
диктує свої умови в ЄС

■

Казахстанський екс-банкір увійшов у десятку найбільших злочинців століття.❙

Замах у Кабулі
 Учора в ранкову годину пік смертник влаштував 
теракт у Кабулі. Він підірвався біля колони військо-
вих НАТО. Повідомляють про щонайменше 8 загиблих 
і майже 30 поранених. Усі жертви — цивільні. У місії 
Альянсу сповістили, що троє американських вояків 
зазнали поранень, але їхньому життю нічого не загро-
жує. Вибух стався у велелюдному районі афганської 
столиці неподалік посольства США і штабу представ-
ництва НАТО. «Коли два американські танки під’їхали 
сюди, нападник побіг до них, і в цю мить пролунав 
вибух», — розповів свідок. Відповідальність за на-
пад узяло на себе угруповання «Ісламська держава». 
Раніше рух «Талібан» також закликав до атак проти 
іноземних військ. Минулого тижня бойовики заяви-
ли, що розпочинають весняний наступ на афгансь-
кі сили безпеки. За даними розвідки США, місцевий 
уряд контролює менше 60 відсотків країни. 

Кремль — центр торгівлі героїном?
 «Керована Кремлем російська мафія діє в усій 
Європі», — говориться у звіті «мозкового центру» 
Європейської ради закордонних справ (ECFR). На 
думку експертів, кремлівський апарат безпеки, до 
якого входять ГРУ, СВР та ФСБ, тісно пов’язаний з 
російськомовними мафіозними групами, які діють 
на терені всієї Європи. «Російська держава є в знач-
ній мірі криміналізована, а зв’язки політичного класу 
з представниками кримінального світу призвели до 
того, що уряд для досягнення своїх інтересів усе ще 
користується послугами злочинців», — говориться 
у звіті ECFR. З розслідувань експертів центру вип-
ливає, що російська влада використовує криміналь-

ні групи для різноманітних злочинних цілей, як-то кі-
бератак, контрабанди товарів і людей і навіть полі-
тичних вбивств на замовлення Кремля. «За підра-
хунками, третина всього героїну, який потрапляє на 
європейські вулиці, проходить через руки російської 
мафії», — сказав експерт ECFR Марк Галеотті. Зло-
чинці, які пов’язані з Кремлем, діють передусім там, 
де є великі осередки російськомовного населення, 
зокрема на півдні Іспанії, в Греції, Литві, а також у 
Берліні. З досліджень Європейської ради закордон-
них справ випливає, що зв’язки мафії з російською 
державою значно зміцнилися з 2000 року, коли пре-
зидентом став Володимир Путін. 

Ердоган пригрозив розпрощатися з ЄС 
 Після трьох років перерви президент Туреччи-
ни Реджеп Ердоган повернувся до лав керівної «Пар-
тії справедливості і розвитку». Він вийшов із заснова-
ної власноруч політсили, оскільки Конституція заборо-
няла висуватися в лідери країни партійному кандидатові. 
Однак зміни до основного закону, схвалені на референ-
думі, тепер це дозволяють. Під час партійних зборів Ер-
доган поставив руба майбутнє відносин з ЄС, закликав-
ши Брюссель відновити перемовини про членство Анка-
ри. «Відтепер не існує іншого варіанту, окрім початку но-
вого етапу переговорів. Інакше — до побачення. Європа 
повинна дотриматися своїх обіцянок. Ми можемо сісти 
за стіл і розпочати діалог. Якщо цього не станеться, нам 
немає чого з вами обговорювати», — сказав Ердоган. 
Погрозам турецького лідера передувала заява комісара 
ЄС із питань розширення Йоганнеса Гана, який зазначив, 
що за Ердогана Туреччина відвернулася від наміру при-
єднатися до Євросоюзу. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Ігор ВІТОВИЧ

 Друге травня було присвячене пре-
зидентом Росії Володимиром Путіним 
дипломатії по головних міжнародних 
напрямах. Він провів першу телефонну 
розмову з Дональдом Трампом iз того 
часу, як США випустили крилаті раке-
ти по сирійській військовій базі. Прези-
дент Сполучених Штатів та його росій-
ський колега хочуть припинення вог-
ню, щоб закінчити війну в Сирії, пові-
домили в Білому домі за результатами 
телефонних переговорів. Лідери також 
обговорили конфлікт довкола КНДР. 
Стосовно ситуації на Корейському пі-
вострові, то Путін закликав Трампа «до 
стриманості та зниження рівня напру-
женості». 
 У повідомленнях прес-служб Білого 
дому та Кремля йдеться про «продук-
тивну розмову». У заяві Білого дому 
вказано: «Президент Трамп та прези-
дент Путін погодилися, що страждан-
ня у Сирії тривають занадто довго й що 
всі сторони повинні зробити все можли-
ве, аби покласти край насильству. Діа-
лог був конструктивним і включав об-
говорення зон безпеки, або деескалації, 
для досягнення тривалого перемир’я з 
гуманітарних та інших міркувань. На 
сайті Кремля вказано, що лідери Росії 
та США домовилися працювати над 
створенням передумов для запуску ре-
ального процесу врегулювання в Сирії.
 За повідомленням, президенти та-
кож домовилися активізувати діалог 
між керівниками МЗС — Сергієм Лав-
ровим та Рексом Тіллерсоном. Держде-
партамент США ще раніше заявив, що 
Тіллерсон та Лавров зустрінуться 10-11 
травня на Алясці. У Кремлі додали, що 
президенти обговорили майбутню зус-
тріч Дональда Трампа та Володимира 
Путіна на полях саміту «Великої двад-
цятки» у Гамбурзі, що має відбутися 7-
8 липня.
 Також другого травня у Сочі відбули-
ся переговори Володимира Путіна з кан-
цлером Німеччини Анґелою Меркель. 
Головними темами першого раунду осо-
бистих переговорів між канцлером Ні-
меччини та президентом Росії були кон-
флікти в Україні й Сирії та підготовка 
до саміту «Великої двадцятки».

 Це була перша зустріч такого рів-
ня між Анґелою Меркель i Володими-
ром Путіним, відколи Росія анексува-
ла Крим у 2014 році. У розгортанні кон-
флікту на Донбасі Путін укотре вину-
ватив «владу в Києві» та став на захист 
«Нормандського формату», побажавши 
також, аби українська влада сіла за стіл 
переговорів із сепаратистами.
 Робота над урегулюванням конф-
лікту на Донбасі в рамках «Нормандсь-
кого» та «Мінського» форматів продов-
житься після завершення президентсь-
ких виборів у Франції, домовилися Мер-
кель iз Путіним. «Процес посувається 
дуже повільно, ми досягаємо прогре-
су лише маленькими кроками, знову 
і знову трапляються провали», — за-
значила Меркель на прес-конференції 
з Путіним. Канцлер ФРН також закли-
кала співрозмовника завжди пам’ятати 
про припинення вогню. «Моє нагаль-
не прохання до російського президен-
та — зробити все для припинення вог-
ню. Адже, на мій погляд, лише завдяки 
цьо му в українському суспільстві поста-
не клімат, за якого можливі болючі ком-
проміси щодо статусу цих територій у 
Донецькій та Луганській областях», — 
наголосила вона. На тлі цього канцлер-
ка Німеччини вказала на необхідність 
отримання Україною доступу до влас-
них кордонів. Слід паралельно працю-
вати над перемир’ям та політичним про-
цесом на Донбасі, впевнена Меркель.
   «Німецька хвиля» повідомила з поси-
ланням на свої джерела в уряді ФРН, 
що в Берліні цей візит Меркель не вва-
жають епохальним. Його розглядають 
радше як буденну поїздку в рамках під-
готовки до липневого саміту G20 у Гам-
бурзі. ■

КОНТАКТИ

Нелюбовний трикутник
Дипломатичні маневри Путіна: поговорив по телефону 
з Трампом та зустрівся з Меркель 

■

Меркель просила Путіна припинити 
вогонь в Україні. 

❙
❙
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Долі диктаторів-тиранів
 Історія останніх ста років 
засвідчує, що долі диктаторів, 
як і їхні характери, дуже подіб-
ні, і вони, як правило, закінчу-
ють своє життя трагічно або у 
в’язниці.
 Тиран комуністичного ре-
жиму в СРСР Йосип Сталін і 
диктатор нацистської Німеч-
чини Адольф Гітлер — нелю-
ди ХХ століття, які розв’язали 
Другу світову війну. В ній брали 
участь 61 країна світу (80% на-
селення Землі). Загальні людсь-
кі втрати склали понад 71 млн. 
осіб: з них військових — 24,4 
млн., мирних жителів — 46,7 
млн. осіб. 
 Прямі людські втрати ук-
раїнського народу у війні — 
близько 10 млн. осіб. До лав 
Червоної армії за роки війни 
було мобілізовано 7 млн. україн-
ців, з яких 4,1 млн. осіб убиті 
в боях, загинули у полоні, по-
мерли в шпиталях від ран. Під 
час німецької окупації загину-
ло понад 4 млн. цивільних ук-
раїнців, 2,4 млн. було вивезено 
на примусові роботи до Німеч-
чини, більша частина з яких за-
гинула або не повернулася. За-
гальні демографічні втрати ук-
раїнців за період війни склали 
14 млн. осіб, або 33,6% населен-
ня України на початок червня 
1941 року (41,6 млн. людей).
 Втрати українців у цій вій-
ні є найбільшими, непорівнян-
ними з втратами інших країн і 
народів світу і складають 20,1% 
від загальносвітових людських 
втрат, або 33% від загальних 
втрат СРСР (42 млн.). 
 Попередники Сталіна — 
євреї за національністю і гомо-
сексуалісти Троцький (Бронш-
тейн) і Ленін (Бланк) після біль-
шовицького перевороту за чо-
тири роки «червоного терору» 
і громадянської війни знищи-
ли понад 20 млн. людей. Тро-
цький був убитий за наказом 
Сталіна в 1940 році. На Леніна 
був вчинений замах, але він ви-
жив. За твердженням російсь-
ких істориків, у боротьбі за вла-
ду Сталін отруїв Леніна у 1924 
році.
 29 квітня 1945 року Гітлер і 
його коханка Ева Браун повін-
чалися, а наступного дня покін-
чили життя самогубством. Їхні 
тіла були спалені.
 Фашистський диктатор Іта-
лії Беніто Муссоліні (союзник 
Гітлера) і його коханка Кларет-
та Петаччі 28 квітня 1945 року 
були схоплені партизанами і 
розстріляні, а наступного дня 
їхні тіла були вивішені на глум 
натовпу.

 Російські історики стверджу-
ють, що Берія з метою захоплен-
ня влади і через боязнь бути роз-
стріляним, як його попередни-
ки Ягода і Єжов, отруїв «вождя 
народу» Сталіна. Через декілька 
місяців Берія був убитий.

Пробачте, що вижили
 Про більшість жахливих зло-
чинів, вчинених Сталіним, сьо-
годні відомо. Я наведу один із 
цих злочинів, який, на мою дум-
ку, є найжахливішим, найбільш 
звірячим і ретельно приховуєть-
ся донині. Мова — про інвалідів 
війни.
 Вони виграли війну, вряту-
вавши світ (в т.ч. і Сталіна) від 
рабського поневолення нацист-
ської Німеччини і, дякуючи 
Богу, вижили, щоб жити. Але 
вони не вкладалися в жоден об-
раз радянського воїна-перемож-
ця, розтиражований тогочас-
ною сталінською пропагандою. 
Їм не пощастило на вокзаль-
них перонах обіймати і цілува-
ти своїх дружин і дітей. Не обій-
мали, бо не мали чим. Вони не 
крокували на парадах Перемо-
ги і святкових демонстраціях у 
струнких колонах. Не крокува-
ли, бо не мали чим...
 У це важко повірити, але це 
правда, підтверджена докумен-
тально, свідченнями очевидців 
і донесеннями (рапортами) ви-
конавців цього звірячого злочи-
ну, вчиненого проти інвалідів. 
Згідно з архівними докумен-
тами НКВС і міноборони СРСР 
під грифом «Цілком таємно», з 
фронтів війни повернулося без-
руких — 1 млн. 10 тис., безно-
гих — 1 млн. 121 тис. та тих, хто 
втратив і руки, і ноги — 85 942 
фронтовики, сотні тисяч — із 
важкими пораненнями голови, 
внутрішніх органів, контуже-
них, сліпих. Десятки тисяч ін-
валідів війни перебували в шпи-
талях без свідомості, з втратою 
пам’яті. Під час війни було демо-
білізовано близько 3,8 млн. пора-
нених солдатів і офіцерів, з них 
— 2 млн. 576 тис. інвалідів були 
комісовані як непридатні до вій-
ськової служби у воєнний час.
 У 1946 році за одну ніч у всіх 
великих містах, столицях союз-
них республік і в Москві наряди 
органів міліції і державної без-
пеки без суду і слідства зібрали 
інвалідів війни з вокзалів, при-
вокзальних площ, ринків, кафе, 
пивних та інших місць, заванта-
жили в ешелони і вивезли у від-
далені куточки Радянського Со-
юзу — до Сибіру, на Соловки, 
Колиму, в концтабори та спе-
ціальні інтернати, де вони були 
майже всі розстріляні.

 Історики стверджують: це 
було зроблено за розпоряджен-
ням Сталіна, а наказ про його 
виконання віддав сам мар-
шал Жуков. У жодній із про-
мов Сталіна воєнної і повоєн-
ної доби не згадується величез-
на армія інвалідів-фронтови-
ків. Саме існування скалічених 
ветеранів було немов докором 
і, можливо, навіть загрозою ре-
жиму і його вождю, який вва-
жав перемогу своєю власною за-
слугою. Інваліди війни не впи-
сувалися в сонцесяйну карти-
ну воєнного тріумфу Сталіна, 
оскільки поряд із десятками 
мільйонів полеглих вони надто 
очевидно «втілювали» ту жах-
ливу ціну, яку заплатили наро-
ди СРСР за перемогу.
 Друга велика «зачистка» 
безпритульних інвалідів відбу-
лася до 70-ї річниці народження 
Сталіна в 1949 році. За оцінка-
ми російських істориків, усьо-
го було знищено (розстріляно, 
замордовано голодом, холодом 
та ненаданням медичної допо-
моги) понад 2 млн. інвалідів. Їх 

Сталін перетворив на «табірну 
пилюку». Документи про вчи-
нення цього нелюдського зло-
чину до цього часу утаємничені 
і зберігаються в архівах ФСБ і 
міноборони Росії. Окремі доку-
ментальні підтвердження про 
вивезення і знищення інвалідів-
фронтовиків повинні зберігати-
ся також в архівах МВС і СБ Ук-
раїни. 

Доля Путіна 
 Путін може повторити долю 
румунського диктатора Ніко-
ли Чеушеску або лівійського 
— полковника Муаммара Кад-
дафі, чи іракського — Садда-
ма Хусейна, якщо втрутиться 
«російський бунт» — «страш-
ний і безпощадний», за визна-
ченням російського поета Олек-
сандра Пушкіна. Якщо ж Путі-
ну пощастить — то його чекає 
доля югославського диктатора 
Слободана Мілошевича. 
 Путіна може ліквідувати і 
його найближче оточення, «за-
мочивши в сортирі», щоб збе-
регти свої мільярдні статки, 

або хтось із тих, хто має до ньо-
го кровну помсту, а таких бага-
то і в Чечні, і в Грузії, і в Сирії.
 За дві війни, розв’язані Єль-
циним і Путіним у Чечні, росій-
ські війська знищили близько 
200 тисяч мирного населення, 
включаючи понад 15 тисяч ді-
тей, більше 200 тисяч чеченців 
були поранені й скалічені, май-
же половина населення респуб-
ліки стала біженцями.
 Результат воєнної агресії 
Росії проти Грузії: тисячі уби-
тих і поранених мирних жи-
телів, майже 120 тисяч біжен-
ців, окупація Грузії і анексія 
20% її території.
 Від російських бомбових і 
ракетних ударів у Сирії загину-
ло понад 3 тисячі мирних меш-
канців і сотні дітей, знищено 
десятки шкіл, дитячих садків, 
лікарень, сотні тисяч сирійців 
стали біженцями. Проти свого 
народу уряд Башара Асада, яко-
го підтримує Путін, застосову-
вав хімічну зброю.
 У квітні цього року в метро 
Петербурга був здійснений тер-

«Нехай зникне

ВІЙНА І ПРАВО

Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО
Герой України, заступник голови Спілки офіцерів України, кандидат 
юридичних наук

У попередніх публікаціях в «Україні молодій» — «Російський слід 
«ІДІЛ», «Катинь-2 — злочин Російської Федерації», «Кремль — 
убивця», «Бумеранг для Путіна», «Агресорам по заслугах», «Путін 
— терорист №1», «Ми — не брати», «Москалі-садисти», «Анти-
христ і слуга Диявола» — на основі зібраних доказів встановле-
на злочинна діяльність президента Росії Путіна на державному і 
міжнародному рівнях: розв’язання другої війни в Чечні та війн у 
Грузії, Україні, Сирії; знищення літака з президентом Польщі Ле-
хом Качинським і збиття пасажирського малайзійського літака. З 
метою захоплення влади Путіним були організовані терористичні 
акти і замовні убивства в Росії.
Психіатри, психологи, фізіологи, фізіономісти зробили висновок: 
Путін — соціопат, який має ознаки шизофренії, педофілії, страж-
дає манією величі; в його поведінці яскраво виражені прояви са-
дизму. Він — мстивий, злопам’ятний, образливий, що є неприпус-
тимо для політика, який займає пост президента країни. 
У цій публікації дається характеристика доль окремих диктаторів 
та аналіз норм міжнародного права, законів війни і національно-
го законодавства, які повинні бути застосованими до Путіна, щоб 
припинити його міжнародну терористичну діяльність і розв’язані 
ним війни. Розглядаються варіанти, які можуть бути застосовані 
до Путіна, щоб врятувати світ від «божевільного з ядерною кноп-
кою».

