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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 26,58 грн. 

1 € = 31,20 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Малюнок Володимира СОЛОНЬКА. ❙

Принцеса 
цирку
Лідерка «Батьківщини» балотується в президенти. Дехто з соціологів вважає, 

що шанси у Тимошенко є доволі непоганими
стор. 4 »

Українські 

фінустанови мають 

достатньо коштів і 

вже не зацікавлені 

у депозитах 

громадян. 

Чекатимемо 

доступних кредитів?
стор. 8 »

У Пекіні завершився 

з’їзд компартії Китаю: 

нинішнього лідера 

країни зарахували 

до вождів 
стор. 7 »

І Цзіньпін такий молодий... Банки без депозитів Навчитися 
не боятися 

Заохочення до 

соціальних змін через 

фільми Анджея Вайди 

й Аскольда Курова
стор. 12 »
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СЕРЕДА, 25 ЖОВТНЯ 20172 ІнФорУМ
«У нас черговий президент знову стає «бронзовим», не комунікує, а 
лише перерізає різноманітні червоні стрічки і критикує тих, кому він не 
подобається. Це смішно. Адже це все — суцільна радянщина, вона не може 
бути ознакою нової країни».

Андрій Длігач 
співзасновник Громадянської платфор-

ми «Нова Країна»  

УКРАЇНА МОЛОДА

ПОЛІТВ’ЯЗНІ

Пігулки 
нездоров’я
Незаконно затримуваному 
в Росії українцю Павлу Грибу 
стає гірше від ліків, прописаних 
російськими медиками
Ірина КИРПА

 Обвинувачений у тероризмі українець не 
може отримати нормальну медичну допомо-
гу, йому заборонено розмовляти рідною мовою. 
Стан здоров’я Павла Гриба погіршується з кож-
ним днем. У нього в будь-який момент може від-
критися внутрішня кровотеча, адже хлопець є 
інвалідом iз дитинства.
 Коротку зустріч українських консулів із ви-
краденим у Білорусі 19-річним українцем Пав-
лом Грибом адміністрація СІЗО Краснодара фік-
сувала на відеокамеру слідчого ізолятора. На їх 
вимогу ця бесіда пройшла російською мовою та 
тривала трохи більше години. Консули встигли 
передати Грибу зимове взуття, предмети гігієни, 
продукти та теплі речі. Співробітники Генкон-
сульства також поповнили особовий рахунок не-
законно затриманого українця для придбання ре-
чей та продуктів харчування в магазині СІЗО.
 За словами начальника Департаменту кон-
сульської служби МЗС України Сергія Пого-
рельцева, українського політв’язня Павла Гри-
ба змушують приймати ліки, які шкодять його 
здоров’ю.
 — За результатами медичного обстеження 
за підписом російських лікарів, у Павла Гриба 
нібито немає захворювань, що перешкоджають 
його утриманню в СІЗО, — розповів Сергій Пого-
рельцев. — А от сам Павло Гриб заявив, що йому 
стало гірше, як тільки він випив ті пігулки, які 
йому прописав російський медпрацівник.
 У тому випадку, якщо незаконно затриманий 
українець відмовиться вживати шкідливі для ньо-
го препарати, Павла Гриба можуть посадити в кар-
цер i ввести обмеження на передачу продуктів.
 — Необхідних ліків він не отримує з момен-
ту арешту, — заявив адвокат Андрій Сабінін. — 
Адміністрація СІЗО суворо стежить за тим, щоб 
Павло брав тільки ті медикаменти, які виписав 
російський лікар, незважаючи на той факт, що 
стан його здоров’я погіршується.
 Нагадаємо, 28 серпня колишній співробіт-
ник Державної прикордонної служби України 
Ігор Гриб заявив про зникнення свого 19-річно-
го сина. Пізніше з’ясувалося, що хлопця затри-
мали співробітники ФСБ на території Білорусі 
в момент його зустрічі з дівчиною з Росії. Спів-
робітники російських спецслужб звинуватили 
хлопця у терористичній діяльності, зокрема в 
тому, що він підмовляв свою знайому влаштува-
ти вибух в одній iз шкіл міста Сочі. Українська 
сторона заявляє, що фейкову справу співробіт-
ники ФСБ спеціально сфабрикували проти ук-
раїнця Павла Гриба з метою використання його 
як заручника  для викупу російських полонених 
у зоні АТО на Донбасі. ■

ДО РЕЧІ

 Стало відомо, що неподалік від міста Ростов зникли 
двоє мешканців України, які подорожували автостопом че-
рез Росію до Грузії. Безвісти пропали 25-річний Олександр 
Бабинець та 28-річний Сергій Велєв. Мати зниклого Олек-
сандра повідомила, що хлопці займалися ресторанним біз-
несом та цікавилися грузинською кухнею.
 Хлопці телефонували рідним один раз у три дні, отож  
було відомо, що вони вже збиралися їхати додому корот-
ким шляхом — по трасі Кавказ через Кабардино-Балкарію, 
Ставропольський та Краснодарський краї Росії. Повернутися 
до України хлопці планували тим же шляхом, яким їхали до 
Грузії: через Харківську область, проїхавши російське місто 
Бєлгород. Їхній шлях пролягав через Ростов-на-Дону. Саме 
в цьому місті хлопці останній раз вийшли на зв’язок i зник-
ли. Мати Олександра звернулася по допомогу до місцевої 
поліції та у посольство України в Росії. Після збору необхід-
них документів усі дані про 25-річного Олександра Бабин-
ця та 28-річного Сергія Велєва передадуть до Міжнародного 
розшуку.

■

■

Іван БОЙКО

 Майже вдвічі збільшилася кіль-
кість ворожих обстрілів на східному 
фронті впродовж минулого понеділ-
ка: загалом 22 обстріли, 18 iз яких 
були прицільними. При цьому най-
гарячіше на приморському напрям-
ку, де окупанти кілька разів гатили 
по позиціях ЗСУ з мінометів калібру 
82 мм. Унаслідок ворожих обстрілів 
iз гранатометів поблизу райцентру 
Мар’їнка один захисник України от-
римав поранення і був оперативно 
евакуйований до військового мобіль-
ного госпіталю. Стан здоров’я бійця 
стабільний. 
 Речник Міноборони з питань АТО 
Андрій Лисенко зазначає, що на лу-
ганському напрямку спостерігали 
найменшу кількість вогневих про-
вокацій iз боку бойовиків. Тоді як на 
донецькому зафіксовано 10 обстрілів 
iз гранатометів, великокаліберних 
кулеметів i стрілецької зброї. У шта-
бі АТО додають, що бойовики терори-
стичної «ДНР» і російські окупанти 
регулярно продовжують провокації 

та намагаються зайняти «сіру зону» 
поблизу селища Широкине на при-
морському напрямку. Відстань між 
позиціями ЗСУ і ворогом скоротила-
ся з кілометра до 500-600 метрів. 
 «Ворог регулярно випробовує на 
міцність українських воїнів, регу-
лярно веде вогонь по наших пози-
ціях із великокаліберних кулеметів, 
а цього ранку долучилися ще й міно-
мети», — йдеться у повідомленні.
 Військовослужбовець ЗСУ Ва-
дим С. каже, що наші бійці постій-
но слідкують за обстановкою, на про-
вокації не ведуться. Але останнім ча-