■

Ліквідація Путіна — легітимна, законна, справедлива

а цивілізація

Розстріл подружжя Чаушеску 25 грудня 1989 року.❙
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акт. Його жертвами стали 16 
осіб, у тому числі й виконавець 
теракту Акбаржон Джалілов. 
ФСБ РФ повідомила, що затри-
мала організатора теракту Аб-
рора Азімова. 
 Відповідальність за теракт 
у Петербурзі взяло на себе те-
рористичне угруповання «Ба-
тальйон імама Шаміля», яке 
пов’язане з «Аль-Каїдою». Уг-
руповання також пригрозило 
новими терактами. Про це пові-
домляє SITE Intelligence Group, 
що займається моніторингом 
діяльності терористів. Стар-
ший редактор журналу Long 
War Journal Томас Джослін із 
посиланням на SITE у своєму 
«Твіттері» написав, що вибух 
був «помстою за дії Росії в Си-
рії, Чечні та Лівії».
 Нагадаю, що 25 грудня 1989 
року Чаушеску та його дружина 
Єлена при спробі втекти з краї-
ни (Путіну немає куди тікати, 
хіба що в Північну Корею, до та-
кого ж, як він сам, — Кім Чен 
Ина) були арештовані і в цей же 
день, за рішенням воєнного три-
буналу, розстріляні.
 У квітні 2001 року екс-пре-
зидент Югославії Мілошевич 

був арештований і переданий 
Гаазькому міжнародному три-
буналу як звинувачений у вчи-
ненні злочинів проти людства, 
масових убивствах тощо. У бе-
резні 2006 року Мілошевич по-
мер у в’язниці від серцевого на-
паду. Професор медицини Анд-
річ Вукашин заявив, що Міло-
шевича отруїли. 
 У грудні 2003 року амери-
канські військові арештували 
Саддама Хусейна. 5 листопада 
2006 року Вищий криміналь-
ний трибунал Іраку засудив Ху-
сейна до страти через повішан-
ня за вчинення воєнних зло-
чинів, злочинів проти людс-
тва (те, що на сьогодні вчинив 
і Путін). Хусейна повісили на 
військовій базі 30 грудня 2006 
року. Процедура страти Садда-
ма була знята на відео мобіль-
ним телефоном і викладена в ін-
тернет. 
 У лівійського диктатора 
Каддафі кінець життя був на-
багато страшнішим і трагічні-
шим. 20 жовтня 2011 року при 
спробі втекти з країни поране-
ний диктатор був захоплений 
повстанцями, які вчинили са-
мосуд над Каддафі — впродовж 

трьох годин жорстоко катували 
його, піддавали тортурам, зну-
щалися над ним, потім зґвалту-
вали і пристрелили. Понівече-
не тіло було виставлено в реф-
рижераторі для огляду. Згодом 
був розстріляний і його син Му-
тассім. Отримавши звістку про 
знищення диктатора Каддафі, 
лівійський народ декілька днів 
радісно святкував цю подію.
 Свято буде і у росіян, коли 
вони здихаються свого підпол-
ковника КДБ Путіна.
 Не врятують Путіна ні його 
двійники, ні створена ним, за 
зразком повішеного іраксько-
го диктатора Хусейна (якого 
Путін робив спроби врятува-
ти), особиста Національна гвар-
дія у складі 400 тисяч військо-
вих. Можливо, за вчинені зло-
чини Путін не буде, як Хусейн, 
повішений, але Міжнародним 
воєнним трибуналом у Гаазі має 
бути заслужено засудженим до 
довічного ув’язнення. 
 Відео і фото про страту Чау-
шеску, Хусейна і Каддафі, які 
викладені в інтернеті, Путіну 
потрібно дивитися щоденно пе-
ред сном. Щоб із ним не трапи-
лося подібного, раджу Путіну 
добровільно подати у відстав-
ку, попросивши прощення у на-
родів Росії, України, Грузії, Си-
рії й добровільно здатися Між-
народному правосуддю. Це, 
можливо, буде єдиним шансом 
для нього померти своєю смер-
тю та зберегти життя своїх ді-
тей і онуків.

Операція «Спис Нептуна»
 У березні 1998 року Лівія 
оголосила Усаму бен Ладена у 
міжнародний розшук, підоз-
рюючи його у вбивстві одного з 
німецьких арабістів, агента ні-
мецької розвідки Сильвана Бек-
кера і його дружини. 
 У червні 1998 року велике 
журі окружного суду Півден-
ного Штату Нью-Йорка визна-
ло бен Ладена винним у змові з 
метою атакувати оборонні спо-
руди США, а також у тому, що 
він є керівником терористичної 
організації «Аль-Каїда». У лис-
топаді того ж року це ж журі ви-
несло рішення про винуватість 
бен Ладена у вбивстві громадян 
США за межами країни і нападі 
на федеральний об’єкт, що при-
звело до смерті людей.
 7 жовтня 2008 року на де-
батах кандидатів у президен-
ти США Барак Обама заявив: 
«Ми вб’ємо бен Ладена. Ми 
зламаємо «Аль-Каїду». Це по-
винно бути головним пріорите-
том національної безпеки». 29 
квітня 2011 року Обама віддав 
наказ про проведення таємної 
операції із захоплення в полон 
або ліквідації Усами бен Ладе-
на. Таємна операція під кодо-
вою назвою «Спис Нептуна» 
була проведена американсь-
ким спецназом «морських ко-
тиків» у ніч на 2 травня 2011 
року на території Пакистану. 
Бен Ладен був убитий трьома 
пострілами в голову під час пе-
рестрілки з його охороною при 
штурмі будинку. Були також 
убиті його дорослий син, одна з 
чотирьох дружин, яку охорон-
ці використовували як щит і 
два кур’єри. В ході операції 
були арештовані дві дружини 
бен Ладена, шестеро його дітей 
та два помічники. Уряд Пакис-
тану не був повідомлений про її 
проведення.
 Генеральний прокурор США 
Ерік Холдер на юридичному ко-
мітеті Сенату заявив: «Операція, 
в ході якої бен Ладен був убитий, 
була проведена на законних під-
ставах. Його вбивство було вип-
равданим, оскільки він не здав-
ся і не мав наміру здатися». Ерік 

Холдер наголосив, що знищення 
бен Ладена було «актом націо-
нального самозахисту». Гене-
ральний прокурор США об’єднав 
два основні правові аргумен-
ти (прин цип «війни» і прин цип 
«самозахисту»), назвавши опе-
рацію з ліквідації бен Ладена 
«проведеною в рамках самообо-
рони», проти «воєнної цілі, яка 
є такою за законом». 
 Головний юридичний кон-
сультант із міжнародного права 
Державного департаменту США 
Гарольд Кох про ліквідацію бен 
Ладена заявив: «Згідно з націо-
нальним законодавством, вико-
ристання воєнних дій для нане-
сення удару по конкретних во-
рожих лідерах у рамках само-
оборони або воєнного конфлікту 
є законним і не може розгляда-
тися як «убивство».
 Німецький професор права 
Райнхард Меркель зазначив, 
що «вимушена міра» («крайня 
необхідність» — в КК України) 
або «вимушена самооборона» 
(«необхідна оборона» — в КК 
України) — це універсальний 
правовий принцип, який діє у 
всіх правових культурах. У тій 
ситуації, в якій діяли США, 
вбивство бен Ладена було легі-
тимним — як усунення небез-
пеки, а не помста бен Ладену за 
скоєне ним у минулому».
 Представники правозахис-
них організацій розгорнули 
дискусію про законність фізич-
ного усунення бен Ладена. Так, 
німецький спеціаліст із питань 
міжнародного права Крістіан 
Томушат заявив: «Я сумніваю-
ся в тому, що міжнародне право 
вважає допустимим такі цілес-
прямовані вбивства в ситуації, 
коли не йдуть бойові дії в умо-
вах війни».
 Низка правозахисників схо-
дяться на думці, що перш за все 
бен Ладена потрібно було аре-
штувати. В такому випадку лі-
дера «Аль-Каїди» можна було б 
посадити на лаву підсудних і ор-
ганізувати чесний судовий про-
цес, як це передбачено в пра-
вовій державі щодо серійних 
убивць.
 На ці зауваження інші пра-
вознавці зауважують, що не 
можна розглядати ліквідацію 
бен Ладена винятково в пло-
щині юридичної процедури, не-
обхідно враховувати його небез-
печність як лідера терористів, 
їх ікони і фанатика. Під таким 
кутом зору, з урахуванням усіх 
обставин операції потрібно го-
ворити про вимушену ситуа-
цію: «Як тільки терористи по-
чали чинити супротив, а амери-
канські спецназівці — обороня-
тися, постріли в голову Усами 
бен Ладена є легітимними і за-
конними».
 У США операцію «Спис 
 Нептуна» трактують «як бой-
ові дії». В умовах війни наби-
рає чинності Міжнародне воєн-
не право, яке допускає лікві-
дацію противника, який бере 
участь у бойових діях, — у при-
нципі, в будь-якій ситуації.
 Окремі юристи відзнача-
ють, що міжнародне схвален-
ня ліквідації американським 
спецназом бен Ладена висвіти-
ло протиріччя норм міжнарод-
ного права і національних за-
конів провідних країн світу. 
Вузлове питання — розумін-
ня і трактування поняття «са-
мооборона» і «крайня міра». 
Чи можна називати «держав-
ною самообороною» вбивство 
людини, яка назвала себе ліде-
ром організації «Аль-Каїда», а 
її керівника — «терористом но-
мер один»? А також  чи можна 
вважати вбивство бен Ладена, 
його дружини і сина, в руках 
яких не було зброї на момент 

нападу, «вимушеною мірою 
самооборони» американських 
спецназівців? Підставою для 
убивства бен Ладена в такій си-
туації могла бути підозра, що 
він може носити «пояс шахі-
да». Достовірність цієї версії 
легко оцінити, якщо взяти до 
уваги, що головним аргумен-
том на її користь були неодно-
разові усні запевнення бен Ла-
дена нізащо не здатися живим. 
Підрив бен Ладеном на собі «по-
яса шахіда» призвів би до бага-
тьох жертв американських вій-
ськових. 
 Викладене дає підстави зро-
бити висновок: наказ президен-
та США Барака Обами про взят-
тя у полон або ліквідацію Усами 
бен Ладена та дії американсь-
ких «морських котиків» в їхній 
ситуації були єдино правильни-
ми, правомірними і законними. 
Вони діяли у стані «необхідної 
оборони» і «крайньої необхід-
ності».
 Міністр закордонних справ 
РФ Лавров назвав операцію 
США зі знищення бен Ладена 
виправданою з точки зору між-
народного права. Лавров на-
гадав, що Рада Безпеки ООН 
прийняла резолюцію, яка виз-
нає право країни на самооборо-
ну у відповідності зі ст. 51 Ста-
туту ООН. Згідно з цією стат-
тею будь-який акт агресії, на-
віть непрямий, на країну-члена 
ООН дає право на індивідуаль-
ну або колективну самооборону. 
«Будь-яких обмежень на само-
оборону не передбачено»,— на-
голосив Лавров.
 Рада Безпеки ООН назва-
ла смерть бен Ладена «критич-
но важливою у боротьбі з між-
народним тероризмом» і закли-
кала всі країни світу докласти 
якнайбільше зусиль у боротьбі з 
тими, хто підтримує тероризм. 
Мабуть, мали на увазі Путіна.
 Прем’єр-міністр Велико-
британії Девід Камерон заявив, 
що «смерть бен Ладена принесе 
велике полегшення всьому сві-
ту».
 Прем’єр-міністр Ізраїлю Бе-
ньямін Нетаньяху назвав лікві-
дацію бен Ладена гучним тріум-
фом для всього світу: «Це гучне 
свято справедливості, свободи і 
цінностей, які поділяють усі де-
мократичні країни, що борють-
ся пліч-о-пліч з тероризмом».
 Уряд Індії вважає, що успіш-
на операція зі знищення Усами 
бен Ладена на пакистанській 
території стала історичним ета-
пом у війні із тероризмом.
 МЗС України назвало зни-
щення бен Ладена важливим 
кроком у боротьбі з міжнарод-
ним тероризмом і висловило 
солідарність із позицією пре-
зидента США. Вбивство бен 
Ладена було позитивно оціне-
но ООН, ЄС, НАТО та прези-
дентами і урядами провідних 
країн світу, які офіційно виз-
нали його ліквідацію абсолют-
но законною.
 Юристи багатьох країн сві-
ту обґрунтовують законність 
ліквідації Усами бен Ладена 
тим, що він перебував у стані 
війни (джихаду) зі США, яку 
сам оголосив. Тому США виму-
шені були діяти проти нього в 
стані необхідної оборони.
 Новина про смерть бен Ла-
дена викликала масове святку-
вання в США та інших країнах 
світу. Думаю, що ще більшим 
«тріумфом», «полегшенням» і 
«гучним святом справедливості 
і свободи для всього світу» буде 
усунення Путіна від влади або 
його знищення, як бен Ладе-
на чи Каддафі. На все — Воля 
Божа (Аллаха). 

Закінчення — 
в наступному номері «УМ».

правитель,
уціліє»

Страта Саддама Хусейна 30 грудня 2006 року.❙

Далі буде?❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

Грузинський національний легіон — уні-
кальне військове формування, яке очо-
лює легендарний 39-річний Мамука Ма-
мулашвілі, який воює проти російського 
агресора з 14 років — пройшов уже не 
одну війну. Логістичний центр легіону 
зараз базується в Києві, в одному з при-
міщень колишнього тракторного заводу 
«Атек», що в Святошинському районі. 
Бійці, народжені у Грузії, захищають на 
передовій українську державність. А тут, 
у тилу, центр усіляко намагаються вижи-
ти з території. Про все говоримо з очіль-
ником легіонерів Мамукою. 

«АТЕКківські» війни
 ■ Чому й коли виникла проблема нав-
коло логістичного центру?
 — У нас є база логістики, де ми зай-
маємося набором добровольців не лише з 
Грузії, а й з інших країн. Чоловіки при-
їздять, оформляються в Святошинсько-
му військкоматі, який розташований за 
декілька сотень метрів від нас, й одразу 
ж вирушають по контракту на фронт. 
 Чому нас звідси виживають? Ми про-
вели кілька успішних операцій на сході 
України, котрі не залишилися без ува-
ги сепаратистів. І оскільки на лінії фрон-
ту нашому легіону не можуть нічого про-
тиставити, то «вони» почали вставляти 
палки в колеса у центрі України. 
 Я думаю, що все, що зараз відбу-
вається з нами в Києві, — цілеспрямо-
вана провокація. Зокрема, це помста за 
останню операцію. Ми зайняли страте-
гічну висоту на сході України, котра в 
подальшому стане плацдармом для на-
ступальної операції на сам Луганськ (на 
Дебальцівському напрямку). Йдеться 
про «Висоту-164» в районі села Троїць-
ке. Цю неординарну операцію ми сим-
волічно назвали «Сухумі» й провели її 
досить-таки блискавично. 
 Ось тому в столиці нещодавно й «ак-
тивували» багатого Євгена Казьміна. Він 
громадянин РФ, має свій офіс у Києві й 
зараз досить комфортно почувається в 
Україні, адже його підтримують люди зі 
Служби безпеки, за моєю інформацією. 
Нас намагаються залишити без цієї ло-
гістики, щоб ми не мали можливості на-
бирати нових людей. Грузинський легіон 
постійно чисельно зростає і є досить гріз-
ною силою й небезпекою для «них» на 
сході країни. Тож і намагаються нас зу-
пинити будь-якими методами. 
 Зараз на території заводу — двовлад-
дя: хоча офіційно документи є в однієї 
людини — Лариси Іллєнко, яка є влас-
ницею цього об’єкта. А друга людина — 
орендатор, котрий орендував цехи, але 
замість того, щоб там щось зробити, їх 
нищить. Парадоксально, але, згідно з рі-
шенням суду, було заарештовано майно 
законного власника, бо цього вимагав... 
орендар!? І це при тому, що було орендо-
вано лише два цехи, а заарештували всю 
територію із близько 50 цехами. 
 Зараз тут в одному з приміщень роз-
ташовано полк «Азов», а на прилег-
лій території — у них тренувальна база 
(вони ввійшли в «АТЕК» разом із Казь-
міним і Зварич).
 ■ На якій стадії зараз ця «справа»?
 — Для нас вона — у першу чергу, бо-
ротьба з несправедливістю. Адже влас-
ник усієї цієї території колишнього заво-
ду Лариса Іллєнко допомагає нам із само-
го початку, з весни 2014 року. А саме цю 
людину намагаються звинуватити… у се-
паратизмі. Ось такий парадокс! 
 Ми звернулися вже не в одну міжна-
родну організацію, зокрема наші амери-
канські бійці — в посольство США, і я 
впевнений, що найближчим часом буде 
реакція на політичному рівні. Ми під-
писали також листа на ім’я Президента 
України, щоб він якось втрутився й за-

побіг процесу тиску на бійців і щоб при-
пинився цей тихоповзучий сепаратизм 
у самому Києві. Адже ми воюємо від са-
мого початку за ідею, заради якої сюди 
й приїхали. І там, де нам, здавалося б, 
мали бути раді й повинні були б допома-
гати, навпаки, дехто намагається призу-
пинити те, що ми робимо.
 На території «АТЕКу» базуємося з 
квітня 2014 року, як тільки-но почали-
ся бойові дії. Коли у 2014 році «Альфа» 
входила в Ізюм, ми тоді брали участь в 
цій операції. А неприємності почалися 
близько двох місяців тому.