сом ситуація почала загострюватись. 
Інший український військовослуж-
бовець Микола розповів, що останнім 
часом бойовики відверто зневажають 
перемир’я. «Вони постійно порушу-
ють усі перемир’я та Мінські угоди. У 
нас тут літають і СПГ, мінами нас кри-
ють, iнодi гатять із великого калібру 
«Бехи» чи «Зенітки». А стрілкотня не 
замовкає цілодобово. «Сєпари» рані-
ше гатили тільки вночі, бо вдень пра-
цювала ОБСЄ. А зараз можуть і вдень 
постріляти. Тому ОБСЄшники до нас 
більше не їздять — небезпечно», — 
зазначив боєць. ■

НА ФРОНТІ

Повзе ворог біля моря 
Окупанти вдвічі збільшили кількість обстрілів 
і намагаються зайняти «сіру зону» поблизу 
Широкиного

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Не злим тихим словом вранці у вів-
торок згадували пасажири, що були в 
цей час на Київському центральному 
залізничному вокзалі, «мінувальни-
ків», через яких людей попросили за-
лишити приміщення у зв’язку із загро-
зою вибуху, про що оголосили в гучно-
мовці близько 7-ї ранку. Сонних людей 
практично силоміць вигнали на плат-
форми очікувати своїх потягів, які, до 
слова, ходили за графіком.
 Уже вкотре доводиться чути подіб-
ні повідомлення про, як правило, псев-
домінування залізничних та автовок-
залів, метро, судів, шкіл і т.д. недолу-
гими жартівниками. І якщо телефон-
ні «пустощі» дітей-мінувальників ще 
якось можна зрозуміти, то щодо дорос-
лих — явно ні, адже вони не можуть 
не знати, що неправдиве повідомлен-
ня про мінування — умисний злочин, 
який тягне за собою дестабілізацію 
роботи підприємств, відомств, метро-
політену.
 Згідно з поліцейською статис-
тикою, за останні п’ять-шість років 
кількість повідомлень про мінування 
значно зросла: якщо в 2012—2013 ро-
ках їх надходило близько 200 на рік, 
то в 2014—2016 роках — понад 800. 
Причому «мінування» фіксуються по 
всій країні, але найбільше — в Києві, 
а також Одеській, Дніпропетровській, 
Харківській, Львівській та Херсонсь-
кій областях. Найчастіше об’єктами 
«диверсантів» стають адміністратив-
ні будівлі органів влади, приміщення 
транспортної інфраструктури та за-
клади торгівлі.
 За словами першого заступника го-

лови Нацполіції В’ячеслава Аброські-
на, небезпека таких злочинів полягає в 
тому, що для реагування використову-
ють значні ресурси поліції і ДСНС, а ро-
бота самих установ (транспорту) припи-
няється, й підкреслив, що через лояль-
не чинне законодавство за такі злочи-
ни кількість помилкових повідомлень 
про замінування залишається дуже ви-
сокою. Тож і не дивно, що Нацполіція 
пропонує  посилити покарання за пові-
домлення про мінування. 

 Нагадаємо, що 2012 року були 
внесені зміни до Кримінального ко-
дексу України щодо посилення від-
повідальності за завідомо неправди-
ве повідомлення про підготовку ви-
буху, підпалу та інших дій, що за-
грожують безпеці громадян, — за це 
закон карає позбавленням волі від 
2 до 6 років, а дії, які спровокували 
тяжкі наслідки, або дії, вчинені пов-
торно, караються позбавленням волі 
на термін від 4 до 8 років. ■

Михайло УХМАН, доброволець

 «Мого друга росіяни вбили під 
Мар’їнкою. У нього залишилась дру-
жина і трирічна донечка. Хто їм те-
пер допоможе? Як пояснити дитині, 
де її тато? Адже ніхто не скаже, що 
він загинув на війні. Її в нашій країні 
немає. Навпаки, офіційно триває 
перемир’я», — каже про ситуацію 
на сході України, боєць 92-ї бригади 
ЗСУ  Сергій із Харкова.
  Хлопці гинуть, багато поране-
них, але це давно відійшло на задній 
план на мирних територіях. Принай-
мні у цьому переконані ті, хто зараз в 
окопах, — удень і вночі, коли стопчи-
ки термометрів уже опускаються ни-

жче нуля градусів. Війна на Донбасі, 
уже не зачіпає серця більшості лю-
дей. Влада зробила все, щоб мирне 
населення не брало активної участі у 
бойових діях. Ситуація просто замо-
рожується, і багато чого з фронту за-
лишається невідомим для більшості 
населення України.
 Час від часу в окопи до хлопців 
приїжджають різні «чинуші» зі шта-
бу. І забороняють хлопцям на пере-
довій воювати. Навіть більше, погро-
жують їм розправою, обзивають не-
гарними словами, як це зробив так 
званий генерал Нікітенко. Обклада-
ють хлопців штрафами, якщо вони  
відкривають вогонь у бік росіян.
 Зовсім недавно в одному з 

підрозділів ЗСУ, який базується в 
районі ДАП, забрали «важкі» ку-
лемети, міномети, щоб ті не «про-
вокували» московських найманців. 
Це все деморалізує бійців. Багато з 
них втрачає інтерес воювати, стають 
просто заробітчанами. Місяць прой-
шов — отримали мінімум 15 тисяч 
гривень. У мирному житті такі гроші 
важко заробити. Вояки сидять в око-
пах, а війна їм не потрібна... Багато 
солдатів спиваються від безвиході. 
Особливо ті, які пройшли Дебаль-
цеве, Іловайськ. Які бачили смерть 
побратимів. Тепер їх тримають на 
прив’язі. Їм не дозволяють робити 
те, для чого їх призивали. 
 А російські військові все більше 

окопуються. Потроху наближаються 
до наших позицій. Їхні диверсійно роз-
відувальні групи нахабно шастають по 
фронту. Бойовики ведуть обстріли з 
усіх видів зброї і просто насміхаються, 
що наші бійці нічого не роблять.
 Українська влада, свідомо чи 
несвідомо, своїми діями породжує 
новий вибух, нову революцію. Адже 
прийде час, терпіння у 93 відсотків 
бійців ЗСУ урветься і вони підуть 
уперед. 
 Не потрібно забувати, що є на 
фронті вмотивовані добровольчі ба-
тальйони, які підтримають побра-
тимів із ЗСУ. Тільки який це буде 
вектор наступу — східний чи захід-
ний — невідомо. ■

ПОГЛЯД

Опір агресорам заморожується

■

ОВВА!