Ні до, ні після «угод» війна не 
припинялася
 ■ Як ваш попередній військовий до-
свід може допомогти Україні?
 — Для мене це не перша війна. До-
велося брати участь у багатьох війнах 
саме проти Росії. Ми допомагали бага-
тьом народам — це суто ідеологічні «на-
строї». Те, що ми тут накопичили доволі 
великий досвід, — це факт. Грузинський 
легіон, бійці якого пройшли вже по 2-3 
війни (не враховуючи місії в Афганістані 
та Іраку) зараз разом з Українською ар-
мією успішно воює.
 Перші мої війни були в 1990-х роках: 
Цхенвальська й Абхазька. У свій час я з 
батьком також допомагав чеченцям. Під 
час Абхазької війни у 1993 році потра-
пив (мені тоді було 14 років) із батьком 
у полон, де перебували: я — три місяці, 
а батько — більше року. ... У росіян до-
пити людей — як «мистецтво». Мене об-
міняли на одного з бойовиків, а батька — 
набагато пізніше, вже після війни. 
 У 1993 році в ході Абхазької війни 
загинуло 37 українців, які воювали на 
боці грузинів. У серпні 2008 року, під 
час п’ятиденної російсько-грузинської 
війни українці теж воювали на нашому 
боці, хоча це й замовчувалося. До речі, 
тоді ми використовували українські за-
соби ППО (яке нам Україна подарувала) 
й досить ефективно, адже збили 11 най-
новіших російських літаків.
 ■ Що можете сказати про «мирні» 
«Мінські угоди»?
 — Вони не відіграють ніякої ролі. 
Просто створена видимість припинен-

ня бойових дій. Ні до, ні після «угод» 
— війна не припинялася ні на хвилину. 
Я не бачу цілей, які ми намагаємося до-
сягти «Мінськими угодами». Ми просто 
обманюємо суспільство, що нібито в Ук-
раїні немає бойових дій. Чомусь замов-
чується або «в’яло» говориться, що від-
бувається вторгнення Росії в Україну.
 ■ Яка чисельність легіону й хто воює 
поруч із грузинами?
 — На сьогодні це підсилена рота — 
близько 130 чоловік. У нас є американ-
ці, німці, азербайджанці, вірменин, 
осетин, татарин (громадянин РФ), мол-
давани, французи та інші. Щоправда, 
двоє французів уже поїхали на ротацію, 
один із них мій давній приятель (ми ра-
зом навчалися у Франції) і дуже ідеоло-
гічно налаштований. 
 ■ Розкажіть про себе й своїх рідних.
 — Народився й виріс я у Грузії. За-
кінчив у Тбілісі турецький університет 
— отримав там бакалавра по економіці 
й бізнес-адміністрації, а згодом — про-
довжив п’ятирічне навчання в Парижі. 
Майже все життя займався спортом: бо-
ротьбою, змішаними єдиноборствами, а 
в 2011 році — став президентом федера-
ції змішаних єдиноборств. Мій актив-
ний спортивний період був до 30 років, 
але потім почали трошки «сідати» суг-
лоби. У мене є сестра — вона громадянка 
Франції. А батько нині в Україні, зараз 
він на ротації і, незважаючи на діабет і 
75-річний вік, воював тут більше року. 
Намагаюся хоч якось «розбудити» ук-
раїнське суспільство в Америці
 ■ Не так давно ви були в США, що 
спричинило таку далеку подорож?
 — В Америці були зустрічі зі студен-
тами та українською діаспорою. Мета 
була одна — протидія російській про-
паганді й спроба пробудити українське 
співтовариство в Америці, адже США 
зараз є мегадержавою, яка править гло-
бальною політикою. Щоб вплинути на 
внутрішню політику США й показати, 
що американські українці борються за 
незалежність своєї держави, зафіксував-
ши свою позицію. Чому вони це не роби-
ли активно до цього часу, я не знаю. 
 За нашою ініціативою 20 травня 2017 
року в США у Вашингтоні пройде акція 

на підтримку України саме українською 
діаспорою різних штатів. Крім того, дуже 
важливо щось протиставляти російській 
пропаганді у США, адже вона й там дуже 
добре працює та, на жаль, виграє. Ми на-
магалися впровадити українську націо-
нальну ідею саме в молодих українців у 
США, адже вони повинні пам’ятати, що 
життя їм дала Україна й свого часу вони 
повинні борг повернути своїй країні... 
 ■ А чим зараз цікавиться «манхет-
тенська» молодь?
 — Їх, у першу чергу, цікавило, а що 
ж насправді відбувається в Україні в 
цілому, і на сході держави — зокрема. 
Мені найприємніше було спілкувати-
ся саме з ними. Їх дуже цікавили деталі 
самої війни, тим паче що з перших вуст 
вони навряд чи ще колись це почують... 
Стараюся систематично їздити в США, 
де постійно проводжу семінари, намага-
ючись хоч якось «розбудити» тамтешнє 
українське суспільство. 
 Молодим людям я роздав ручки й 
сказав, що коли кожен із них напише 
листа конгресмену вашого штату з про-
ханням допомогти Україні, то це зіграє 
важливу роль для країни. Думаю, що ба-
гато з них це й зробили!..
 ■ Звідки у вас любов до України?
 — Долі наших країн дуже тісно 
пов’язані. І незалежність України — оз-
начає й незалежність Грузії. Та й просто 
мені ця країна подобається, я буду їй допо-
магати. І люди, і український менталітет 
дуже близькі мені. Тут не відчуваю себе 
чужаком, хоч я і чистокровний грузин. 
 ■ Брали участь у подіях на Майдані?
 — Ні, бо на Майдан нас не пусти-
ли, адже я президент федерації зміша-
них єдиноборств Грузії. Але ми таки «по 
своєму» підтримали в 2013 році Украї-
ну під час Майдану, коли проходив чем-
піонат світу в Азербайджані, який ор-
ганізували росіяни й велась трансля-
ція по ОРТ. До речі, українська коман-
да тоді участі не брала... Ми тоді вийшли 
на ринг, коли нам мали вручати медалі, 
з... українськими прапорами. 
 ■ Росія стверджує, що не воює з нами. 
Які ваші докази протилежного?
 — Я безпосередньо брав участь у цій 
війні. Доводилося вбивати кадрових вій-
ськових РФ, тож чудово розумію, хто є 
насправді нашим противником. І хоча 
документи вони намагаються не брати з 
собою, але від полонених ми отримува-
ли інформацію, хто із них і яку військо-
ву частину РФ представляв. 
 ■ Коли було створено ваш легіон?
 — Першими легіонерами були лише 
грузини. Через вісім місяців війни до 
нас приєдналося двоє французів, а потім 
й інші іноземці. До України ми приїха-
ли командою, адже легіон уже був ор-
ганізований у Грузії: коли тут почала-
ся війна, ми лише активізувалися. До 
бойо вих дій, весною 2014 року ми ходи-
ли по Донецьку, збирали інформацію, де 
в «них» склади. І згодом фактично взя-
ли один із їхніх збройних арсеналів і аж 
до входження до складу ЗСУ користува-
лися тією трофейною зброєю. 
 ■ Як зараз на передовій і чи зали-
шається на місці лінія розмежування?
 — Ми цю лінію розмежування нещо-
давно пересунули на три кілометри впе-
ред. У нас завжди активно: артилерій-
ський вогонь ведеться майже 24 години 
на добу. На нашій ділянці «вони» стара-
ються не дуже й нахабніти, бо потім «от-
римують» дуже довго. 
 Базуємося в селі Троїцьке — на межі 
Луганської й Донецької областей. Стої-
мо там уже півтора року. Щоправда, за-
раз ротація і нас звідти потрошки виво-
дять. Хочуть перевести на полігон у Чу-
гуєві (за 40 км від Харкова), і ще поп-
росили мене зробити батальйон дещо 
побільшим. Нагадаю, що ми перші іно-
земці, які ввійшли до ЗСУ. 
 ■ Яку платню отримують легіонери?
 — Отримуємо, як і українські солда-
ти, — 7 тисяч гривень. А до входження 
в ЗСУ абсолютно ніякої грошової моти-
вації не було. Але це було принципово, 
хоча були пропозиції нас фінансувати 
від того ж Коломойського. Ми приїхали 
сюди не заробляти, тож від усіх подіб-
них пропозицій відмовлялися. Лише го-
ворили «так», коли нам волонтери й різ-
ні організації привозили харчі, бо нам це 
було необхідне для виживання. ■

НА ПЕРЕДОВІЙ

Грузинський легіон
Мамука Мамулашвілі, який воює проти російського агресора з 14 років, розповідає 
про формування, що захищає на передовій українську державність

■

Мамука Мамулашвілі.❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Автовласники, які користуються так 
званим альтернативним пальним, тоб-
то скрапленим газом, останнім часом 
переживають розчарування за розчару-
ванням. Газ дорожчає, мережа заправок 
у деяких регіонах, наприклад у столиці, 
через адміністративні обмеження стрім-
ко скорочується, і все це у комплексі 
робить «альтернативу» все менш і менш 
привабливою. 
Натомість головні гравці газового рин-
ку, серед яких, за деякими даними, 
— доволі одіозні в Україні персони, 
зокрема Віктор Медведчук, завдяки цій 
ситуації можуть отримувати величезні 
прибутки. 

Ринок, який гарантує мільйони 
 Баланс українського ринку скрап-
леного вуглеводневого газу, за даними 
консалтингової агенції «А-95», у січ-
ні-березні 2017 року становив 330 тис. 
тонн. Це на 8% більше, ніж за аналогіч-
ний період минулого року. І при цьому 
аналітики називають таке восьмивідсо-
ткове зростання дуже скромним. 
 «Так, у 2016 році кожен квартал 
був більшим за цей самий період часу в 
2015 році на 30%», — стверджує керів-
ник агенції Артем Куюн. Якщо порів-
няти з ринком традиційного пального 
— бензинів і дизелів, який уже давно не 
знає різкого зростання і є дуже конку-
рентним, навіть попри всі його тіньові 
складники, — то очевидно, що саме на 
газовому ринку нині можна нормально 
заробити. Навіть якщо зважити на про-
гноз групи «А-95», що нині він є близь-
ким до точки стабілізації. 
 Адже навіть нинішні обсяги прода-
жу LPG цілком достатні, аби він був ме-
гапривабливим інструментом для бізне-
су. Так, за цими ж даними, обсяг прода-
жу скрапленого газу через українські 
заправочні станції у першому кварталі 
нинішнього року становив 580 мільйонів 
літрів! Це на третину більше за обсяг 
проданих бензинів і лише трохи посту-
пається реалізованому дизельному паль-
ному (590 мільйонів літрів). 
 «Україна продовжує бути одним iз 
лідерів зi споживання скрапленого газу, 
— підсумовує Артем Куюн. — У проник-
ненні автогазу на роздрібний ринок мо-
торних палив наша країна вже знач-
но випереджає Туреччину, Польщу, 
Росію, які довго займали провідні пози-
ції у світі». 

Цінові стрибки і залежність від РФ 
 Українські автовласники і навіть 
експерти ринку останнім часом тільки 
здивовано фіксують різкі цінові стрибки 
LPG. Які відбуваються поза будь-якою 
формальною логікою і не прив’язані ні 
до стабільності курсу гривні, ні до ін-
ших видимих чинників. Така ситуація 
в Україні була давно, ще за раннього і 
пізнього Януковича. Тоді правила гри 
на ринку скрапленого газу визначав 
близький до Сім’ї «младоолігарх» Сер-
гій Курченко. 
 Утiм і нині ситуація не змінилася ра-
дикально. Газ на заправках може поча-
ти несподівано дорожчати, як є і нині. 
Адже спроба падіння ціни до менш ніж 
10 гривень, яка відбулася кілька міся-
ців тому, була припинена чиєюсь неви-
димою рукою. 
 Серйозні галузеві експерти такі ко-
ливання зазвичай пояснюють відсутніс-
тю цивілізованих правил гри на цьому 
ринку — на відміну від ситуації на рин-
ку бензинів, де існує хоча би формаль-
ний контроль і нагляд. Найдинамічніше 
зростаючий український ринок LPG — 
це терра інкогніта, що дозволяє у тумані 

невизначеності заробляти мільйони. 
 Ось найпростіші підрахунки. Лише 
подорожчання газу на одну гривню доз-
воляє операторам заробити додатко-
вих 580 мільйонів гривень за один лише 
квартал. У річному еквіваленті це стано-
вить близько 90 мільйонів доларів! Але 
оскільки газ дорожчає значно динаміч-
ніше, то і прибуток головних гравців 
ринку є значно суттєвішим. 
 Причини подорожчання, які зазви-
чай озвучують оператори, є напрочуд 
політично вдалими: «рука Кремля». 
Тобто російські постачальники, мовляв, 
у сезонний пік росту споживання рапто-
во закривають на реконструкцію свої за-
води чи просто обмежують експорт. Фор-
мально вони праві: приблизно дві тре-
тини скрапленого газу на українському 
ринку — це імпорт, і лише одна третина 
— власне виробництво. У динаміці, що 
її надала група «А-95», цифри вигляда-
ють так: у першому кварталі нинішньо-
го року імпорт газу зріс на 10,4% і нині 
становить 229,1 тис. тонн. Внутрішнє 
виробництво зросло лише на 2,7% і ста-
новить 100 тис. тонн. 
 Ну і, зрештою, найцікавіше: голо-
вним постачальником де-факто голо-
вного автомобільного пального є Росія, 
що постачає до нас 52% всього LPG. На 
другому місці — Білорусь із значно мен-
шими обсягами: 17% від загальної кіль-
кості. 

Наказ: зачистити для своїх!   
 Ставка на Росію, з одного боку, — не-
безпека для держави Україна, з іншого 
— напрочуд прогнозований бізнес і мож-
ливість зачистити бізнес від конкурентів 
на користь своїх людей. Принаймні так 
вважає народний депутат Сергій Лещен-
ко. Парламентарiй кілька разів висту-
пав, пояснюючи, що саме відбувається 
«під килимом» регулярних подорож-
чань LPG. Зокрема, на початку ниніш-
нього року. 
 Так, за його словами, СБУ, ГПУ, та 
Укрзалізниця заблокували діяльність 
15 компаній-імпортерів скрапленого 
газу. Усім трейдерам «шили» одну спра-
ву — фінансування тероризму. Мінеко-
номрозвитку, за поданням СБУ, фактич-
но забороняє компаніям діяльність iз 18 

березня. Та святе місце порожнім не бу-
ває — на ринок одразу виходить чотири 
нові компанії. Всі як одна купують газ у 
російської «Роснєфті».
 Відтак серед головних трейдерів ви-
никає пояснення такої ситуації — ри-
нок «зачищають» під інтереси чи не 
найодіознішого українського політика, 
кума російського президента Володими-
ра Путіна, Віктора Медведчука. Прес-
служба останнього це припущення ка-
тегорично спростувала, але нардепи та 
експерти ринку назагал сходяться в од-
ному: факт зачистки ринку очевидний, 
здійснюють його чиновники, які самі на 
подібну самостійність піти не могли б. 
 Як пише на своїй сторінці у «Фейс-
буцi» Сергій Лещенко, одіозний кум за-
ходить у автогазовий бізнес за допомо-
гою СБУ. Причому курирує процес без-
посередньо перший заступник керів-
ника цього відомства Павло Демчина, 
— особливо активно в період із листо-
пада 2016-го по березень 2017-го. Саме 
це, як добре пам’ятають власники авто 
з газовими установками, були періоди 
найрізкіших цінових стрибків. «Тіль-
ки в березні спільними зусиллями нам 
вдалося розблокувати ресурс, який чо-
тири місяці стояв на кордоні, — і за цей 
час медведчуківська компанія «Глуско» 
щільно ввійшла на український ринок», 
— стверджує нардеп. 
 Показово, за його словами, що зусил-

ля СБУ збiглися з блокадою, яку вла-
штувала на українському напрямку Фе-
деральна служба техніко-економічного 
контролю Росії. «Просто дивно, як зла-
годжено і дружно СБУ та Федеральна 
служба ТЕК Росії працювали на досяг-
нення спільної мети: перетворення Вік-
тора Медведчука на лідера ринку і зни-
щення середнього українського бізне-
су». 

Податок на монополіста
 «Відбувається акумулювання кош-
тів під наступні вибори, — продовжує 
Лещенко. — Існують ринки, напри-
клад, скрапленого газу, на яких мож-
на отримати надприбутки і потім ці гро-
ші вкласти у політику… Все, що відбу-
вається [на цьому ринку], має знищити 

конкуренцію, посадити нового гравця на 
прізвище Медведчук. У цьому випадку 
він є закулісним гравцем, діятиме ком-
панія «Креатив», яка напряму з Медвед-
чуком не пов’язана, але за нею стоятиме 
схема Медведчука у партнерстві з дію-
чою владою». На думку нардепа, до ре-
алізації схеми причетна не тільки Служ-
ба безпеки, а й Міністерство економічно-
го розвитку і торгівлі. 
 Експерти зазначають: операцію із за-
чистки ринку від суб’єктів, які нормаль-
но конкурували між собою, на користь 
одного потужного гравця ми вже прохо-
дили. За часів пріснопам’ятної янукови-
чівської «стабільності». «Ми пам’ятаємо 
2011-2013 роки, коли схема роботи пра-
воохоронців була точно такою ж, як 
нині. Тоді вони зачищали ринок під Сер-
гія Курченка і його «Східно-європейсь-
ку паливно-енергетичну компанію», і ця 
схема працювала, — каже Артем Куюн і 
продовжує: — Тож схоже, що СБУ є інс-
трументом у руках якихось угруповань 
iз метою створення фундаменту під захід 
на газовий ринок нового гравця». 
 Тоді, в ті роки, за словами експерта, 
так звана «схема Курченка» обходилася 
учасникам ринку в 150 доларів за тонну. 
Які, зрештою, оплачували кінцеві спо-
живачі. Тобто ми з вами. «У сьогодніш-
ніх умовах ця цифра може бути трохи 
меншою», — зазначив Куюн. 

У грі — тільки великі бренди!
 Зачистка ринку — під гаслами захис-
ту довкілля і безпеки городян — відбу-
лася і в окремо взятому Києві. Найбіль-
ше місто в Україні за один день закри-
ло 353 газові автозаправки. Попередньо 
оголосивши їх незаконно розміщеними. 
За даними ЗМІ, 101 заправку демонтува-
ли примусово, а 249 закрили їхнi влас-
ники, не чекаючи «зондер-команд» КП 
«Київблагоустрій». 
 Відтак буквально за один день скрап-
лений газ у столиці подорожчав на 1-1,5 
гривні. При цьому виник дефіцит по-
тужностей: власники переобладнаних 
авто, які раніше тратили на заправку 
не більше п’яти хвилин, тепер змушені 
відстоювати у чергах півгодини і більше. 
Найгірша ситуація — у спальних маси-
вах, де висока концентрація будівель та, 
відповідно, автівок. Аби заправити свої 
баки, автовласники змушені або відсто-
ювати у довжелезних чергах, втрачаючи 
час і кошти, або ж вдаватися до хитро-
щів. Наприклад, заправлятися вночі. У 
виграші ті, хто регулярно їздить за міс-
то: тут, за адміністративною межею Киє-
ва, заправок більше, черг немає, а ціни 
— нижчі. 
 Свої дії КМДА пояснює порушенням 
власниками автозаправок чинного зако-
нодавства та цілої низки нормативних до-
кументів, а також — несплати податків. 
А отже, на думку міських чиновників, 
абсолютна більшість білих бочок із над-
писами «Вогненебезпечно» є потенцій-
но небезпечною для мешканців прилег-
лих будинків та навіть для самих клієн-
тів. Звичайно, якщо ці бочки не містять 
логотипів «ВОГ», «Окко» та інших мере-
жевих автозаправок, газових потужнос-
тей яких у Києві хронічно не вистачає. 
 У мерії заявили: вибухова хвиля від 
вибуху газової бочки може сягнути 200 
метрів, а розліт осколків — цілих 500. 
Оператори ринку називають такі зви-
нувачення маячнею, мовляв, усе сказа-
не владою — чорна інформаційна кам-
панія. Окрiм цього, за їхнiми словами, 
за кордоном, зокрема у Польщі, LPG-ав-
тозаправки вважаються цілком безпеч-
ними і жодних катастрофічних нещас-
них випадків, про які розповідають у 
столичній мерії, зафіксовано не було. 
 Конфлікт між київською мерією та 
заправниками, на думку експертів, став 
можливим тому, що в Україні не існує 
чітких правил гри на цьому ринку. А 
отже, формально можна вважати правих 
і одних, і інших. Але при цьому ймовір-
ність зачистки столичного ринку автога-
зу для значно меншої кількості гравців 
залишається доволі високою. Прибутки 
в цьому випадку залишаться їхнiм влас-
никам, а додаткові затрати — користу-
вачам. 
 Тобто за «принциповість» КМДА, як 
і вітчизняних правоохоронців, у підсум-
ку заплатить кожен водій. ■

БЕЗМІР

Медведчук заправляє...
Ринок скрапленого газу дозволяє отримувати надприбутки — влада в Україні 
навмисно створює на ньому монополію, як свого часу команда Януковича 
знищувала конкуренцію заради олігарха Сергія Курченка

■

Газові заправки в Україні вже стали золотою жилою, яку намагаються прибрати до своїх рук
вкрай одіозні політики.
Фото з сайта ruinformer.com.

❙
❙
❙

«Просто дивно, як злагоджено і дружно СБУ та Федеральна служба 
ТЕК Росії працювали на досягнення спільної мети: перетворення 
Віктора Медведчука на лідера ринку і знищення середнього 
українського бізнесу».



ГЛАС НАРОДУ

Що в імені тобі 
моїм?
або Повернемо «материнство» 
в паспорти
В. БОСАК
Курахове, Донецька область

 Мені вже 78 років. Раніше не звертав уваги 
на вашу газету — думав, що вона молодіжна. 
Та ось 1 липня 2015 р. мені до рук потрапив но-
мер «УМ» зі статтею «Як знайти українця?», 
і я, прочитавши безвідривно всю газету, зро-
зумів, що це МОЯ газета. Відтоді підписався на 
п’ятничний номер (бо так «велить» моя пенсія) 
й одержую з нетерпінням свій щотижневик.
 Та ось через рік прочитав статтю «Хто твій 
батько, чий ти син?» (за 7.06.2016) про намір 
парламенту дозволити заміну не тільки пріз-
вища, а й імені та по батькові, то почав задуму-
ватися, звертати увагу на телевізійні титри, на 
цвинтарні написи на могилах. Проходить ще 
півроку, і в газеті за 20.01.2017 р. читаю статтю 
«Чиї сини? Чиїх батьків?». Одні знаки запитан-
ня, але відповідей нема. Тому й вирішив виклас-
ти свої думки з приводу родослівних імен.
 По-перше: твоє особисте ім’я. Як правило, 
воно дається твоїми батьками, можливо, не без 
участі бабусів-дідусів, братів чи сестер. То хіба 
ж вони не хотіли, щоб твоє ім’я було найкра-
щим? Крім того, існує народне повір’я, що пере-
міна імені призводить до переміни долі, особли-
во, якщо твоє ім’я давалося при хрещенні. Тож, 
перш ніж змінювати своє ім’я, поміркуй, чи за-
доволений ти своєю долею?
 По-друге. П’ята заповідь Господня свідчить: 
«Шануй батька свого і матір свою». А хіба не 
найкращим шануванням батьків буде згадуван-
ня їхніх імен у твоїй родослівній? Тож заміна 
імен батька (на ім’я діда — материного батька) 
можлива, лише коли батько покинув сім’ю, не 
надає сім’ї допомоги.
 І, нарешті, щодо прозвища (цей термін ло-
гічніший, бо походить від слова «прозвати», а 
не «прізвати»). Існує наука про походження ро-
дових прозвищ. Часто чуємо в різних телепере-
дачах прозвища Кірш, Дендей, Гулей, Шкрум, 
Шумилик тощо. Осмілюся стверджувати, що 
таких прозвищ щонайменше 10-15% в Україні. 
А є ще й образливі прозвища, скажімо Гадюкін, 
Пацюк (Щур, Криса), Сопляк, Гнида. Особли-
во в цьому відношенні «грішили» наші жар-
тівники-запорожці. Їм то що — пожартували 
й забули, а людина й її рід носили це прозвище 
все життя. От моє прозвище — Босак: бо пре-
док прийшов на Січ босоніж. Або Тягнибок — 
бо одна нога в коліні не згиналася.
 Напрошується висновок: першим пунк-
том родослівної має стати «материнство», дру-
гим — «власне ім’я», третім — «батьківство» і 
лише четвертим — «родове прозвище». Мате-
ринство — поняття сакральне, бо матір вино-
сила вас у своєму лоні, в муках породила, ви-
годувала своїм молоком, ночей недосипала над 
колискою, проводжала зі сльозами смутку в да-
леку дорогу і зі сльозами радості зустрічала на 
порозі рідного дому. І хай не ображаються тати, 
що материнство ставиться на перше місце, бо 
всі ми — материні діти. Не відмовляючись від 
батьківства, ми лише повертаємо матерям на-
лежне, применшене патріархатом.
 Досконало вивчивши тваринний світ, мо-
жемо повернутися до матріархату, допустити 
жінок до справжньої влади (а не так, як Гонта-
реву), що позитивно відіб’ється і на боротьбі з 
корупцією зокрема.
 Що стосується заміжжя жінки, то материнс-
тво, ім’я і по батькові залишаються незмінни-
ми, а прозвище змінюється на чоловікове або 
за обопільною згодою жінка залишає своє діво-
че. Прийнявши таку родовідну, завжди можна 
буде знайти українця.
 P.S. І ще. Колись Україна була однією з рес-
публік, у якій населення найбільше читало. Та 
ось нещодавно дізнався, що в нашому 90-квар-
тирному будинку, крім мене, лише дві сім’ї пе-
редплачують газету. Подумалось, а чи не може 
ваша газета звернутись до Верховної Ради з 
проханням інвестувати з бюджету, наприклад, 
кошти на півціни п’ятничного номера «УМ»? 
Це була б значна допомога малоімущим пенсіо-
нерам. ■

■

Віталій БУЛАВКО, журналіст, пенсіонер
Київ

 Не знаю, як вважаєте ви, шанов-
ні читачі «України молодої», але, 
на мою думку, політичний оглядач, 
політолог, аналітик, експерт — пе-
редовсім об’єктивна, справедлива, 
законослухняна людина, яка доб-
ре володіє матеріалом, фактами, за-
лізною неспростовною логікою, дає 
об’єктивні і справедливі оцінки всьо-
му, що відбувається. А ще є патріо-
том своєї країни, шанує і поважає 
патріотизм людей різних національ-
ностей.
 Чого не можна сказати про так 
званого політолога, оглядача Тетяну 
Монтян. Вона нагадує героя рома-
ну Ярослава Гашека «Пригоди бра-
вого солдата Швейка» підпоручни-
ка Дуба, в якого кожне друге слово 
було «лайно» або «задниця». Звісно, 
словесний фонтан, чи то пак словни-
ковий запас, у Тетяни Монтян дещо 
потужніший, ніж у людожерки Ел-
лочки у «Дванадцяти стільцях» Іль-
фа і Петрова, але з виступу у виступ, 
мов на запиляній платівці, кочу-
ють «перли» пані Тетяни на кшталт 
«хунтята» (від слова «хунта»), «упо-
роті», «майдауни», «дебіли», «дебі-
лоїди», «тварі», «шваль», «нацики» 
(це вона про керівників Української 
держави), «ж…па», «г…но» (про си-
туацію в країні) тощо. Одні тільки 
назви виступів (оглядів) Монтян 
чого варті: «Порошенко — злодій і 
син злодія», «Україні кердик», «Ук-
раїна вже розвалилася», «Донбас 
послав Україну на … (три букви)» і 
т.д.
 Україна для Монтян — це «па-
пуасія», «сомалі», а українці (пе-

репрошую) — «піндоси». От за що 
така ненависть цієї особи до Украї-
ни і всього українського? Особливо 
лютує Т. Монтян на українців, котрі 
проживають на західних теренах на-
шої держави, бо вони лише й здатні 
(на думку Монтян) прати кальсони 
європейцям.
 Як журналіст я об’їздив усю Ук-
раїну і з повною відповідальніс-
тю за свої слова говорю, що в за-
хідних регіонах України живуть 
нормальні, працьовиті, гостинні 
люди, вони  нічим не гірші за тих, 
хто мешкає в центрі, на півдні чи 
на сході України. Різниця лише в 
тому, що відсоток людей, які люб-
лять свою країну, історію, культу-
ру, народні, національні, релігійні 
традиції, у західних областях Ук-
раїни значно вищий, ніж у решти 
країни. Але любити свою історію, 
культуру, традиції — це абсолют-
но нормальне явище для будь-яко-
го народу, суспільства. Відсоток во-
рогів української державності на 
сході країни значно вищий, тому 
що в населення Донбасу (і навіть у 
тих, хто є українцем за національ-
ністю) немає національної гідності, 
та навіть і людської. І це не стільки 
провина, як біда людей, що мешка-
ють на сході. Тут їм варто нагадати 
слова Леніна: «Людина не винна в 
тому, що народжується рабом. Але 
якщо людина не прагне визволити-
ся з рабства, виправдовує своє стано-
вище і славословить своє рабство, то 
така людина не тільки раб, вона ще 
й холуй. І такий холуй огидний...»
 Великий російський письменник 
і знавець людських душ Федір До-
стоєвський писав, що людина може 
винести все: муки, страждання, го-

лод, холод, втрату близьких. Люди-
на не може знести, коли принижу-
ють її людську гідність. А в деякої 
частини українців немає почуття 
власної гідності. Їх принижували, 
винищували, виморювали голодом, 
репресували, висилали в ГУЛАГи, 
а вони й далі твердять, що ніякого 
Голодомору не було, як і ГУЛАГів, 
репресій, — їм подавай наглядача, 
старшого брата.
 У 1993 р. в «Українському домі» 
експонували виставку до 60-річ-
чя Голодомору в Україні. Мені 
запам’яталася стаття в регіональній 
газеті Донецької області. Один учи-
тель написав листа Сталіну, що діти 
непритомніють на уроках від голоду 
і потрібно щось робити. За таку «кра-
молу» вчителя розстріляли. І один 
робітник сказав, що на честь того, 
що розстріляли «ворога народу», 
він бере соцзобов’язання денну нор-
му виконувати на 120 %. До якого 
цинізму і жорстокості можна довес-
ти людей, які беруть на себе подібні 
зобов’язання «в честь» розстріляної 
ні в чому не винної людини!
 І нині нащадки тих, хто переви-
конував норми «із солідарності» з 
лінією партії, воюють із нащадка-
ми тих, хто вцілів від Голодомору 
на Дніпропетровщині, Херсонщині, 
Чернігівщині, Київщині, на тій са-
мій Донеччині й Луганщині. Мон-
тян говорить, що українська вла-
да воює зі своїм народом. Не будемо 
вдаватися у дипломатичні тонко-
щі, хто нехтує Мінськими домовле-
ностями. Але хто ж на кого напав? 
Україна на Росію чи навпаки? Ук-
раїнці воюють у Росії, постачають 
туди військову техніку, зброю чи 
навпаки? Питання, як кажуть, ри-
торичні і зрозумілі навіть недале-
ким людям. Хай би на ці запитан-
ня відповіла сама Монтян. Вона за 
фахом юрист, займалася адвокатсь-
кою практикою, то най би займала-
ся захистом бабусь, які посварили-
ся за межу. Це було б кориснішим 
та ефективнішим, ніж лізти в полі-
тику й обливати брудом Україну й 
український народ. ■

ВІДЛУННЯ

Ніж лізти в політику...
Лексичний фонтан Тетяни Монтян

■

ПОЛІТПАРНАС

Російськомовний
Микола ЦИВІРКО
Київ

Ну все! Зробив я вибір!
Свобода! Честь! Майдан!
Він захопив, мов вихор,
селян і городян!

Штандар, Небесна Сотне,
тримаємо ми твій!
Як треба, хоч сьогодні
з ним рушимо у бій!

І все було б чудово,
та сумнів є один.
Моя російська мова,
хоч я Вкраїни син.

Засвоєна з колиски,
лишила б хоч на мить.
Від неї, мов від тиску,
не зцілить Айболить.

І Мийдодір не змиє
коросту трьох століть...
Укус лихого Змія,
що дотепер болить...

І «досвід» ста Ірландій
для України — нуль!
Ми що, до змін не ладні
хоча б під градом куль?

Тож доведу свій вибір
до логіки речей!
...Малюк з садочку вибіг —
ти чуєш, що рече?

■

Коли й ще подорожувати, як не в травні, коли земля покривається смарагдовим килимом, усе 
довкола розквітає, сонце не пече, а лишень лагідно пестить. Щоб поєднати кілька насолод, 
можна вирушити на Закарпаття, де в травні є змога милуватися таким природним дивом, 
як Долина нарцисів, що входить до  Карпатського біосферного заповідника міжнародної 
мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО. Це — якихось 4 км від чарівного містечка Хуст, а 
ще неподалік є багато історичних, культурних, архітектурних пам’яток, скажімо, Хустський 
замок. Звісно, від нього залишились лише обриси, що й не дивно, адже почали його 
будувати майже тисячу (!) років тому.
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Насіння в ціні...
Мешканець Одещини обікрав 
посівний фонд місцевого 
фермера
Оксана СИДОРЕНКО

 Правоохоронці затримали двадцяти-
семи річного молодика, коли той на своєму 
авто марки Renault Master перевозив 53 
мішки поцупленого насіння соняшнику. 
В чергову частину Савранського відділеня 
поліції надійшло повідомлення від фермера, 
що невідомі розбили стіну і проникли до 
складського приміщення. Звідти вони винесли 
496 посівних одиниць соняшнику та 50 лiтрів 
протруювача. Загальна сума збитків, завданих 
потерпілому, склала 1,2 мiльйона гривень.
 Під час проведення оперативно-пошукових 
заходів на 320-му кілометрі автодороги 
«Київ—Одеса» поліція відповідно до 
орієнту вання зупинила вантажівку, в якій 
і знайшлося півсотні мішків украденого 
насіння. Жодних документів у власника 
авто не було і пояснити походження вантажу 
він не зміг. Речові докази вилучили. 
Шукають співучасників злочину. За фактом 
пограбування відкрили кримінальну справу 
(ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України). 
Санкції статті передбачають покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк від семи до 
дванадцяти років iз конфіскацією майна. ■

■

Щоб попередити епідемії
 Держпродспоживслужба починає використовувати про-
грамні комплекси «Інформаційна система з проведення про-
тиепізоотичних заходів» та «Інформаційна система підтримки 
проведення інспекційних заходів та ведення реєстрів». Робоча 
група під керівництвом голови Державної служби України з пи-
тань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Во-
лодимира Лапи вже обговорила технічні та організаційні момен-
ти впровадження IT-систем, координацію дій учасників проекту, 
зокрема щодо формування баз даних, збору, внесення інфор-
мації та їх опублікування. Оцінили також, наскільки виконують-
ся завдання, спрямовані на повноцінне функціонування проек-
ту. Прийнято рішення почати поступовий запуск систем у регіо-
нах у тестовому режимі з подальшим переходом на повноцінне 
функціонування.