Вибух відміняється
Найбільше лже-мінувальників — у столиці

■
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Людмила НІКІТЕНКО 

 За фактом отруєння ви-
хованців дошкільного за-
кладу «Ластівка» в місті 
Івано-Франківськ відкри-
ли кримінальне провад-
ження за ч.1 ст. 325 (пору-
шення санітарних правил і 
норм щодо запобігання ін-
фекційним та масовим от-
руєнням) КК України. «За 
попередніми даними, з хар-
човим отруєнням до меди-
ків звернулося 10 дітей та 
двоє дорослих. Спеціаліс-
ти обстежили харчоблок, 
для лабораторного дослід-
ження відібрали проби 
води, сировини та продук-

ції, з якої готували їжу», 
— повідомили «УМ» в Іва-
но-Франківській обласній 
прокуратурі.
  У дитячому садку «Лас-
тівка» працювала слідчо-
оперативна група, вона при-
значила низку експертиз. 
 Нагадаємо, що напере-

додні в дитяче відділення 
Івано-Франківського об-
ласного центру екстреної 
медичної допомоги та меди-
цини катастроф із міського 
дитсадка «Ластівка», що 
по вулиці Бельведерській, 
було госпіталізовано з хар-
човим отруєнням дітей та 

дорослих, працівників дит-
садка. У всіх шпиталізо-
ваних лікарі діагностува-
ли гострий гастроентеро-
коліт.
 За словами лікарів, нині 
стан потерпілих — серед ньої 
важкості.
 А тим часом чиновни-
ки управління освіти Івано-
Франківська призупинили 
роботу дитячого садка. Сан-
кція статті кримінального 
провадження, яке відкри-
ла прокуратура, передбачає 
покарання у вигляді штра-
фу до ста неоподатковува-
них мінімумів доходів гро-
мадян або обмеження волі 
на строк до трьох років. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 У Черкаському обласному 
краєзнавчому музеї провели 
благодійну акцію «Зігрій сол-
дата». Участь у ній взяли жін-
ки, які вміють в’язати теплі 
речі. 
 Наразі підбито перші підсум-
ки акції і музейники кажуть, 
що завдяки проведеному заходу 
вдалося підготували для воїнів 
АТО чимало теплих речей. 
 «Насамперед хочемо від-
значити Галину Батрак. Жінці 
85 років і вона сплела 83 пари 

шкарпеток і принесла їх у наш 
музей. Ці шкарпетки ми пере-
дали волонтерам, ще 10 пар від 
пані Галини передали до Цент-
ру допомоги, а сiм пар майстри-
ня ще дов’язує», — розповіда-
ють «Україні молодій» праців-
ники краєзнавчого музею.
 Також у музеї дякують чер-
кащанкам Тетяні Сосуліній та 
Кірі Пилюгіній за принесені 
нитки, а майстру вишивки Те-
тяні Дубовець та художни-
ці Ірині Матохнюк за зв’язані 
шапки, підшоломники та шкар-
петки. ■

ПРЕМ’ЄРА

Екранізоване 
«Слово»
У Харкові представлять 
уже презентований за 
кордоном документальний 
фільм про знаменитий 
письменницький будинок 
Лариса САЛІМОНОВИЧ

 Після світової прем’єри у Польщі, що від-
булася в рамках конкурсних програм 33-го 
Варшавського міжнародного кінофестивалю, 
фільм Тараса Томенка «Будинок «Слово» 27 
жовтня покажуть в Україні. Містом першого 
національного показу був обраний Харків, ос-
кільки письменницька багатоповерхівка, що 
встигла стати міфічною легендою вітчизняної 
літератури, розташована саме тут, по вулиці 
Культури,9. Кінострічка розкриває одну із 
найдраматичніших сторінок історії України 
— винищення української інтелігенції, спе-
ціально зібраної під одним дахом. Це історія 
про те, як очікуваний побутовий рай поступо-
во перетворюється на справжнє пекло і як сис-
тема може жорстоко ламати художника, вби-
ваючи в ньому творчу особистість.
 Проект фільму став одним із перемож-
ців 7-го конкурсного відбору Держкіно, 
отримавши державну фінансову підтрим-
ку розміром 800 тис. гривень. Загалом бю-
джет стрічки, створеної компанією Fresh 
Production Group за участю продюсерів 
 Олега Щербини та Юлії Чернявської, склав 
1 млн. 200 тисяч гривень. Над сценарієм 
працювали Любов Якимчук, Ярина Цимбал 
і Тарас Томенко, перебираючи тисячі листів 
і доносів, історичних наукових праць та вис-
новків слідчих НКВС. Це кропітке вивчен-
ня фактів тривало довгих п’ять років. 
 «Автори провели грандіозну роботу з архі-
вами, — каже голова Держкіно Пилип Іллєн-
ко, — адже багато матеріалів будуть оприлюд-
нені вперше. Вони також органічно поєднали 
їх із кадрами сучасності, запропонувавши од-
ночасно цікаве історичне дослідження та май-
стерне художнє висловлювання».
 Важливість фільму пояснюється його 
змістом, адже він відкриває світові істинну 
причину тотального занепаду української 
культури в 30-х роках минулого століття. 
Довгий час інформація про подальшу долю 
жителів будинку «Слово» ретельно прихо-
вувалась. Лише нещодавно документи, в 
яких описано останні дні та години життя 
понад 300 осіб, були розсекречені. 
 Потужна історія фільму підкріплена 
оригінальною формою: глядач бачить мало-
відомі або абсолютно ексклюзивні архівні 
фотографії та відеоматеріали i водночас чує 
озвучені київськими акторами справжні вис-
лови та думки Миколи Хвильового і Майка 
Йогансена, Раїси Троянкер і Наталії Ужвій, 
Остапа Вишні та Володимира Сосюри, Павла 
Тичини, Леся Курбаса та багатьох інших.
 Для національної прем’єри у Харкові вже 
приготували червону доріжку, якою прой-
дуть гості та творча група стрічки. У програ-
мі — перегляд фільму, читання уривків з ху-
дожніх творів, творча дискусія. ■

■
Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Цуценя породи ротвейлер на прізвисько 
Джонні передав до Держприкордонслужби 
заступник лідера Радикальної партії Андрій 
Лозовий. Із прикордонниками пес швидко 
знайшов спільну мову. 
 Як відомо, лідер Радикальної партії обож-
нює собак. У нього самого їх шість. Кілька 
місяців тому одна з них — ротвейлер Ліза — 
привела вісім цуценят. Найгарнішого Олег 
Ляшко пообіцяв віддати прикордонникам, 
коли той підросте. І слова дотримав.
 За дорученням Олега Ляшка його заступ-
ник Андрій Лозовий напередодні привіз цу-
ценя на прізвисько Джонні до Національно-
го кінологічного центру Держприкордонс-
лужби, що на Львівщині.
 «Мій улюблений пес Джонні тепер надій-
но захищатиме державний кордон України. 
Порве будь-кого, хто спробує його пересту-
пити незаконно», — зазначив Олег Ляшко.
За словами Андрія Лозового, кращі кіноло-
ги центру — Віка та Іра — потоваришували 
з Джонні з перших хвилин.
 «Підтримуйте прикордонників — вони 
захищають святе, українську землю!» — за-
кликав Андрій Лозовий.
 Нагадаємо, депутати фракції Радикальної 
партії на чолі з Олегом Ляшком були єдиними 
політиками, які особисто приїхали підтрима-
ти львівських прикордонників після прори-
ву українського кордону в «Шегинях» Саа-
кашвілі та його соратниками. Ляшко впевне-
ний: ті, хто проривав кордон на заході, нічим 
не кращі за російських бойовиків, які втор-
глися в Україну на сході. Головний радикал 
закликав владу діяти більш рішуче і жорс-
тко карати порушників державного кордо-
ну, якими б намірами вони не прикривали-
ся. А що стосується Саакашвілі — Ляшко вва-
жає, що його треба депортувати.
 «Ніякі грузинські циркачі, під жодним 
приводом не мають права проривати наш 
кордон. Він повинен бути на замку. Я вдяч-
ний прикордонникам, які його захищають. 
Нікому не дозволю принижувати вас», — 
підкреслив лідер Радикальної партії, звер-
таючись до співробітників Держприкордон-
служби. ■