Розширюємо експортну лінійку
 Вісімнадцять вітчизняних підприємств уже отримали мож-
ливість експортувати до Китаю молоко та молочну продукцію. 
Держпродспоживслужба перевірила і підтвердила відповід-
ність вимогам КНР ще дев’яти підприємств. Відповідні доку-
менти передані, тому вже найближчими тижнями очікується 
публікація розширеного переліку підприємств-експортерів мо-
лока та молочної продукції. Паралельно готують і відкриття ки-
тайського ринку для українського м’яса птиці, яєць та яєчної 
продукції.  У рамках співпраці з Китаєм йдеться і про потен-
ціал експорту українського меду. Також українські підприєм-
ці зацікавлені в експорті до Китаю кормів для домашніх тва-
рин. Під час останніх зустрічей iз представниками компетент-
ного органу КНР порушувалося питання розширення товарної 
лінійки при експорті риби і рибопродуктів. Досягнуто певних 
результатів щодо відкриття китайського ринку для української 
рослинницької продукції. Зокрема, погодили протоколи фіто-
санітарних вимог на експорт кукурудзи, сої та ячменю. Низка 
товарних позицій зараз перебуває в роботі: сорго, черешня, 
яблука, лохина. Також відпрацьовані проекти протоколів фі-
тосанітарних вимог для експорту шроту соняшникового та бу-
рякового жому до Китаю. 

Клімат у поміч
 Мінагрополітики презентувало проект «Стратегії адаптації 
українського сільського господарства до кліматичних змін», 
розроблений спільно з Міністерством екології та природних 
ресурсів України та проектом Clima East. Обговорили питан-
ня, пов’язані з основними напрямами адаптації сільського гос-
подарства України до кліматичних змін та розробки держав-
ної політики у цій сфері. Метою є сформувати засади ведення 
сільськогосподарського виробництва в нових агрокліматичних 
умовах, а також запобігти деградації ґрунтового покриву, опус-
телюванню та пристосуватися до наслідків глобального потеп-
ління. Проект Clima East допомагає країнам східного партнерс-
тва визначити підходи до зменшення впливу на зміну клімату 
та адаптації до його наслідків. Проект фінансується Євросою-
зом. Він сприяє країнам-партнерам у вдосконаленні держав-
ної політики, стратегій та ринкових механізмів у галузі зміни 
клімату. Реалізовують проект, підтримуючи регіональне спів-
робітництво та поліпшуючи доступ до інформації щодо полі-
тики, нормативно-правової бази та експертних знань ЄС у цій 
галузі. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Інна ТЕСЛЕНКО

 Для тих, кому вже вдалося реалі-
зувати власні проекти, вирощені з 
ідеї збереження і відновлення при-
родного балансу, ця школа стала про-
дуктивним майданчиком для обміну 
досвідом. А неофіти отримали мож-
ливість порівняти власні мрії про 
екологічно чистий бізнесовий і жит-
тєвий простір iз практичним досві-
дом першопрохідців. 
 Ініціатори «Зеленої школи» за-
думували її як помічний ресурс для 
створення та втілення інноваційних 
екопроектів, які в перспективі змо-
жуть взаємодіяти. За словами спіке-
ра шостого сезону навчань Максима 
Залевського, «Зелена школа» — не-
державний учбовий заклад, екостар-
тап, метою якого є об’єднання і моти-
вація людей створювати нові екопро-
екти та раціональне використання 
природних ресурсів: «Наші настав-
ники дають детальні інструкції, як 
стати свідомим споживачем і зроби-
ти світ навколо чистішим і гармоній-
нiшим. У наших лекціях охоплюють-
ся всі напрями екоруху в Україні та 
світі. Ми відкриємо перед слухачами 
новий світ, який може стати реаль-
ністю, завдяки нашим спільним зу-
силлям».
 Чотири дні інформативних, 
яскравих, динамічних лекцій та вор-
кшопів справді дозволили познайо-
митися і налагодити корисні комуні-
кації десяткам зацікавлених жити 
і працювати у здоровому і комфор-
тному просторі. Досвідом організа-
ції біотехнологічних ферм, екопосе-
лень, ресторанів, призабутих тради-
ційних та інноваційних виробництв 
ділилися вітчизняні та зарубіжні 
практики. Сергій Лобойко, співко-
ординатор Kyiv Smart City, керівник 
Центру розвитку інновацій НаУКМА 
познайомив iз можливостями реалі-
зації екопроектів iз використанням 
бюджетів місцевих громад. Надзви-
чайно цікавою була презентація за-
сновника Dihlmann Organic farming 
Germany Міхаеля Ділманна «Ор-
ганік-ферма з відкритим доступом. 
Німецький досвід». Насамперед 
саме завдяки багаторічній практиці 
і можливості прослідкувати в дина-
міці процес планування-розбудови-
розвитку такого виробництва не у 
глянцево-парадному, а робочому ра-
курсі. Сім’я Міхаеля володіє у Схід-
ній Німеччині тваринниць ким ком-
плексом та сільгоспугіддями пло-
щею близько трьох тисяч гектарів. 
Але, на його переконання, в Україні 
цілком прийнятними для подібно-
го виробництва можуть стати гос-
подарства площею від двохсот гек-
тарів. Лекції і презентації тривали 
з невеличкими перервами з дев’ятої 
ранку до восьмої вечора, тому не всі 
слухачі витримували їх од дзвінка 
до дзвінка. Але зустрічі з Андрієм 
Бобровицьким, екобудівельником 
енергоефективного житла з природ-
них матеріалів терпляче дочекала-
ся більшість учнів, аби дізнатися з 
перших вуст, що таке екодім май-
бутнього. 
 Навчитися і почути багато ново-
го і корисного, очевидно, можна буде 
і на наступних екоінтенсивах «Зеле-
ної школи», — інтерес до цієї теми в 
нашій країні величезний. А останнім 
часом ще підтримується на рівні Мі-
нагрополітики та Мінекології. Поки 

що декларативно, бо навіть деякі не-
обхідні для сталого розвитку тери-
торій закони досі неузгоджені або не-
допрацьовані. Досі більшість прак-
тиків попереджає: навіть офіційна 
сертифікація екопродукції не доз-
воляє бути впевненими, що хоча б 
двадцять відсотків продуктів зі спе-
ціалізованих магазинів в Україні є 
таки справді екологічно чистими. 
А державну сертифікацію спритни-
ки використовують здебільшого як 
привід уп’ятеро збільшити ціну на 
свій товар. Та, власне, і саме проход-
ження сертифікації нерідко приско-
рюється неформальними виплатами 
«сертифікаторам». З іншого боку — 
прихід у розрекламовану галузь ди-
летантів, які не мають практичних 
навичок і знань, іноді закінчується 
шкодою як для природи, яку вони 
розглядають безкоштовним ресур-
сом для власних експериментів, так 
і для здоров’я оточуючих. Тому про-
світницькі майданчики на кшталт 
«Зеленої школи» виконують сьогодні 
ще й своєрідну роль санітарів — лісу, 
поля, річок, та й, власне, цивілізова-
них і екологічних міжлюдських сто-
сунків. ■

ЕКОЛОГІЯ 

Інновації втілюємо, забуті 
традиції відновлюємо
Унікальний чотириденний освітній курс відомих екотренерів і практиків 
«Зелена школа» пройшов у Києві

■

Внутрішній тест за підсумками семінару увінчався отриманням «зелених» дипломів.❙

Екошколярі не лише уважно вислуховують лекторів, а й мають нагоду предметніше 
поспілкуватися з ними в робочих групах.

❙
❙

Етнохутір Обирок — один із проектів 
організаторів «Зеленої школи» — 
щовесни запрошує на посівну.
Фото автора.

❙
❙
❙
❙



12 УКРАЇНА МОЛОДА
ЧЕТВЕР, 4 ТРАВНЯ 2017 КУЛЬТУРА

Валентина САМЧЕНКО

«Це про любов і душу», — каже Петро 
Гончар про виставку «Чисте мистецтво», 
яку до 9 травня ще можна встигнути по-
дивитися у Києві, у «Мистецькому ар-
сеналі». Співкураторами масштабного 
проекту стали гендиректор Музею Івана 
Гончара та Лідія Лихач — головна редак-
торка видавництва «Родовід». Готували 
його майже шість місяців. Створювали 
спільно з національними Художнім му-
зеєм України та Музеєм українського на-
родного декоративного мистецтва Украї-
ни, Музеєм Івана Гончара, Полтавським 
художнім музеєм імені Миколи Ярошен-
ка, Музеєм народної архітектури і побуту 
«Пирогів». 

«...бо мати іде з качалкою»
 Вперше в десяти залах «Мистецько-
го арсеналу» представлено десятки відо-
мих і незнаних митців наїву, трохи аван-
гарду, сучасного та класичного мистец-
тва — усього більше 300 робіт. «Ідея 
створити виставку-розповідь цінна саме 
тим, що наїв у залі межує з предметами 
сучасного мистецтва, взаємодіючи, але 
не конфліктуючи з ними», — каже Лідія 
Лихач.
 Експозицію поділили на п’ять час-
тин: «Оригінал і копія», «Імена», «Пор-
трет», «Архетипи», «Межа». У перших 
залах поруч із роботами художників з 
народу — класики Микола Пимоненко і 
Костянтин Трутовський. Свого часу їхні 
репродукції тиражували на листівках і 
в інший друкований спосіб. І ці зобра-
ження ставали джерелом натхнення 
для малярів-самоуків. В усіх куточках 
України малювали вони варіації кар-
тини побачення парубка з дівчиною, з 
яких галеристи утворили серію «Тікай 
Петре з Наталкою, бо мати іде з качал-
кою» (на багатьох картинах є саме цей 
напис) .
 По суті, першою відвідувачів зуст-
річає картина «Останній день Помпеї» 
з підписом у правому нижньому кутку 
«Я. Ющенко. 953 р.» — варіація на сю-
жет знаменитої картини Карла Брюл-
лова 1833 року. Немає на ній Брюллова; 
більше іншого люду, ніж на оригіналі, 
і замість ящика з фарбами — звичайна 
тара...
 Далі в експозиції ще — копії «Мони 
Лізи» да Вінчі й «Автопортрет» у стилі 
Пікассо серед добірки робіт Георгія 
Малявіна з Одеси з колекції Олексан-
дра Ройтбурда. Його знали просто як 
Жору Кочегара. Копії, які він малю-
вав, — спрощені за формою, з цікавим 
колоритом.  А неподалік — і роботи Рой-

тбурда, зокрема «Григорій Варсава Ско-
ворода з екзотичними птахами в саду бо-
жественних пісень».
 Роботи Марії Примаченко 30-х років 
— дивовижні звірі — поєднані в залі з 
масштабним полотном Арсена Савадо-
ва, знавця творчості найвідомішої пред-
ставниці наївного мистецтва. Класик су-
часного українського живопису населяє 
свій трансавангардний простір звірями 
мисткині Марії з Болотні.

Малювати рай на землі
 Особливо щемний на виставці «іко-
ностас» із зображень Тараса Шевченка. 
Замиловуєшся образом, в який вклада-
ли любов і шану, не завжди відтворюю-
чи впізнаваність.
 Не передати враження від спеціаль-
ної зали з довоєнними портретами Пана-
са Ярмоленка та його доньки Якилини, 
яка допомагала батькові. Мешкали вони 
на Переяславщині. Панас зажди підпи-
сував свої картини, а Якилина — ніко-
ли. «Якби музей Гончара свого часу не 
знайшов Ярмоленка, — розказує Лідія 
Лихач, — ми нічого б не знали про ці ро-
боти. Хата Ярмоленків була продана ін-
шим людям, але нові господарі дозволи-

ли митцям увійти — тоді саме на гори-
щі в цих чужих людей були знайдені су-
вої з портретами». До речі, схожа історія 
— з творами уже згадуваного сільського 
вчителя Якова Ющенка, який написав 
близько 100 картин і якого відкрив для 
професійної спільноти український ми-
тець Леонід Тоцький. Народний митець 
чекав на свою персональну виставку все 
життя — і помер уночі, одразу після її 
відкриття.
 Доповнюють портретну галерею 
виставки і роботи Григорія Ксьонза 
(1874-1946) з Миргорода, який з 9-річ-
ного віку втратив слух і мову. Зароб-
ляв на життя часто малюванням на за-
мовлення. Його образи у народних стро-
ях вражають фотографічністю, хоча фо-
нові пейзажі він домальовував уявні.
 Ніби рай на землі малювала Поліна 
Райко у власній хаті в Олешках (ще не-
давно— Цюрупинську). Жінка взялася 
за пензлі на 69-му році життя — поча-
ла розписувати стіни власної хати після 
того, як із різницею у кілька років по-
мерли її донька, чоловік, а по тому пот-
рапив у виправну колонію син. На стінах 
та стелі її будинку після того переплели-
ся уривки її снів, фрагменти біографії, 

язичницькі, християнські та радянсь-
кі символи яскравих і чистих кольорів. 
Усе це — у відеоінсталяції у «Мистець-
кому арсеналі».

Надихалися Пікассо і Малевич
 Наївним мистецтвом Лідія Лихач 
із Петром Гончаром почали займати-
ся порівняно давно. У 1997-му зроби-
ли тематичне окреме видання журналу 
«Родовід» і вже тоді зрозуміли, що воно 
потребує ґрунтовного вивчення. З того 
часу вони організовували персональні 
виставки яскравих його представників 
Панаса Ярмоленка, Якова Ющенка, а 
також проект «Збережене сонце». 
 Уточнимо, терміном «наїв» мистец-
твознавці називають творчість худож-
ників, які, не маючи професійної ху-
дожньої освіти, відтворювали вигадану 
реальність на власний розсуд, нехтую-
чи правилами перспективи і компози-
ції. Незважаючи на зовнішню просто-
ту і декоративність, наївне мистецтво 
суттєво відрізняється від примітивіз-
му, бо зберегло щирість. Воно відмінне 
від авангарду (не хизується довершеною 
технікою), кітчу (його простота не є те-
атралізованою і надуманою) і народної 
творчості (бо кожен митець-самоук має 
власну неповторну манеру письма). 
 До речі, часто з народної традиції ви-
ходить наївний митець. Наприклад, Те-
тяна Пата жила і працювала в Петри-
ківці, петриківськими мальовками при-
крашала хати. У 30-х роках, коли готу-
валася всесоюзна виставка, її роботи 
побачила мистецтвознавиця з Петербур-
га й попросила намалювати їх на папе-
рі. Тетяна Пата так само малювала кві-
ти, але проявилися інші елементи, мас-
штаби, композиція.
 Зростання взаємодії між наївним та 
професійним мистецтвом припадає на 
початок ХХ століття, констатує Лідія 
Лихач. Художники різних течій аван-
гарду захоплювалися безпосередністю, 
простотою і чесністю непрофесійних ху-
дожників і популяризували їхні робо-
ти. Серед тих, хто надихався наївним 
мистецтвом, були Пабло Пікассо, Анрі 
Матісс, Хоан Міро, Казимир Малевич, 
Соня Делоне та інші.
 Олександра Екстер, Казимир Мале-
вич та інші авангардисти в Україні їзди-
ли до Вербівки на Черкащині, до Скоб-
ців на Київщині й співпрацювали з се-
лянськими артілями, з вишивальни-
цями, мистцями. І в результаті такої 
співпраці ми також отримали наївних 
мистців, що творили на межі з авангар-
дом — Ганну Собачко-Шостак, Василя 
Довгошию, Євмена Пшеченка. ■

Інна УСТИЛОВСЬКА

 «Який твій найбільший страх?» — 
запитує рекрутер на співбесіді до вели-
кої IT-компанії у головної героїні фільму 
«Сфера». — «Змарнувати потенціал», 
— відповідає вона — і отримує роботу. 
Днями на екрани вийшов науково-фан-
тастичний трилер Джеймса Понсольдта 
«Сфера» за однойменним бестселером 
Дейва Єггерса.
 З сюжетом, у недалекому майбутньо-
му молода дівчина, яку грає Емма Уот-
сон, приходить на роботу до надзвичайно 
потужної компанії, яка поєднує людей 
по всьому світу завдяки комп’ютерним 
комунікаційним технологіям. Але при 
цьому вона практично знищує приват-
не, не роблячи винятків для особис-
тих розмов, інтимного життя чи почут-
тів. У фільмі красиво прописані софіз-
ми, коли голова компанії пояснює, що 
таємниці роблять людей гіршими, а те, 
що хтось не бажає поділитися вражен-
нями, приміром, від подорожі, обкрадає 
того, хто не може подорожувати. На при-
кладі картини можна прослідкувати, як 
за допомогою конкретних комунікатив-
них прийомів легко сформувати псевдо-

правильну картину світу і переконати в 
ній.
 «Сфера» діє на людей м’якою силою 
— через привабливість. Тобто вони не 
змушують ставати клієнтами «Сфери» 
чи працювати там, однак формують зов-
ні бездоганну «культуру щастя», до якої 
люди самі із задоволенням долучають-
ся. Працівників компанії намагаються 
якомога сильніше згуртувати, у них не-
має вихідних, під час яких вони можуть 
поїхати додому, але розваги, які пропо-
нуються тут у вільний час, — знову-таки 
добровільні. На запитання, навіщо це, 
відповідь очевидна і напряму пов’язана 
з реальним світом за межами кінотеатру 
— згуртованими у масу людьми керува-
ти простіше.
 Щодо того, наскільки глибоко у філь-
мі висвітлено тему приватності в кон-
тексті комп’ютерних технологій, «УМ» 
попросила прокоментувати експерта — 
керівника однієї з великих українських 
IT-компаній. «Розкрита дуже поверх-
нева канва. Скажу навіть по-іншому — 
наївна. На ніби «злих і підступних» лі-
дерів пекельної структури обрані най-
більш психологічно «безпечні» типажі. 
Уся сутність жаху «Сфери» зведена до 

розповсюдження доступу до публічних 
даних. Це дуже і дуже маленька части-
на реальної могутності сучасних загроз 
від технологій. Але саме це на побутово-
му рівні зрозуміло масовій аудиторії, — 
говорить він. — З іншого боку, більшість 
людей справді зливають у соціальні ме-
режі та просто в інтернет величезні по-
токи інформації, яка може бути вико-
ристана (і використовується) проти них, 
і це свідчить про те, що захист приватно-
го — все ж досить важлива тема».
 У фільмі добре розкритий образ го-
ловної героїні — при тому, що її пере-
живання подаються швидше натяками, 
ніж конкретними словами. Не дуже вда-
лим на початку фільму є досить баналь-
ний прийом, коли співпереживання та 

емоції у глядача викликають типовими 
сумними сценами з батьками головної 
героїні та змалюванням вимушеної ро-
боти в попередній компанії, яку вона не 
любить. Однак далі образ і мотиви персо-
нажу Емми Уотсон розкриваються зовсім 
не ординарним чином. До речі, щодо ак-
торів, то батька-засновника «Сфери» Ей-
мона Бейлі грає Том Хенкс — володар чо-
тирьох премій «Золотий глобус», а також 
двох «Оскарів» за головні ролі у фільмах 
«Філадельфія» та «Форрест Гамп».
 Прем’єра картини в Україні відбула-
ся в один день зі світовою. Фільм «Сфе-
ра» завдяки компанії «Артхаус Трафік» 
можна побачити в Києві та інших містах 
в українському дубляжі, а також мовою 
оригіналу з субтитрами. ■

АРТ-ПРОСТІР

Щира наївність
Картини Марії Примаченко і Жори Кочегара в одному проекті

■

Портрети  Панаса Ярмоленка та його доньки Якилини.❙

ПРОКАТНИЙ СТАН

Без приватного життя
Як діяти на людей «м’якою силою»

■

Молоду дівчину в «Сфері» грає Емма Уотсон.❙
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УКРАЇНА МОЛОДА

Костянтин РОДИК

Мандри-пригоди підлітків — без-
програшна літературна лотерея. 
Докомп’ютерний квест. Та із 
книжкових сторінок, на відмі-
ну від монітора, випаровуються 
стимулятори розуму: зустрічі з 
іншими — характерами, звич-
ками, поглядами. А от що в тих 
тренажерах, письмовому та елек-
тронному, спільне — розмай ек-
зотики.

 Жуль Верн відправляв 
своїх героїв за екзотикою в Па-
таґонію. Майн Рід — до кроко-
дилів та сіменолів геть дикої 
тоді Флориди. В Україні був 
власний ексклюзив-заповід-
ник — Запорожжя. Місцеві 
письменники почали розробля-
ти цей свійський клондайк іще 
сто років тому. Нині чи не всі 
найяскравіші самородки пере-
видані: укладена В.Шевчуком 
збірка «Діти козацької матері» 
та «Пригоди малих козаків» 
Івана Крип’якевича (обидві — 
К.: Веселка, 2004), «На уходах» 
Андрія Чайковського (Л.: Піра-
міда, 2008), «Пригоди молодого 
лицаря» Спиридона Черкасен-
ка й «Над Кодацьким порогом» 
Адріана Кащенка (обидві — К.: 
Знання, 2015, 2016).
 На сучасний рівень козаць-
ку тему в юнацькому ракурсі 
підніс Володимир Рутківський 
зі своїм серіалом про джур (К.: 
А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2007, 
2009, 2010, 2015), як також Юр 
Логвин (Танці Шайтана. — Він-
ниця: Теза, 2010) та Дмитро Бі-
лий (Козацький оберіг; Залож-
на душа. — К.: Наш формат, 
2013, 2014). Щойно вийшов 
«Чигиринський сотник» Леоні-
да Кононовича (Х.: Ранок; Фа-
була, 2016).
 На перший погляд, Л.Ко но-
нович не пропонує нічого но-
вого, навіть поступається за 
окремими параметрами попере-
дникам: етнографічна картин-
ка відверто слабша за класичні 
зразки; порівняно з Рутківсь-
ким бракує підліткової пси-
хології; фабульний візерунок 
мало чим відрізняється від «Ко-
зацького оберегу» Білого.Та все 
разом — захоплює й не відпус-
кає. В чому річ?
 Аби розібратися, слід обра-
ти адекватну оптику. Інакше 
кажучи, визначити форму та 
знайти у ній потаємні двері до 
прихованих смислів. У перед-
мові критик Ігор Бондар-Тере-
щенко зазначає: «Справді ли-
царський роман, який на догоду 
сучасній моді доводиться рек-
ламувати як «козацьке фен-
тезі». Ну, не все то фентезі, що 
блищить. Класичне фентезі — 
системне творення альтерна-
тивного світу, а сюжет «Чиги-
ринського сотника» — простий: 
«Почали сповнятися давні про-
роцтва, що про них досі лише в 
піснях співалося». Натомість 
усі ознаки лицарського роману 
наявні, включно з чорно-білою 
опозицією персонажів. Кожна 
зустріч у цій історії починаєть-
ся з паролю «свій–чужий»і пе-
реходить в ейфорію позитивної 
бойової ідентифікації: «Се наш! 
Се наш!».
 Але ч/б-палітра притаманна 
іще одному жанру — алегорії. 
Може, це найменш вловимий 
для критики жанр. Подивіть-
ся: Винничукова «Мальва Лан-
да», наприклад, має декілька 
алегоричних інтерпретацій, а 
«Енеїду» Котляревського де-
шифрують і досі. Алегорія — 

гра з різними шарами асоціацій 
і досвідів. Сказати б — це схо-
же на олімпіаду, де ігри різни-
ми правилами утворюють стро-
катості радісну цілість. Саме те, 
либонь, мав на оці теоретик гри 
ЙоганГейзинґа: «Нерозлучна з 
усяким гранням радість... Лег-
коважність і екстаз — ось ті 
два полюси, між якими розви-
вається гра» (Homo ludens. К.: 
Основи, 1994).
 Через те й не дратують різно-
каліберні алюзії «Чигиринсько-
го сотника», а таки занурюють 
в отой легковажний екстаз, бо 
чого тільки тут не намішано. Ось 
тінь Керрола: і заяць, що розмо-
вляє, і нора є. Онде — тінь Фрой-
да («сон сплести — це велике 
чародійство»). Поруч знаходи-
мо «посилання» на трансперсо-
нальну психологію з її фішкою 
— керованими сновидіннями. А 
там, коли хочете, натяк на проб-
лему перенаселення в інтерпре-
тації Браунового «Інферна» («не 
на те живе люд Дажбожий, аби 
плодитися та жиріти, мов зай-
ці!»). Не один раз пригадаємо 
еніологію — «нову галузь науки, 
присвячену розгляду таємни-
чих, незрозумілих, окультних 
явищ, що їх не може пояснити 
офіційна наука» (Олександр 
Кульський. Тіні дракона Чен 
Гуана.— К.: Всесвіт, 2010) — 
аж до прямих асоціацій певних 
епізодів «Чигиринського сотни-
ка» з трагічною битвою на Калці 
(1223), де«київські князі та їхні 
половецькі союзники весь час 
кількатижневого степового по-
ходу перебували під... страшним 

чаклунським впливом східних 
магів. Саме тому ці досвідчені 
воїни припускалися помилки 
за помилкою» (О.Кульський). 
Ну і –куди ж без них, — драко-
ни. Хоч, як знати, «дракони над-
то недисципліновані, їх давно 
зняли з озброєння» (В.Івченко. 
Третій фронт.— К.: Темпора, 
2016).
 Леонід Кононович вирішив 
створити авторську версію ле-
генд і міфів Давньої України 
— цілком за приписом Йогана 
Гейзинґи: «За назвою кожно-
го абстрактного поняття хо-
вається щонайсміливіша з ме-
тафор, і що не метафора — то 
гра словами. Отак людство, на-
даючи життю словесне вира-
ження, творить поруч із світом 
природи свій другий, поетичний 
світ». Витворена Кононовичем 
міфічна структура — а отже, й 
історія — не має нічого спільно-
го з науковою версією і систе-
мою логічних доведень узагалі. 
Жанр алегорії й не вимагає апе-
ляції до наявних знань, радше 
навпаки — дистанціюватися від 
будь-якої «бібліографії». Як ра-
див один із персонажів Умберто 
Еко — письменника, що добре 
знається на алегорії, — «ніколи, 
ніколи і ще раз ніколи не пра-
цюй зі справжніми чи хоча б на-
півсправжніми документами! 
Якщо десь існують оригінали, 
хтось завжди може знайти їх і 
довести, що ти десь припустив-
ся неточності... Для того, щоб 
документ був переконливий, 
його треба створити exnovo і, 
якщо є така змога, у докумен-

ті не має йтися про оригінал, а 
говоритися, що він десь існує за 
чутками, як це сталося з волх-
вами, про яких згадував у двох 
невеличких віршах лише Мат-
вій, не називаючи ані їхніх імен, 
ані того, ким саме вони були, 
ані того, що вони були царями, 
а решта — то звичайнісінькі 
плітки» (Празький цвинтар.— 
Х.: Фоліо, 2011).
 Саме за цією схемою міфотво-
рення і працює Л.Кононович. 
Його читач мусить усе прийня-
ти на віру, як-от:«Запорозька 
Січ засновалася тисячі років 
тому». Кононовичева «міфо-
логія» — не реконструкція, а 
гра з «народною етимологією», 
коли, приміром, Бог каже про-
тоукраїнцям: «Будете ви моїм 
народом улюбленим... й прозва-
ли відтоді тую землю Украї-
ною, що значить «Господом ук-
раяна», або ж «святий край». А 
часом автор просто заміщає тра-
диційні поняття більш для себе 
прийнятними: замість Христа 
— Батько Троян; замість хрес-
та — Дажбоже свастя. Відо-
мі з Геродота причорноморські 
амазонки стають «поляниця-
ми», котрі«раз на рік, на Купа-
ла, зустрічалися з козаками із 
Запорозької Січи і народжували 
від того дітей. Хлопців оддава-
ли на Січ, а дівчат залишали 
собі». Здавалося б, усе це термі-
нологічно-поняттєве свавілля 
мусить доводити читача до ска-
зу. Аж ні — усе цілком за Гей-
зинґою: «У здатності доводи-
ти до нестями ховається сама 
суть гри».
 Найбільш контроверзій-
ним є Кононовичеве тлумачен-
ня історичної ролі козаків. З 
одного боку — лицарі-тампліє-
ри, з іншого — пацани-паливо-
ди: «Наш брат козак любить 
усе валяти. А щоб збудувати 
щось, то не дуже... Головне — 
бучу здійняти,.. огня вкинути. 
А там нехай хоч згорить усе... 
Козакам що... вони свого живо-
та не шанують, а чужого то 
й поготів!». Хоч-не-хоч прига-
даєш численну нині літерату-
ру, що підважує народницький 
«козацький міф», чи, бодай, 
оцінки колег-літератів, Вин-
ничукову зокрема: «Усе, на-
справді, впиралося в козацтво, 
страшний розгардіяш у нас був 
саме через козаків: вони хоті-
ли жити на халяву, постій-
но грабувати і мати велику 
купу грошей» (Ціна питання. 
27 інтерв’ю Євгенію Стасіневи-
чу.— К.: Laurus, 2016).
 Звідки ця шизофренія в «Чи-
гиринському сотнику»? Розмір-
ковуючи, пригадав Йосипа Тере-
лю, якого поважний довідник 
рекомендує так: «Дисидент, 
письменник, публіцист, худож-
ник, містик і візіонер» (Енцик-
лопедія історії України. Т.10. — 
К.: Наукова думка, 2013). Так от 
Й.Тереля пише: «Людина живе 
не так, як вірить, але так ві-
рить, як живе» (2001. — Ужго-
род-Торонто, б/н, 1991). Відтак, 
книжка Л.Кононовича постає як 
симптом віри на безвір’ї. Точні-
ше, на масовій зневірі в усі тра-
диційні владні інституції. Тому 
місце правосуддя посідає суд 

Лінча («не знаєш ти суду січово-
го! Як сказиться козацтво, то 
розбиратися не буде — заб’ють 
киями та й квит!). А головною 
інтелектуальною практикою 
стає пошук винних і негайна їх 
ліквідація без жодної люстрації: 
«Ніякого полону... виріжте їх, 
щоб і сліда не лишилося!». Різа-
ти, судячи з усього, доведеться 
багато — увесь держ апарат, що 
спадково призвичаївся колабо-
рувати з москалями (прозвани-
ми Кононовичем «шереметами») 
від сивих часів: «Шереметом 
був князь Ладимир по матері... 
от кров тая проклята і дала-
ся взнаки! Наварив він нам гір-
кої, що й досі не можемо до дна 
випити». Інколи у Кононови-
ча аж зашкалює — під роздачу 
потрапляють навіть жінки як 
клас: «Коли прийшли шереме-
ти на нашу землю, то заправ-
ляли у них жінки, а на хоругвах 
їхніх Баба-Яга була змальована, 
котора ще прозивалася Москва 
або Москова». Та не алярмуймо 
— пам’ятаймо, що маємо до діла 
з ігрою, а вона, за Гейзинґою, 
«виходить за межі добра і зла, 
певної етичної цінності».
 Відтак, у координатах то-
тально знеціненого держуправ-
ління відкидається будь-яке 
реформаторство «отих недо-
ляшків, Потоцьких, Жовковсь-
ких та Вишневецьких». Став-
лення до службовців апріорі 
вороже, оперте на невід’ємне 
право збройного опору: «Яка се 
там нечиста сила добиваєть-
ся, наче до себе додому? — пи-
тається Чурай, добуваючи піс-
толя з-під поли». Соціальна 
стратифікація скасовується, ос-
кільки «нікчемні людці — кра-
марі, гречкосії да писаки ріжні» 
до спротиву непридатні. Коза-
ки-месники рекрутують союз-
ників хіба з чортів-анархістів 
(«Не стаємо ми Господові на за-
ваді, та й Клятому не служимо 
теж! – А кому ж ви служите, 
собачі душі? — А самі собі! — 
кажуть чорти»). Громадянсь-
ким ідеалом стає «тверда рука», 
Хмельницький як месія. Ну, 
так, «ідея третього Гетьма-
нату», як проголосив речник 
«Правого сектору» Дмитро Сав-
ченко (Київ Хунта Сіті. — Чер-
нівці: Букрек, 2015).
 І як учителеві рекомендува-
ти таку книжку старшокласни-
кам?
 Пізно лякатися. Два роки 
тому підлітки віку Кононовиче-
вого Михася вже побували у са-
місінькому пеклі на Грушевсь-
кого. «Чигиринський сотник» 
лише явив алегоричний соціо-
логічний зріз «вірувань» ниніш-
нього українського громадяни-
на. У книжці «Блокпост» (К.: 
Академія, 2016) Борис Гуме-
нюк розповідає про одного з та-
ких «Михасів» і доходить того 
самого, що й Кононович, вис-
новку: «Шибайголови, гульві-
си, розбійники, джентльмени 
удачі, опришки, довбуші, карме-
люки, махновці, робінгуди чор-
тові, козаки, для яких битися 
— так битися, гуляти — так 
гуляти, вмирати — так вми-
рати, які ніколи не визнавали 
і не визнають над собою жодної 
влади. Це вони тримали цих 
три місяці, і таки втримали, 
цей Майдан; це вони виграють 
для нас цю війну — ось побачи-
те».
 Непокоїтися мають не 
шкільні викладачі, а прези-
денти-прем’єри, за урядування 
котрих подібні «вірування» ста-
ють домінантними. ■