ОТРУЄННЯ

Така біда, малята
Масове захворювання дітей у дитсадку 
розслідує прокуратура

■
НОВИНИ ПЛЮС

Сказитися можна у столиці
 Держпродспоживслужба у Києві просить Київра-
ду запровадити карантин щодо сказу в Деснянському 
районі у зв’язку з тим, що в однієї тварини виявили цю 
хворобу. Повідомляють, що до Об’єднання ветеринар-
ної медицини звернувся громадянин, на подвір’я якого 
забігла лисиця i мала контакт iз кошеням. Після цього 
власник тварини помітив, що кіт став агресивним, від-
мовлявся від їжі тощо.
 «Оскільки у тварини був пригнічений стан, розвива-
лися нервові явища, параліч м’язів нижньої щелепи, то 
власник ізолював кошеня в клітку. При спробі його на-
годувати тварина покусала господаря. Пізніше кіт заги-
нув», — йдеться в повідомленні на сайті відомства. 
Ветлікарі після дослідження підтвердили, що кіт був хво-
рий на сказ. Господарям надали антирабічне щеплення. 
Також провакцинували двох собак i сiмох котів».

■

Найбільше шкарпеток для АТОвців наплела Галина Батрак.
Фото з «Фейсбуку».

❙
❙

ДОБРА СПРАВА

Тепла сотня
85-річна черкащанка Галина Батрак 
зв’язала воїнам АТО шкарпетки

■

Усіх порве!
Собака Олега Ляшка буде захищати 
український кордон

Ротвейлер Джоннi одразу знайшов спiльну мову з прикордонниками.❙

ПІДМОГА■
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«Політична осінь виявилася дуже гарячою — в силу того, що не було 
проведено дострокові вибори. Через це політична енергія виходить через 
вулицю, протести та агресивну поведінку в залі парламенту». Володимир Цибулько

політолог

УКРАЇНА МОЛОДА

В Україні — 1,6 мільйона вимушених 
переселенців
 Щонайменше 1,6 млн. громадян України стали 
вимушеними переселенцями з 2014 року, внаслі-
док російської збройної агресії й окупації. Про це 
повідомив постійний представник України при ООН 
Володимир Єльченко. Через російську збройну аг-
ресію Україна переживає найсерйознішу гуманітар-
ну проблему з часів набуття незалежності, підкрес-
лив дипломат. «Понад 3,8 млн. людей, що мешка-
ють з обох сторін «контактної лінії», потребують гу-
манітарної допомоги», — додав Єльченко.
 За його словами, ситуацію погіршують порушен-
ня режиму припинення вогню та загроза збройної 
ескалації з боку Росії, яка впливає на стан економі-

ки в Україні. «Україна, як держава, що розвиваєть-
ся, змушена була підвищити рівень витрат на націо-
нальну безпеку та оборону до 5% ВВП попри важку 
економічну ситуацію в країні», — підкреслив Єль-
ченко. Він наголосив, що розгортання миротворчої 
місії ООН для відновлення контролю над держав-
ним кордоном у зоні конфлікту здатне посприяти 
всебічному врегулюванню конфлікту на Донбасі.

Українці найбільше довіряють 
волонтерам
 Серед інститутів держави та суспільства най-
більшу довіру громадян України мають волон-
терські організації — їм довіряють 66,7% опи-
таних українців. Про це свідчать результати до-

слідження, проведеного соціологічною службою 
Центру Разумкова, оприлюдненого 23 жовтня. 
Далі йде церква, якій висловили довіру 64,4% 
респондентів. Збройні сили України користують-
ся підтримкою 57,3% опитаних українців, добро-
вольчі батальйони — 53,9%, Національна гвар-
дія України — 52,6%, Державна служба з надз-
вичайних ситуацій — 50,5%, громадські органі-
зації — 48,0%, Державна прикордонна служба 
— 46,4%, українські ЗМІ — 48,3%.
 У центрі Разумкова зазначають, що число рес-
пондентів, які довіряють цим інститутам, на ста-
тистично значимому рівні перевищує число тих, 
хто їм не довіряє. Водночас Президенту Украї-
ни довіряють 24,8% опитаних, не довіряють — 

68,2%, уряду — відповідно, 19,8% і 73,1%, На-
ціональному банку — відповідно, 15,3% і 75,2%, 
Верховній Раді — 13,8% і 80,7%. Довіру до де-
ржавного апарату (чиновників) висловили 11,2% 
опитаних, не довіряють — 80,7%. Дії Президен-
та України повністю підтримують 6,7% опитаних, 
підтримують окремі дії — 35,2%, не підтриму-
ють — 50,4%. Дії Кабінету Міністрів — відповід-
но, 3,2%, 33,8%, 54,0%, дії Прем’єр-міністра —  
6,0%, 33,8% і 50,8%. Підтримку діям Верховної 
Ради висловили 2,9% респондентів, підтриму-
ють окремі дії 27,9% опитаних, не підтримують 
— 61,6%. Дії голови парламенту — відповідно, 
3,8%, 25,5%, 59,1%, дії Національного банку Ук-
раїни — 3,2%, 17,1%, 63,5%. ■

Наталія ЛЕБІДЬ

Наближення президентських 
виборів (хоча до них ще не так 
i близько) вгадується з активі-
зації персонажів, що вважають 
себе кандидатами на головну 
посаду. Звісно, частина цих 
персонажів — комічні. Як, на-
приклад, радник міністра внут-
рішніх справ Ілля Ківа, котрий 
також надумав позмагатися за 
булаву. «Мене ніщо не зупи-
нить», — пафосно заявляє він. 
А якщо вже Ківу ніщо не зупи-
нить, то інших претендентів 
(значно реальнiших) — не зу-
пинить i поготів. Їм, як кажуть, 
сам бог велів. А також — полі-
тичний рейтинг, котрий у декого 
виглядає доволі обнадійливо. 
Принаймні станом на зараз. 

Історія про рейтинги
 Політиком із якимись шан-
сами на сьогодні є i Юлія Ти-
мошенко. Формально лідерка 
«Батьківщини» балотувалася 
на посаду Президента двічі: у 
2010-му та в 2014-му році. Але 
у 2004-му Юлія Володимирівна 
також плекала мрію про прези-
дентську булаву. Згодом ЮВТ 
усвідомила: її жертва була мар-
ною. Тож у майбутньому лі-
дерка «Батьківщини» нікому 
не дозволить збити себе з пан-
телику. Ані Віктору Ющенку, 
ані Арсенію Яценюку, ані будь-
кому іще. «Я більше нікому не 
довірю цю справу», — говорить 
Тимошенко, маючи на увазі 
президентство. 
 У 2004-му Тимошенко, пiд-
тримавши Ющенка, пообіцяла 
навіть «прати білизну» в його 
штабі. Очевидно, тодішнє само-
приниження досі болить Юлії 
Володимирівні, якщо вона про-
довжує згадувати цю фразу й 
досі. Виправдання, яке вона 
знаходить для себе, полягає в 
тодішній «недосвідченості» її 
як політика. 
 Досвід до Тимошенко при-
йшов iз часом: двічі побувши 
Прем’єром за президентства Вік-
тора Ющенка, вона передумала 
перекваліфіковуватися у пралі. 
У 2010 році ЮВТ балотувала-
ся в Президенти, вийшла в дру-
гий тур, але дуже суттєво посту-
пилася тодішньому переможцю 
— Віктору Януковичу. Останній 
отримав 35,32% голосів, тоді як 
Тимошенко — 25,05. 
 Наступна спроба ЮВТ мала 
місце у 2014-му. Колишня 
ув’язнена Качанівської колонії 
знову здобула «срібло», але цьо-
го разу її результат був ще менш 
«гоноровим»: 12,81% голосів 
проти 54,70%, відданих за Пет-
ра Порошенка, котрий — за ре-
зультатами першого та єдино-
го туру — і став Президентом 
України. Тепер на кону — 2019 
рік: ще один (можливо, остан-
ній) забіг за право одержати цю 

країну в «одноосібне користу-
вання».
 І хоча до 2019 року ще доволі 
далеко, станом на зараз шанси 
отримати президентську посаду 
у Юлії Тимошенко є. Так, нап-
риклад, згідно із даними групи 
«Рейтинг», які були оприлюд-
нені в червні, Тимошенко випе-
реджає чинного «гаранта» на 
3%. Хоча деякi полiтологи вва-
жають цi шанси примарними, 
а «Рейтинг» нiколи не подавав 
визначальну соцiологiю.
  «Якби вибори президен-
та України відбулися наступ-
ної неділі, то за Юлію Тимо-
шенко проголосували 15,2% із 
тих, хто має намір узяти участь 
у виборах та визначився з упо-
добаннями. За Петра Порошен-
ка проголосували б 11,6% (…) 
Моделювання другого туру ви-
борів президента України дало 
наступні результати: у парі По-
рошенка та Тимошенко 24% 
підтримають діючого главу дер-
жави, 32% — лідера ВО «Бать-
ківщина», 30% — не братимуть 
участь за таких умов, 14% — не 
визначилися», — повідомляв 
«Рейтинг». 
 Дещо згодом, у серпні, свої 
дані представили учасники 
спільного соціологічного проек-
ту — центр «Соціальний моні-
торинг» та Український інс-
титут соціальних досліджень 
імені Яременка. Згідно з їхні-
ми замірами, за президентство 

Тимошенко готові були прого-
лосувати 11,2%, за Порошенка 
— 9,5%.
 І ось, нарешті, зовсім свіжі 
дані. У випадку проведення пре-
зидентських виборів найбільшу 
електоральну підтримку в пер-
шому турі виборів отримали б 
Петро Порошенко (14,0% серед 
тих, хто має намір узяти участь 
у виборах), Юлія Тимошен-
ко (8,4%), Анатолій Грицен-
ко (7,2%), Юрій Бойко (6,8%), 
Святослав Вакарчук (6,6%), 
Олег Ляшко (6,3%), повідом-
ляє соціологічна служба Цент-
ру Разумкова. 
 Гіпотетичний програш Ти-
мошенко у «разумковців» ком-
пенсує дослідження, проведе-
не центром «Софія». Як ствер-
джують у «Софії», якби на мо-
мент опитування відбувалися 
президентські вибори, то най-
кращі шанси вийти до другого 
туру мали б Юлія Тимошенко 
(12,98%) та Петро Порошенко 
(майже 10%). Отже, як не кру-
ти, а за деякими замірами чин-
ного Президента його заклята 
опонентка таки випереджає.
 Чи знають про це на Бан-
ковій? Безперечно. На Банковій 
не знають поки що тільки того, 
як позбутися небезпечного кон-
курента. Один варіант, щоправ-
да, почав було накльовуватися. 
Це також мало місце влітку — 
невдовзі після оприлюднення 
президентських рейтингів.

Знешкодити не можна 
залишити
 «Україна молода» вже пи-
сала, як улітку поточного року 
в Блоці Петра Порошенка ви-
рішили піти ва-банк, звинува-
тивши ЮВТ у державній зраді. 
Ключову тезу озвучив у червні 
новий голова фракції БПП Ар-
тур Герасимов, який закликав 
слідчі органи перевірити її дав-
ній газовий контракт на пред-
мет зради та корупції. 
  Кілька років тому газові уго-
ди Тимошенко вже були предме-
том судового розгляду. Вікопом-
ний суддя Кірєєв вів цю справу 
в 2011 році й засудив лідерку 
«Батьківщини» до семи років 
позбавлення волі. Пізніше було 
звільнення Тимошенко після 
перемоги Революції гідності та 
її театралізована поява на Май-
дані в інвалідному візку.
  Згодом парламентарії де-
криміналізували статтю 364 
Кримінального кодексу Ук-
раїни, за якою було засудже-
но Юлію Тимошенко. Йшло-
ся в цій статті про перевищен-
ня службових повноважень, 
що спричинило важкі наслід-
ки. Крім цього, Верховний Суд 
України скасував вирок Пе-
черського районного суду від 
11 жовтня 2011 року, з якого 
почалося ув’язнення ЮВТ у Ка-
чанівській колонії.
  Нарешті, у 2014-му Верхов-
на Рада ухвалила Закон «Про 
реабілітацію осіб на виконан-
ня рішень Європейського суду 
з прав людини», під дію його 
підпала й Тимошенко. Станом 
на 2014 рік Юлія Володимирів-
на була очищена від усіх звину-
вачень. Отож питання полягає в 
тому, чи мали у БПП реальний 
намір відправити ЮВТ на лаву 
підсудних знову?
  Як розвивалися б подальші 
події, невідомо, але, на жаль (чи 
на щастя), політичний сезон в 
Україні добіг кінця, і депутати 
розійшлися на літні канікули. 
Повернувшись iз вакацій, про 
держзраду парламентарії (навіть 
iз лав БПП) згадувати не стали. 
 Можливо, їхнє мовчання 
триває не стільки у зв’язку з ем-
патією до Юлії Володимирівни 
(котра вже двічі побувала за ґра-
тами — за Кучми та за Янукови-
ча), а здебільшого через те, що 
абсолютно неясно, як Тимошен-
ко ув’язнити ще раз. Адже ніх-
то не може бути засуджений за 