КРАСНЕ ПИСЬМЕНСТВО

Алегорія алергії
Леонід Кононович про крамарів, право на зброю і хунту

■
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Григорій ХАТА

 Незважаючи на ускладнений фор-
мат поточної першості, котрий, на дум-
ку вітчизняних футбольних функціо-
нерів, мав зробити нинішній розіграш 
більш привабливим для вболівальників, 
уже наступного ігрового уїк-енду — за 
чотири тури до завершення турніру — 
донецький «Шахтар» може достроково 
оформити чемпіонство.
 Вочевидь не буде на фініші сезону 
запеклої боротьби й на іншому полюсі 
турнірної таблиці, де основна інтрига 
повинна була точитися навколо остан-
нього місця, володар якого мав залиши-
ти футбольну еліту країни. У минуло-
му турі в Луцьку відбулася очна зуст-
річ двох претендентів на пониження в 
класі — «Волині» та «Дніпра». Завдя-
ки реалізованому пенальті на остан-
ніх хвилинах двобою важливу перемо-
гу над принциповим суперником (а ра-
зом із нею й фору в п’ять очок) здобув 
колектив Дмитра Михайленка, значно 
убезпечивши себе від неприємних тур-
нірних наслідків. Утім, з огляду на досі 
не вирішені фінансові проблеми, гово-
рити про збереження «Дніпром» свого 
місця в еліті зарано. Але одне зрозумі-
ло: футболісти «Дніпра» до останнього 
триматимуть марку, захищаючи горде 
ім’я клубу від статусу найгіршої коман-
ди чемпіонату.
 Щоправда, в рамках формату май-
бутнього розіграшу ЧУ, котрий примі-
ряють на наступний сезон,  передостан-
нє місце в протоколі вже не гарантує 
його власникові збереження прописки 
в елітному дивізіоні. Як днями домови-
лися в прем’єр-лізі, в чемпіонаті краї-
ни-2017/2018, котрий знову гратимуть 
12 клубів, для клубів з нижнього повер-
ху вищої та призерів першої ліги пла-
нується «плей-оф». Як і раніше, за під-
сумками сезону має відбутися рокіров-
ка між останньою командою еліти та 
переможцем першого дивізіону. Водно-
час 10-й та 11-й команді прем’єр-ліги, 
аби підтвердити свою «прописку», до-
ведеться зіграти «стикові матчі» з дру-
гим та третім колективами першої ліги 
відповідно.
 Що ж до турнірних «родзинок» по-
точної першості, то, вочевидь, найцікаві-
ших подій варто очікувати в боротьбі за 
звання найкращого бомбардира чемпіо-
нату. Хоча, слід визнати, нинішні голе-
адори української прем’єр-ліги особли-
вим блиском не відзначаються. Що го-
ворити, коли кращий iз них — аргенти-
нець Факундо Феррейра з «Шахтаря» 
— в 27 матчах ЧУ забив 12 голів. При-
мітно, що представник цієї південноаме-

риканської країни ще жодного разу не 
перемагав у бомбардирському турнірі 
найсильнішої української першості. У 
контексті ж клубної приналежності, то 
в минулі п’ять сезонів найбільше голів 
за турнір щоразу забивав представник 
«Шахтаря».
 Утім порушити усталену традицію 
може лідер та капітан «Динамо» Андрій 
Ярмоленко, котрий у весняній частині 
чемпіонату демонструє високу продук-
тивність, провівши загалом сім зі своїх 

11 результативних ударів. Відзначи-
мо, що «дубль» у гостьовому поєдин-
ку проти «Чорноморця» динамівський 
«вінгер» оформив на столичному НСК 
«Олімпійський», де, через проблеми з 
власним газоном, були змушені прий-
мати чинного чемпіона «моряки». На-
гадаємо, що за відсутності постійної 
«прописки» змушений переїжджати з 
місця на місце й «Олімпік», який ос-
танні два домашні поєдинки провів на 
клубній арені київського «Динамо». ■

Ліга чемпіонів
 Півфінал. Перший матч. «Реал» (Іс-
панія) — «Атлетико» (Іспанія) — 3:0 (К. 
Роналдо, 10, 73, 86).
 Утретє за останні чотири сезони пред-
ставники Мадрида — «Реал» та Атлетико»  
зійшлися в «плей-оф» Суперліги. Щоправ-
да, якщо в минулі роки мадридське дербі 
гралося у фіналі ЛЧ, то цього разу визна-
чати сильнішого «вершковим» та «матрац-
никам» випало за крок до головного мат-
чу змагань. Варіант із двоматчевим півфі-
нальним протистоянням давав шанс підопіч-
ним Дієго Сімеоне реваншуватися за болючі 
фіаско в попередніх двох фіналах, проте піс-
ля невдалого візиту на «Сантьяго Бернабеу» 
про свою участь у третьому фіналі ЛЧ «Атле-
тико» може забути. 

Англія
 Заочна боротьба за чемпіонство між 
двома лондонськими грандами — «Челсі» 
й «Тоттенхемом» — триває: «аристократи» 
минулого уїк-енду легко обіграли «Евертон», 
а «шпори» у принциповому дербі були силь-
нішими за «Арсенал». Підопічні Маурісіо 
Почеттіно не лише суттєво погіршили шан-
си «канонірів» на «топ-4», а й досягли істо-
ричного успіху: «Тоттенхем» уперше за 22 
роки фінішує в АПЛ вище від «Арсенала».
 Два претенденти на «бронзу» із Ман-
честера — «Сіті» і «Юнайтед» — знову 
втратили очки: «манкуніанці» без травмо-

ваного Златана Ібрагімовича розписали ми-
рову із «Суонсі», а футболісти Хосепа Гвар-
діоли лише на останніх хвилинах вирвали ні-
чию у поєдинку з «Мідлсбро».
 Прем’єр-ліга. 35-й тур. «Вест Бром-
віч» — «Лестер» — 0:1, «Сток Сіті» — «Вест 
Хем» — 0:0, «Сандерленд» — «Борнмут» 
— 0:1, «Саутгемптон» — «Халл Сіті» — 0:0, 
«Крістал Пелас» — «Бернлі» — 0:2, «Ман-
честер Юнайтед» — «Суонсі» — 1:1, «Мідл-
сбро» — «Манчестер Сіті» — 2:2, «Евертон» 
— «Челсі» — 0:3 (Педро, 66; Кехілл, 79; Віл-
ліан, 87), «Тоттенхем» — «Арсенал» — 2:0 
(Аллі, 55; Кейн, 58 (пен.)), «Уотфорд» — «Лі-
верпуль» — 0:1 (Джан, 45).
 Лідери: «Челсі» — 81 (34 матчі), «Тот-
тенхем» — 77 (34), «Ліверпуль» — 69, 
«Манчестер Сіті» — 66 (34), «Манчестер 
Юнайтед» — 65 (34), «Арсенал» — 60 (33). 
 Бомбардир: Лукаку («Евертон») — 24.

Іспанія
 Як і минулого тижня, знову ніхто з ук-
раїнців у Ла Лізі не отримав ігрового часу. 
Нападник «Гранади» Артем Кравець про-
довжує відновлюватися після травми, але 
його повернення на поле вже не допоможе 
«червоно-білим» — підопічні Тоні Адамса 
програли 9 із 10 останніх матчів чемпіонату 
і достроково вилетіли в Сегунду.
 Натомість переможний курс тримає 
«Малага» Дениса Бойка, котра сенсаційно 
обіграла «Севілью», утім український голкі-
пер увесь матч просидів у запасі.
 Навіть до заявки на поєдинки «Бетіса» не 

потрапляє форвард Роман Зозуля, який поки 
не знайшов варіантів для працевлаштування 
після зриву трансферу в «Райо Вальєкано». 
 Прімера. 35-й тур. «Вільярреал» — 
«Спортинг» — 3:1, «Реал Сосьєдад» — 
«Гранада» — 2:1, «Реал Мадрид» — «Ва-
ленсія» — 2:1 (Роналду, 27; Марсело, 86 
— Парехо, 82), «Лас-Пальмас» — «Атле-
тико» — 0:5 (Гамейро, 2, 18; Сауль Ньїгес, 
17; Тейє, 72; Торрес, 90+1), «Еспаньйол» — 
«Барселона» — 0:3 (Суарес, 50, 87; Раки-
тич, 76), «Осасуна» — «Депортіво» — 2:2, 
«Бетіс» — «Алавес» — 1:4, «Ейбар» — 
«Леганес» — 2:0, «Сельта» — «Атлетик» 
— 0:3, «Малага» — «Севілья» — 4:2.
 Лідери: «Барселона», «Реал Мадрид» 
(34 матчі) — 81, «Атлетико» — 71, «Севілья» 
— 68, «Вільярреал» — 63, «Атлетик» — 62. 
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 33. 

Італія
 Після поразки «Роми» у римському дер-
бі в Серії А вже фактично визначився чем-
піон — туринський «Ювентус» навряд чи 
втратить 9 пунктів переваги за чотири тури 
до фінішу.
 Значно цікавішою виглядає боротьба 
за друге місце, котре дає пряму путівку до 
групового раунду ЛЧ: «Наполі» програють 
«вовкам» лише один заліковий бал.
 Ще одна інтрига останніх турів італійсь-
кої першості — звання найкращого бомбар-
дира: зараз гонку снайперів очолює боснієць 
Едін Джеко (26 м’ячів).
 Серія А. 34-й тур. «Аталанта» — 

«Ювентус» — 2:2 (Конті, 45; Фройлер, 89 — 
Спінаццолла, 50 (у свої ворота); П’янич, 83), 
«Торіно» — «Сампдорія» — 1:1, «Рома» — 
«Лаціо» — 1:3 (Де Россі, 45 (пен.) — Кейта, 
12, 85; Баста, 50), «Палермо» — «Фіорен-
тина» — 2:0, «Дженоа» — «К’єво» — 1:2, 
«Кротоне» — «Мілан» — 1:1, «Емполі» — 
«Сассуоло» — 1:3, «Кальярі» — «Песка-
ра» — 1:0, «Болонья» — «Удінезе» — 4:0, 
«Інтер» — «Наполі» — 0:1 (Кальєхон, 43).  
 Лідери: «Ювентус» — 84, «Рома» — 
75, «Наполі» — 74, «Лаціо» — 67, «Аталан-
та» — 64, «Мілан» — 59. 
 Бомбардир: Джеко («Рома») — 26. 

Німеччина
 31-й тур Бундесліги відкривав поєди-
нок між командами українських легіонерів 
— «Байєром» і «Шальке». Матч, у якому не 
брали участі ні Юрченко, ні Коноплянка, за-
вершився легкою перемогою гельзенкірхен-
ців. «Гірники» ще мають шанси на місце в 
зоні Ліги Європи.
 Три очки до свого активу минулого тиж-
ня записав і «Дармштадт»: «лілії» без допо-
моги Артема Федецького та Дениса Олійни-
ка розгромили «Фрайбург». Щоб піднятися 
з останнього місця та залишитися в еліті, пі-
допічним Торстена Фрінгса варто брати мак-
симум в останніх трьох зустрічах.
 Перша Бундесліга. 31-й тур. «Байєр» 
— «Шальке» — 1:4 (Кісслінг, 69 — Бур-
гшталлер, 6, 50; Хеведес, 10; Шопф, 18), 
«Майнц» — «Боруссія» (М) — 1:2, «Борус-

сія» (Д) — «Кельн» — 0:0, «РБ Лейпциг» 
— «Інгольштадт» — 0:0, «Дармштадт» — 
«Фрайбург» — 3:0, «Вердер» — «Герта» 
— 2:0, «Вольфсбург» — «Баварія» — 0:6 
(Алаба, 19; Левандовський, 36, 45; Роббен, 
66; Мюллер, 80; Кімміх, 85), «Аугсбург» — 
«Гамбург» — 4:0, «Хоффенхайм» — «Айн-
трахт» — 1:0 (Хюбнер, 90).
 Лідери: «Баварія» — 73, «РБ Лейпциг» 
— 63, «Хоффенхайм» — 58, «Боруссія» (Д) 
— 57, «Герта» — 46, «Вердер» — 45.
 Бомбардир: Левандовський («Ба-
варія») — 28.   

Франція
 Долю чемпіонства у Лізі 1, схоже, вирі-
шила «Ніцца» — після перемоги футболістів 
Люсьєна Фавра над «ПСЖ» таблицю одно-
осібно очолює «Монако». «Монегаски», до 
слова, ще мають гру в запасі.
Ліга 1. 35-й тур. «Анже» — «Ліон» — 1:2 
(Ндойє, 49 — Вальбуена, 17; Фекір, 41), «Мо-
нако» — «Тулуза» — 3:1 (Глік, 49; Мбаппе, 
64; Лемар, 75 — Тойвонен, 46), «Бастія» 
— «Ренн» — 1:0, «Монпельє» — «Лілль» 
— 0:3, «Генгам» — «Сент-Етьєн» — 0:2, 
«Нант» — «Лор’ян» — 1:0, «Мец — «Нансі 
— 2:1, «Кан» — «Марсель» — 1:5, «Діжон» 
— «Бордо» — 0:0, «Ніцца» — «ПСЖ» — 3:1 
(Балотеллі, 26; Рікарду Перейра, 48; Доніс, 
90+3 — Маркіньйос, 64).
 Лідери: «Монако» — 83 (34 матчі), 
«ПСЖ» — 80, «Ніцца» — 77, «Ліон» — 57 
(34), «Бордо» — 56, «Марсель» — 55.
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 30. ■         

ФУТБОЛЬНА МОЗАЇКА■
Олексій ПАВЛИШ

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА

Гра на результат
За відсутності прямої боротьби між вітчизняними 
флагманами за національне «золото» в першості 
зав’язалося протистояння між їхніми голеадорами

■

В останніх поєдинках футболісти «Динамо» демонструють високу результативність.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ТАБЛО

Чемпіонат України. Прем’єр-ліга. 
Другий етап. 27-й тур. 
Поєдинки за 1—6-те місця
«Олімпік» — «Зоря» — 1:1
 Голи: Нємчанінов, 75 — Пауліньйо, 17
 Вилучення: Гордієнко, 90 («З»)
 Київ, стадіон «Динамо», 1130 глядачів
«Шахтар» — «Олександрія» — 1:0
 Гол: Феррейра, 82
 Харків, стадіон «Металіст», 6110 глядачів
«Чорноморець» — «Динамо» — 1:4
 Голи: Татарков, 84 — Ярмоленко, 2, 80 (пен.); 
Бесєдін, 40; Віда, 44
 Київ, НСК «Олімпійський», 5430 глядачів
Поєдинки за 7—12-те місця
«Зірка» — «Карпати» — 3:2
 Голи: Білоног, 26; Загальський, 30 (пен.); 
Драченко, 45 — Гладкий, 15 (пен.); Гуцуляк, 50
 Вилучення: Дитятьєв, 69 («К»)
 Кропивницький, стадіон «Зірка», 2660 гляда-
чів
«Ворскла» — «Сталь» — 2:0
 Голи: Шарпар, 30 (пен.); Ребенок, 39
 Полтава, «стадіон «Ворскла», 1500 глядачів
«Волинь» — «Дніпро» — 0:1
 Гол: Цеберко, 90 (пен.)
 Львів, «Арена Львів», 1220 глядачів

Турнірна таблиця:
  I В Н П   М О
1. «Шахтар» 27 23 3 1 56-17 72
2. «Динамо» 27 18 4 5 56-26 58
3. «Зоря» 27 12 6 9 37-27 42
4. «Олександрія» 27 10 7 10 39-34 37
5. «Чорноморець» 27 10 7 10 23-29 37
6. «Олімпік» 27 9 9 9 29-40 36

  I В Н П   М О
7. «Ворскла»  27 8 7 12 28-31 31
8. «Сталь» 27 8 7 12 23-29 31
9. «Зірка» 27 8 5 14 24-38 29
10. «Карпати» 27 6 9 12 28-35 21*
11. «Дніпро» 27 7 12 8 27-32 18*
12. «Волинь»  27 3 4 20 14-46 13
 * —  згідно з рішеннями ДК ФІФА, «Карпати» поз-

бавлені  6 турнірних очок, «Дніпро» — 15.

 Бомбардири: Феррейра («Шахтар») — 12, 
Ярмоленко («Динамо») — 11.

* * *
 Перша ліга. 27-й тур. «Черкаський Дніп-
ро» — «Іллічівець» — 1:2, «Геліос» — «Обо-
лонь-Бровар» — 0:0, «Нафтовик» — «Мико-
лаїв» — 1:0, «Верес» — «Арсенал-Київ» — 2:0, 
«Авангард» — «Скала» — 2:0, «Буковина» — 
«Полтава» — 0:2, «Колос» — «Гірник-Спорт» 
— 1:3, «Десна» — «Суми» — 0:0, «Тернопіль» 
— «Інгулець» — 0:2.
 Лідери: «Іллічівець» — 67, «Верес» — 585, 
«Десна» — 57, «Колос», «Геліос» — 46, «На-
фтовик» — 42.
 Бомбардир: Степанюк («Верес») — 21.

■
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«Я дуже пишаюся своїм братом. Це був його кращий бій у кар’єрі. 
Не можу сказати, що він занадто старий для боксу в 41 рік. Щодо 

подальшої кар’єри я підтримаю будь-яке його рішення».