один і той самий злочин двічі. 
 Утім, за Юлю взялися з ін-
шого боку: Печерський суд 
Києва зобов’язав ГПУ відкри-
ти кримінальну справу проти 
«Батьківщини» за недостовір-
ні дані у фінансовому звіті пар-
тії, встановлені в ході розсліду-
вання програмою «Наші гро-
ші». Зокрема, журналістське 
розслідування виявило невід-
повідності між звітом та реаль-
ними внесками, які здійснюва-
ли донори «Батьківщини».
 Нарешті, ще один привід 
отруїти Юлії Володимирівні 
спокійну підготовку до прези-
дентських перегонів пов’язаний 
з її недавніми мандрами (в ком-
панії Міхеїла Саакашвілі) через 
державний кордон. Тимошенко 
стала третім народним депута-
том України, який отримав про-
токол про це адміністративне 
порушення, повідомив речник 
Держприкордонслужби Олег 
Слободян. 
 А УНІАН проінформував, 
що дата розгляду справи щодо 
подібного адмінпорушення вже 
визначена. Мостиський район-
ний суд Львівщини вивчатиме 
«справу Тимошенко» 2 листо-
пада. Тож — далі буде?..
 А тим часом немає сумніву, 
що свою виборчу кампанію Ти-
мошенко будуватиме на то-
тальній критиці всіх кроків 
нинішньої влади. Наприклад, 
її спроба домогтися достроко-
вих парламентських виборів та 
імпічменту Президента хоча і 
приречена на провал, але доз-
воляє їй підтримувати стабіль-
ний рейтинг. У цьому їй може 
допомогти і Михеїл Саака-
швілі, який сам не має можли-
вості брати участь в парламент-
ських або президентських виб-
орах, але може закликати своїх 
прихильників підтримати ліде-
ра «Батьківщини».
 З цього приводу політолог 
Вадим Карасьов зазначає, зок-
рема, наступне: «Юлія Тимо-
шенко буде критикувати те, що 
Порошенко вважає власною за-
слугою. Мовляв, ніяких реаль-
них досягнень в боротьбі з ко-
рупцією, підвіщенні соціаль-
них стандартів немає. Мінські 
угоди — провал тощо. І це без-
програшний варіант, оскіль-
ки більшість людей, особливо в 
провінції, дійсно незадоволені 
нинішнім рівнем життя і вла-
дою», — вказує експерт. 
 Доволі дивно, щоправда, що 
в світлі останніх подій під Вер-
ховною Радою Юлія Володими-
рівна не проявила себе яскраво. 
Втім, можливо, це не свідомий 
«ігнор» «злоби дня», а проду-
мана стратегія. Скоріше за все, 
ЮВТ ще здивує свій електорат. 
Принаймнi не зрадить його очі-
кувань — образ полум’яної бор-
чині за справедливість до цього 
зобов’язує. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ВИБОРИ

Принцеса цирку
Лідерка «Батьківщини» балотується в президенти. Дехто з соціологів 
вважає, що шанси у Тимошенко є доволі непоганими

■

Тимошенко чомусь вважає, що у 2014-му вона поступилася місцем
Прем’єра Арсенію Яценюку. Але більше вона не згає жодного шансу.

❙
❙
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Мета Москви — підірвати 
довіру до України
 Сподівання на місію спец-
представника США Курта Вол-
кера поки що перебувають у ре-
жимі очікувань, незважаючи на 
лояльну риторику американсь-
кого дипломата стосовно Украї-
ни. Відчувається, що президент 
США і його адміністрація ще пе-
ребувають у пошуку оптимальної 
для національних інтересів і вели-
кого капіталу цієї країни зовніш-
ньополітичної стратегії. Ізоля-
ціонізм чи повноцінна реалізація 
місії глобального лідера у контек-
сті трансатлантичного партнерт-
сва — в основі такого пошуку. 
Від його результатів залежатиме 
значною мірою й перспектива ук-
раїнської справи. Адже очевид-
ним є крах доктрини Тіллерсо-
на—Лаврова встановити світо-
вий порядок на двох за принци-
пом «щоб і вовки були ситі, і вівці 
цілі». З огляду на загострення без-
пекової і суспільно-політичної об-
становки у європейському та гло-
бальному вимірах, а також обран-
ня у Буденстаг ФРН 90 депутатів 
про кремлівської неонацистської 
партії «Альтернатива для Німеч-
чини», така ж доля невдовзі очі-
кує і на стратегію м’якої сили Ан-
гели Меркель. Риторичним є пи-
тання про роль у сучасному світі 
ООН та її керівних органів. Пере-
фразовуючи Уїнстона Черчiлля, є 
підстави стверджувати, що «ООН 
із Храму миру перетворилася на 
трибуну для пустослів’я».
 А поки що Кремль, користую-
чись суперечливою позицією За-
ходу, організував шельмування 
України з приводу освітнього за-
кону. Логічна законодавча діяль-
ність офіційного Києва із відро-
дження української ідентичності 
через реформування освітнього 
сектору держави відповідно до єв-
ропейських стандартів, виклика-
ла у низки членів ЄС та ПАРЄ без-
підставну критику, що подекуди 
межує із недопустими до суверен-
ної країни ультимативними вимо-
гами та втручанням у внутрішні 
справи. Саме так можна кваліфі-
кувати демарш президента Ру-
мунії із відмовою офіційного візи-
ту в Україну, погрози офіційного 
Будапешта, що інспірують сепара-
тистські настрої серед угорців За-
карпаття та непристойну метуш-
ню польських, болгарських, мол-
довських і грецьких представни-
цьких кіл. До цього ж ланцюжка 
варто додати і брутальну заяву в 
ПАРЄ президента Чеської Респуб-
ліки Земана відносно приналеж-
ності Криму до Росії та компенса-
ційних виплат Кремлем Україні 
за півострів. Без сумніву, на та-
кого наступника не міг очікувати 
великий чех Вацлав Гавел, який 
чудово усвідомлював загрозу на-

ції і країні від агресивної політи-
ки Москви та кон’юнктурних за-
гравань iз  нею. Сам же факт того, 
що Путін викори стовує у своїх 
шахрайських операціях такого 
одіозного політика, як Земан, є 
свідченням того, що в диктатора 
справи кепські.  
 Очікуваними стали ґвалт і 
спроба зірвати роботу парламенту 
17 жовтня через неухвалену низ-
ку законопроектів про депутатсь-
кий імунітет, антикорупційний 
суд, нові умови виборів, медич-
ну реформу вочевидь інспірова-
них Кремлем так званих опози-
ційних сил старої і нової хвилі, 
а також проросійських клакерів 
медійного середовища, що прямо 
чи опосередковано об’єдналися в 
реваншистську «п’яту колону». 
І чомусь зовнішній і внутріш-
ній тиск на Україну «дивним чи-
ном» збігся в часі з ескалацією те-
рористами бойових дій на східно-
му фронті. Ще античний філософ 
Платон одним із перших помітив, 
що «влада за демократії може 
дістатися тому, хто підіграє на-
товпу». В українській моделі де-
мократії йдеться про маргіналь-
них популістів і демагогів, части-
на з яких ретельно приховують 
громадянство Росії та інших не-
дружніх Україні держав.
 Мета таких скоординова-
них Москвою акцій очевидна — 
підірвати в української та світо-
вої спільноти довіру до України, 
змінити її євроатлантичний век-
тор та повернути в орбіту впли-
ву наступниці Золотої Орди — 
Російської Федерації. Але пев-
ні країни близького зарубіжжя 
— члени ЄС і НАТО, як колиш-