Віталій Кличко
почесний чемпіон світу в супертяжкій 
вазі за версією WBC

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Неймовірно цікавим у плані 
боротьби за дві перепустки до 
ліги найкращих хокейних збір-
них вийшов київський чемпіо-
нат світу в дивізіоні ІА. Десь 
глибоко в душі українські ша-
нувальники хокею сподівали-
ся побачити в числі двох щас-
ливчиків i власну національну 
команду, проте високі очіку-
вання не справдилися. Більше 
того, господарі льоду отримали 
результат, на який, думається, 
ніхто в синьо-жовтій збірній і 
не розраховував. Не вигравши 
під куполом столичного Палацу 
спорту жодного поєдинку, пі-
допічні Олександра Савицько-
го посіли на домашньому «мун-
діалі» останнє місце й тепер бу-
дуть змушені провести наступ-
ний сезон у дивізіоні ІВ.
 Перші ж два місця в секс-
теті учасників ЧС ІА-2017 піс-
ля тижня запеклої боротьби на 
київському льоду посіли коман-
ди Австрії та Південної Кореї, 
котрі не входили до числа голо-
вних фаворитів змагань. Про-
вівши минулий рік у хокей-
ній еліті, збірні Угорщини та 
Казахстану вважалися основ-
ними претендентами на підви-
щення в класі. Утім головними 
дійовими особами київського 
«мундіалю» були інші хокеїс-
ти. Особливо здивували півден-
нокорейці, котрі, прибувши до 
столиці України в ранзі аутсай-
дера, в підсумку вперше в своїй 
історії пробилися до еліти сві-
тового хокею. Не поскупили-
ся при цьому азіати й на пода-
рунок гостинним господарям, 
дозволивши «синьо-жовтим» в 
заключному поєдинку ЧС здо-
бути на турнірі своє перше залі-
кове очко.

 Водночас кращим колек-
тивом київського «мундіа-
лю» стала збірна Австрії, 
котра з найменшими втрата-
ми пройшла непростий зма-
гальний шлях. Загалом, саме 

австріяки завдали єдиної по-
разки в Києві хокеїстам iз Пів-
денної Кореї (5:0), де, нагадає-
мо, вже зовсім скоро пройде 
зимова Олімпіада-2018. Для 
самих же австрійців програш-

ним став лише поєдинок про-
ти казахів, які, набравши рів-
ну кількість очок з південно-
корейцями, опинилися нижче 
останніх через поразку в очно-
му двобої.

 Зауважимо, що, окрім умов-
ного «золота» дивізіону ІА, на-
лежить збірній Австрії i рекорд 
результативності змагань. Особ-
ливо постаралися підопічні ка-
надського наставника Дена Ра-
тушни в матчі останнього іг-
рового дня проти поляків, які 
отримали від фаворита аж 11 
«сухих» шайб.
 На жаль, в української ко-
манди забивати було нікому. 
У п’яти поєдинках хлопці Са-
вицького показали найгірший 
поміж усіх команд результат, 
лише сім разів уразивши воро-
та суперників. Тож закономір-
но, що в рейтингу кращих бом-
бардирів місця українським 
хокеїстам не знайшлося. На-
томість воротар «синьо-жов-
тих» Едуард Захарченко пот-
рапив до трійки кращих воро-
тарів, показавши вельми при-
стойний показник надійності 
(94,2% відбитих кидків). У ці-
лому ж, відчутно поступаючись 
опонентам у ігровому плані, на 
домашньому турнірі українсь-
ка збірна запам’яталася своїм 
непоступливим характером та 
бійцівськими якостями, які їй 
неодмінно стануть в нагоді під 
час наступного «мундіалю» — в 
дивізіоні ІВ, де нашим збірни-
кам доведеться суперничати з 
командами Литви, Японії, Ес-
тонії, Хорватії та Румунії. ■

ХОКЕЙ

Суворий вердикт
Не зумівши продемонструвати на домашньому «мундіалі» 
результативну гру, збірна України наступний рік проведе в третiй 
за силою хокейній лізі планети

■

На домашньому чемпіонаті світу в дивізіоні ІА збірна України з одним здобутим очком посіла останнє місце.
Фото Олександра ПРИХОДЬКА.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат світу. Дивізіон ІА 
(Київ). Заключний тур. Угорщи-
на — Казахстан — 1:3, Польща 
— Австрія — 0:11, Півд. Корея — 
Україна — 2:1 Б.
 Підсумкове становище: Авс-
трія — 12, Півд. Корея, Казахстан 
— 11, Польща — 7, Угорщина — 3, 
Україна — 1.

■

Григорій ХАТА

 Упродовж свого майже десятирічно-
го домінування в супертяжкому дивізіоні 
Володимир Кличко мав один беззапере-
чний козир перед своїми опонентами. 
Кожен із тих, хто наважувався кинути 
виклик українському боксерові, суттє-
во поступався українцеві за всіма антро-
пометричними показниками, через що 
просто не міг дотягнутися до «кришта-
левого», як вважалося, підборіддя су-
перчемпіона. Здобувши всі, за виклю-
ченням одного, чемпіонські пояси, на-
далі всіх своїх візаві Кличко-молодший 
тримав на відстані витягнутої руки. Од-
нак, коли у професійний ринг до Володи-
мира почали виходити справжні боксери-
гулівери, у нашого співвітчизника «на-
малювалися» нездоланні проблеми.
 З небес на землю Володимира Кличка 
опустив британський гігант-балагур Тай-
сон Ф’юрі, котрий за один вечір — 28 лис-
топада 2015 року — відібрав в українця 
всі титули — чемпіонські пояси за версія-
ми WBA, WBO, IBF, IBO.
 Наступні 17 місяців вітчизняний су-
пертяж чекав можливості повернутися 
на чемпіонську орбіту. Коли ж така на-
года знову стала реальною, 41-річного 
Кличка вдруге спіткала невдача. У той 
час, коли попередній кривдник україн-
ця — Ф’юрі — відбував дискваліфіка-
цію через вживання кокаїну, його спів-

вітчизник — володар поясів IBF та WBA 
Ентоні Джошуа — завдав Кличку-молод-
шому, напевно, найбільш болісної пораз-
ки за всю його профі-кар’єру. І хоча Ві-
талій Кличко — старший брат та секун-
дант екс-чемпіона — назвав програний 
Володимиром на 80-тисячному «Уем-
блі» поєдинок його найкращим боєм у 
кар’єрі, слід визнати, що подібне побит-
тя в професійній історії Кличка-молод-
шого було хіба що на початку його чем-
піонського сходження, коли в 1998 році 
у столичному Палаці Спорту його декла-
сував Рос П’юріті.
 Утім, якщо після того падіння Воло-
димир зумів піднятися, по суті, на найви-
щу вершину профі-боксу, то, переживши 
кілька тяжких нокдаунів від 28-річного 
Джошуа на початку свого п’ятого десят-
ку років, повторити подібний трюк йому 
буде неймовірно складно.
 У контракті на бій з Джошуа команда 
Володимира Кличка прописала опцію ре-
ваншу, проте потужний британець споді-
вається на те, що родичі екс-чемпіона від-
мовлять його від подібного задуму.
 Зрештою, яким би не був вибір ук-
раїнського боксера, слід визнати, що 
ера Кличка в профі-боксі завершилася. 
Не в останню чергу саме через вік Воло-
димир не зумів перемогти Джошуа, хоча 
підстави у нього на те були. Однак, від-
правивши в шостому раунді мускулис-
того британського гіганта на поміст, роз-

винути свій успіх Кличко не зміг. А от 
молодий та повний сил чемпіон зробив 
усе, аби суддя достроково — в 11-му ра-
унді — зупинив подальше побиття його 
опонента.
 «Залишаю Лондон з відчуттям загаль-
ної перемоги. Неймовірний вечір боксу, 
вболівальники і навіть я заслужив на по-
вагу», — написав у своєму «Інстаграмі» 
Кличко-молодший, пообіцявши, при цьо-
му, ще повернутися на ринг. 
 Бій нашого легендарного співвітчиз-
ника, і справді, отримав величезні рей-
тинги. Суттєво поповнилися й банківсь-
кі рахунки опонентів. Інша справа — ду-
шевний стан фанатського табору Кличка, 
котрий неймовірно важко переживає не-
вдачу свого кумира... ■

БОКС

Ветеранська повага
Зазнавши другого поспіль фіаско, Володимир Кличко 
змушений суттєво переглянути свої чемпіонські амбіції

■

«Кришталеве» підборіддя Володимира 
Кличка виявилося не готовим 
до потужних ударів Ентоні Джошуа.
Фото з сайта inosmi.ru.

❙
❙
❙
❙ «Формула-1»

 Попри те, що переможцем Гран-прі Росії, що при-
ймає Сочі, став новачок «Мерседеса» фін Вальтері 
Боттас, перевага лідера загального заліку — німця 
Себастьяна Феттеля з «Феррарі» над іншим пред-
ставником «Мерса» Льюїсом Хемілтоном — зросла 
до 13-ти очок. У контексті чемпіонської заявки «Чер-
воної стайні» символічною (й сенсаційною) вигляда-
ла й стартова решітка в Сочі, де перші два місця на-
лежали саме «Скудерії».

Баскетбол
 Чемпіонат України. Суперліга. Чоловіки. Фі-
нальна серія (до трьох перемог). «Будівельник» — 
«Хімік» — 71:64, 66:67. Рахунок у серії — 1:1.
 Захищаючи чемпіонський титул, южненський 
«Хімік» удало розпочав «золоту» серію. Вигравши 
на паркеті переможця «регулярки» стартовий поєди-
нок протистояння, підопічні Віталія Степановського 
перехопили ініціативу в принциповому двобої. ■

ХРОНІКА■



КАЛЕЙДОСКОП
ПОЗИЦІЯ

«Чим я можу допомогти?»
Меріл Стріп приєдналася до міжнародної 
кампанії на підтримку Олега Сенцова

■
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Містичні мільярди
Що все-таки конфіскував суд у справі Януковича?
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 Із пояснювальної:
 — Після обшуку в самогон-
щиці Сидоренко я та сержант 
Красюк ніяк не могли знайти 
вхідні двері. Коли Красюк вто-
мився і заснув  у туалеті, двері я 
все-таки знайшов. Але от навіщо 
я приніс ці двері у наше відділен-
ня, не пам’ятаю.

* * *
 При в’їзді до швейцарського міс-
течка стоїть придорожній щит: «Про-
симо кермувати машиною уважніше 
— лiкар i трунар у відпустці».

* * *
 Маленьке кафе на півдні 
Італії. Відвідувач замовляє сма-
женого голуба. Через деякий час 
офіціант приносить страву.

 — Цей голуб молодий? — 
запитує відвідувач.
 — Ну звичайно, молодий.
 — А в школу ви ходили?
 — Ходив.
 — Тоді прочитайте, що на-
писано на папірці, прикріплено-
му до ніжки голуба.
 Офіціант надiв окуляри і чи-
тає: «Поспішаю на допомогу Гар-
рібальді».

* * *
 Один преферансист у роз-
мові з іншим:
 — От кажуть, преферанс — 
гра для безсердечних людей.
 — Нічого подібного. У нас 
учора один iз гравців помер, так 
ми догравали стоячи.

По горизонталі:
 1. Герой-богатир з української на-
родної казки. 8. Фахівець зі створен-
ня карт. 10. Екс-учасник чоловічого во-
кального секстету «Мен саунд», учас-
ник п’ятого сезону шоу «Голос краї-
ни». 11. Муза історії в давньогрецькій 
міфології. 12. Ім’я знаменитої амери-
канської співачки в стилі ритм-енд-
блюз, соул та госпел, яка стала пер-
шою жінкою, чиє ім’я було занесене 
до Залу слави рок-н-ролу. 14. Великий 
світильник у кімнаті. 15. Гора на Кав-
казі, до якої, за легендою, причалив 
Ноїв ковчег після сорока днів Вели-
кого потопу. 16. Єврейський ритуаль-
ний підсвічник. 18. Київський архітек-
тор, визначний майстер «українського 
бароко». 19. Застаріла міра довжини. 
20. Дворянський титул герцога Бекін-
гема. 22. Електронний прилад із дво-
ма електродами, що пропускає елек-
тричний струм лише в одному напря-
мі. 23. Офіційний прийом у президен-
та, папи чи іншої офіційної особи, що 
займає високий пост. 24. Друге за на-
селенням місто Мексики.
По вертикалі: 
 2. «В’ється, наче змійка, не-
спокійна річка, тулиться близенько 
до підніжжя гір. А на тому боці, там 
живе Марічка, в хаті, що сховалась у 
зелений бір» (автор слів). 3. Освічена 
незаміжня жінка у Стародавній Греції, 

яка вела вільний незалежний спосіб 
життя. 4. Великі спортивні перегони 
вітрильників чи на веслах. 5. Прізви-
ще героя Володимира Етуша у фільмі 
«Іван Васильович змінює професію». 
6. Лікар, фахівець із хвороб очей. 7. 
Частина постільної білизни, яку рані-
ше використовували як екран для пе-
регляду кінофільмів. 8. Героїня дав-
ньогрецького міфу, яка напророчила 
падіння Трої, але якій ніхто не повірив. 
9. Італійське місто-побратим Києва. 
12. Повна назва великого довгохвос-
того папуги. 13. Інертний газ, прозва-
ний «лінивим». 17. Гірська квітка. 18. 
Дерев’яний молоток. 21. Радянський 
музичний фільм із Софією Ротару в 
головній ролі. 22. «За лісом, за пралі-
сом золота ... сходить». (Загадка). ■
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Аліса КВАЧ

 Тричі «оскароносна» Меріл Стріп, 
зірка фільмів «Штучний розум», «Дия-
вол носить «Прада» та «Залізна Леді», 
завж ди відзначалася незалежним харак-
тером і власною позицією. На останній 
церемонії вручення премії «Золотий гло-
бус» вона розкритикувала Дональда Трам-
па за його звичку принижувати інших. При 
цьо му вона навіть не назвала імені амери-
канського президента, однак її натяки зро-
зуміли всі, як і сам Трамп.
 А днями легенда Голлівуду, яка до того 
ж є давнім другом і партнером американсь-
кого ПЕН-центру, долучилася до міжнарод-
ної кампанії на підтримку українського ре-
жисера Олега Сенцова, засудженого в Росії 
за надуманими обвинуваченнями. Зібран-
ня ПЕН-центру відбулося з нагоди вручен-
ня Сенцову премії «Свобода писати». Цю 
щорічну нагороду імені Барбари Голдсміт 
американський ПЕН-центр вручає в’язням 
сумління, які опинилися в надзвичайно 
складних обставинах. 
 Нагороду отримала двоюрідна сест-
ра режисера, Наталя Каплан. Але на цере-
монії були присутні й українські журналіс-
ти, зокрема й народний депутат Мустафа 
Найєм. Він і описав у «Фейсбуці» свою 
розмову з Меріл Стріп. «Після традицій-
ної фотосесії ми опинилися в кількох мет-
рах, і я вирішив, що, раз уже так вийшло, 

пані Стріп могла б стати ще одним ад-
вокатом нашого кримчанина. На 
моє здивування, актриса була 
в курсі, що серед номінантів 
є засуджений режисер, але 
всіх подробиць його історії 
не знала. Під час короткого 
діалогу мені вдалося деталь-
но розповісти їй про історію 
Олега Сенцова — про ма-
теріали його справи, про його 
сім’ю, про Крим, про насиль-
но нав’язане громадянство 
і двох його дітей, що зали-
шилися на анексованій тери-
торії. Меріл жваво цікавила-
ся деталями і в кінці розмови 
сама запитала: «Чим я можу 
йому допомогти?» — повідо-
мив Найєм. І на підтвердження 
виставив фото із зіркою та таб-
личкою #FreeSentsov у руках.
 До речі, за статистикою, 27 
із 40 переможців премії «Сво-
бода писати» вийшли із в’язниці 
впродовж 18 місяців з моменту на-
городження. Будемо сподіватися, 
що і для Олега Сенцова ця премія 
стане щасливою. Тим більше, якщо 
за справу візьметься сама Меріл 
Стріп. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 Добре мати високих (і творчих) покрови-
телів, які і подбають про тебе, і рекламу за-
безпечать. У мишей, які мешкають у швед-
ському місті Мальме, такими покровителя-
ми, схоже, став гурт анонімних художників 
AnonyMouse (назва, співзвучна товариству 
хакерів Anonymous, які, у свою чергу, «по-
зичили» це слово у головного героя фільму 
«V-Вендета»). У жовтні минулого року «УМ» 
писала про те, що невідомі відкрили для мишей 
вуличне кафе та магазин смаколиків. А нещо-
давно тут з’явився ще й міні-парк атракціонів.
 До інсталяції, яка отримала назву 
Tjoffsans Tivoli, увійшли колесо огляду, тир, 
фургончик із поп-корном і каса для квитків. 

Уночі парк підсвічують різними вогнями, а 
вдень тут залюбки фотографуються шведи, 
які вигулюють домашніх улюбленців. На фото 
на тлі інсталяції , які з’явилися у соцмережах, 
можна побачити котів, собак та іншу домаш-
ню живність. Мишей, правда, з огляду на таку 

увагу, помічено не було.
 Як довго простоїть цей парк атракціонів, 
не відомо. Але магазин і кав’ярню для хвоста-
тих автори вже прибрали — щоб хтось неба-
вом не затоптав. Бо ж ходять тут різні, а потім 
у мишей речі пропадають. ■

ДИВАКИ

Мишачий рай
У шведському місті Мальме з’явився парк 
атракціонів для мишей

■

Меріл Стріп.❙

5 травня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Вiтер схiдний, 
5-10 м/с. Температура вночi +6...+8, удень близько 
20 градусiв.

Миргород: без опадiв. Уночi +5...+7, удень +18...+20.
Вiнниця: без опадiв. Уночi +6...+8, удень +20...+22.
Одеса: без опадiв. Уночi +11...+13, удень +19...+21.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, короткочаснi 
дощi, можливi грози. Трускавець: уночi +7...+9, удень 
+17...+19. Моршин: уночi +6...+8, удень +16...+18.
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