ні окупанти частини українсь-
ких земель, даремно розрахо-
вують, що Кремль,  у разі чого, 
дозволить їм «відкусити від ук-
раїнського пирога». Бо, незва-
жаючи на  натовську парасоль-
ку, існує реальна загроза того, 
що ці «мрійники» будуть наступ-
ними об’єктами збройної агресії 
російської псевдоімперії. Про-
те є обережний отимізм у тому, 
що НАТО й ЄС не дозволять та-
ким ренегатам практично діяти 
на шкоду інтересам не лише по-
важних міжнародних організа-
цій, а й України. Водночас на-
прошується запитання: чи не 
були поспішними і лише політич-
но вмотивованими ухвалені ЄС і 

НАТО рішення стосовно членства 
у цих організаціях таких країн? 
Євроатлантична спільнота на-
решті має зрозуміти, що при на-
лежній підтримці Заходу саме 
Україна  може стати потужним 
і надійним форпостом протидії 
експансії «русского міра» на пів-
денно-східному фланзі НАТО. 
 Викладене та інші події новіт-
ньої історії України дозволяють 
вважати, що внутрішній і зов-
нішній спротив процесу утверд-
ження української державності 
та української ідентичності буде 
посилюватися ще тривалий час, а 
інколи досягати критичної межі. 
Успішність заходів Української 
держави з протидії такій стра-
тегічній загрозі залежатиме від 
здатності очільників своєчасно 
мобілізувати наявний ресурс та 
забезпечити стійку єдність сус-
пільства для його застосування у 
боротьбі із зовнішнім ворогом та 
внутрішніми колаборантами.

Війна є єдиним обов’язком, 
який володар не може 
покласти на іншого
 Німецький історик Ернст Юнг 
зауважував, що «виграти війну 
можливо лише за рахунок тоталь-
ної мобілізації, що передбачає на-
пруження не частини, а всіх сил 
нації для перемоги». В Україні 
відбулася лише часткова мобілі-
зація наявного потенціалу через 
нав’язаний ЄС і США курс подо-
лання агресії Кремля лише полі-
тико-дипломатичними зусилля-
ми. Однак нормандський формат 
загальмував, мінські домовленос-
ті не працюють через ігноруван-

ня їх Москвою. Питання задіян-
ня миротворчої місії ООН на Дон-
басі повисло у повітрі. Окремі «ро-
зумники» на Заході висловлюють 
побажання відносно пошуку но-
вого формату «гасіння пожежі» 
на сході. Але конкретних пропо-
зицій так і не надали. Хоча інс-
трумент відновлення сувереніте-
ту і територіальної цілісності Ук-
раїни перебуває на поверхні. Для 
уникнення тривалих диплома-
тичних піруетів, неефективних 
перманентних консультацій та 
особливо людських жертв в Ук-
раїні необхідно, щоб підписанти 
Будапештського меморандуму 
(США, Росія, Великобританія, 
Франція, Китай) виконали спов-

на взяті на себе зобов’язання. Во-
ни ж для припинення терористич-
ної діяльності ОРДЛО повинні, як 
і у випадку з радикальними ісла-
містами ІДІЛ, задіяти механізм 
міжнародної військової коаліції. 
Інакше ситуація ризикує набути 
сирійських масштабів (чого і ба-
жає Кремль) та спричинити коло-
сальні втрати серед військових і 
мирного населення не лише в Ук-
раїні, а й частині країн Східної і 
Центральної Європи. Потребує 
нагального вирішення питання 
зняття Заходом ембарго на поста-
чання Україні оборонної леталь-
ної зброї. Адже українська армія 
поки що не володіє потужною 
зброєю стримування і відсічі агре-
сору. А частина бюджетних кош-
тів, що виділяється на розробку 
і виробництво вітчизняної зброї, 
як свідчать розслідування НАБу, 
безсоромно розкрадається пред-
ставниками вищого керівниц-
тва МО України. З цього приво-
ду Верховному Головнокомандо-
вачу варто було б узяти до уваги 
настанову Макіавеллі: «Війна є 
єдиним обов’язком, який воло-
дар не може покласти на іншо-
го». Поза всяким сумнівом, при-
пинення російської агресії і вста-
новлення миру в Україні — спра-
ва компетенції і політичної доброї 
волі постійних членів Ради Безпе-
ки ООН.

Коли «виростуть благородні 
москалі»?
 Але для торжества українсь-
кої справи обов’язкової корек-
ції потребують особливості на-
ціонального характеру україн-
ців та викорінення зi свідомості 
ще значної частини вітчизня-
ної еліти ганебного синдрому 
колоніальної доби — кочубеїв-
щини і пушкарівщини. Ще під 
час повалення більшовицькою 
Росією УНР цинічний натхнен-
ник зухвалої військової операції 
Лев Троцький у відомій інструк-
ції комісарам, яких направляли 
в Україну, рекомендував врахо-
вувати, що «українцям властива 
безмежна довірливість і поступ-
ливість та відсутність єдності, 
що гублять їх завоювання». Хоч 
як прикро це визнавати, але за-
значене властиве на ментально-
му та генетичному рівні й україн-
цям сьогодення. Що й не дивно, 
бо впродовж кількох століть різ-
ні окупаційні метрополії при-
щеплювали українському етно-
су рабську психологію, комп-
лекс меншовартості, розколюва-
ли його та нацьковували один на 
одного за давньоримською тра-
дицією «поділяй і владарюй». У 
сучасній  Україні на збереження 
таких рис працює розшарування 
суспільства, депресивні настрої 

від нереалізованих очікувань та 
інформаційно-пропагандистсь-
ка діяльність зовнішнього воро-
га і «п’ятої колони». Бо організо-
вана і проплачена з кремлівської 
казни політичними лузерами так 
звана протестна акція люмпені-
зованих та асоціальних елемен-
тів під українським парламентом 
— із арсеналу гібридної війни  
Росії та її маріонеток проти Ук-
раїни. Зайве говорити, що лише 
згуртованість громади, мудрість 
її провідників та доблесть синів і 
дочок Вітчизни забезпечать Ук-
раїні можливість гідно витрима-
ти підступний удар путінської 
агресії та перемогти. 
 Надактуальним залишається 
питання щодо рішучості владних 
інституцій нарощувати у право-
вому полі заходи із подальшої 
українізації унітарної держави. 
Спостерігаються спроби реалізу-
вати в Україні ідею побудови так 
званого культуралістичного сус-
пільства, яке, за словами Анге-
ли Меркель, з тріском провали-
лося в Європі. У цій доленосній 
справі українська сторона поча-
ла діяти за принципами «крок 
уперед-два кроки назад», посту-
паючись національними інтере-
сами під тиском рудиментарних 
амбіцій сусідніх країн. Ідеться 
про спроби ревізії вже ухвале-
ного парламентом і підписано-
го Президентом України Закону 
України «Про освіту», шляхом 
вразливих компромісів із Поль-
щею та Румунією.  На черзі, оче-
видно — домовленості з Угор-
щиною та іншими позивачами. 
Як демократична европейська 
держава, Україна враховує інте-
реси партнерів і в гуманітарній 
царині. Але неприпустимо пос-
тупатися у фундаментальних 
питаннях, що може становити 
реальну загрозу руйнації стра-
тегічного курсу на відродження 
нації і держави. Потрібно врахо-
вувати наявність прихованих на-
мірів «друзів» України навмис-
но гальмувати українізацію у 
власних інтересах. Тому у важ-
ливих для національної безпеки 
питаннях Україна зобов’язана 
дотримуватися принципу вер-
ховенства національного зако-
нодавства, як це і передбачено у 
державах розвиненої демократії 
(США, ФРН, Франції, Великоб-
ританії, Ізраїлю). Оцінюючи стан 
та перспективи українізації, ро-
зумієш, що головним і неприми-
ренним противником відроджен-
ня ідентичності твоєї нації, безу-
мовно, є путінська Росія, до не-
прийнятних компромісів з якою 
закликають створений на замов-
лення Москви американцем По-
лом Манафортом «Опозиційний 
блок» та інші маріонетки Крем-
ля. Запитуєш себе, чи можливе 
в осяжному майбутньому спів-
робітництво України з Росією 
на рівноправних і взаємовигід-
них засадах? Свого часу з цьо-
го приводу мудро і далекогляд-
но висловився голова директорії 
УНР Симон Петлюра: «Прийде 
час, коли виростуть і благородні 
москалі, що від Пушкаря відвер-
нуться, як від українського деге-
нерата». У стислій тезі головно-
го отамана геніально сконцент-
ровано проблеми і перспективи 
українсько-російських відносин 
історичної давнини та сьогоден-
ня. Повідник української рево-
люції вірив у можливість поро-
зуміння з оновленою, без біль-
шовиків, Росією. Віра ж сучас-
ного покоління українців може 
бути реалізована лише за умови 
відсторонення від влади в Росії 
націонал-шовіністичного клеп-
тократичного режиму Путіна та 
повернення під повну юрисдик-
цію України тимчасово окупова-
них територій Донбасу і анексо-
ваного Москвою Криму. ■

БЕЗПЕКА

Не поступатися національними інтересами
За підтримки Заходу саме Україна може стати надійним форпостом протидії експансії 
«русского міра» на південно-східному фланзі НАТО

■

Василь БОГДАН, експерт iз питань безпеки, генерал-лейтенант

Фарби осінньої палітри покривають дерева Маріїнського парку. В 
унісон природі дещо меланхолійно звучить саксофон літнього за 
віком музиканта, який доброзичливо посміхається у відповідь на 
вітальну вдячність містян. Барвистий колорит дня та заклопотані 
відпочинком кияни налаштовують на спокій і душевну рівновагу 
мирного життя. Раптом назустріч крокують зосереджені юнаки у 
військових одностроях. Одразу розумієш закономірність такого яви-
ща і стрімко повертаєшся у сумну реальність країни, якій нав’язав 
брудну війну російський агресор. Повертається щем у серце від ус-
відомлення того, що вже тривалий час партнери у Старому й Ново-
му світі необачно зволікають із наданням Україні такого необхідного 
озброєння і військової техніки. Та чомусь не поспішають жосткіше 
тиснути на Кремль через посилення або впровадження вже ухвале-
них відносно Росії секторальних і персональних санкцій.

Підписанти Будапештського меморандуму для 
припинення терористичної діяльності ОРДЛО повинні, 
як і у випадку з радикальними ісламістами ІДІЛ, 
задіяти механізм міжнародної військової коаліції. 
Інакше ситуація ризикує набути сирійських масштабів. 

Існує реальна загроза, що наступними об’єктами збройної агресії 
російської псевдоімперії стануть країни ЄС. 

❙
❙
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Вітчизняні спецпідрозділи 
поліції уперше в своїй історії 
штурмували будівлю суду. До 
цього призвели дії прихильни-
ків лідера «Добровольчого руху 
ОУН» Миколи Коханівського, які 
забарикадувалися у залі Свято-
шинського райсуду Києва ще в 
понеділок увечері, щоб їхнього 
ватажка не змогли доправити 
до СІЗО. Відтак уже у вівторок 
вранці кілька десятків спецпри-
значенців увірвалися до зали 
суду через вікна. Активісти на-
магалися втекти через двері, які 
самі ж заблокували меблями, 
але не встигли: у судових кори-
дорах їх клав на підлогу інший 
загін спецпризначенців. Діста-
лося і присутнім журналістам. 

Барикади в суді 
 Поліція вдалася до ради-
кального сценарію і пішла на 
штурм через те, що станом на 
9:00 вівторка Святошинський 
райсуд Києва не міг розпочати 
засідання у провадженні лідера 
«Добровольчого руху ОУН» Ми-
коли Коханівського, прихиль-
ники якого продовжували бло-
кувати суд і забарикадувалися 
у залі.
  Присутній на місці народ-
ний депутат-«радикал» Ігор 
Мосійчук, який прийшов під-
тримати Коханівського, запев-
нив журналістів, що з головою 
суду домовилися про поновлен-
ня роботи. Але ці домовленості 
активісти і депутат розцінили 
як зірвані, коли до суду завели 
спецпризначенців.
  У свою чергу Нацполіція в 
офіційному повідомленні наго-
лосила на наступному: «Вночі 
активісти, котрі відмовилися 
покидати зал засідань, у якому 
обирали міру запобіжного захо-
ду Миколі Коханівському, при 
спробі вивести і посадити його 
в автозак почали застосовувати 
у бік правоохоронців сльозогін-
ний газ, кидати вибухові пакети 
та меблі. У відповідь поліцейсь-
кі теж застосували газ подраз-
ливої дії».
 Начальник Головного управ-
ління Нацполіції у Києві Анд-
рій Крищенко додав: «Ми уне-
можливили варіант вивезен-
ня підсудного і його можливої 
втечі з-під варти».
 Тоді як соратники Ко-
ханівського стверджують, що 
вони заблокували приміщення 
суду у зв’язку з рішенням зали-

шити їхнього лідера за ґратами 
до наступного засідання. Вони 
стверджують, що строки для 
тримання Коханівського під 
вартою вийшли саме в понеді-
лок увечері, тому й заблокува-
ли вхід до зали суду зсередини, 
щоб недопустити його вивезен-
ня в ізолятор тимчасового утри-
мання.

Активіст чи журналіст — 
без різниці 
 Штурм у вівторок вранці 
тривав лише кілька хвилин. 
Після чого з’ясувалося, що су-
дова зала повністю розтрощена: 
поліція вказує на активістів, 
які використали вночі меблі 
для барикад, активісти закида-
ють безмір поліції, яка застосу-
вала ще й сльозогінний газ. 
 Начальник управління Нац-
поліції Києва Андрій Крищенко 
повідомив, що у Святошинсько-
му райсуді затримали 30 при-
хильників лідера «Доброволь-
чого руху ОУН» Миколи Ко-
ханівського.
 «Ті особи, які вночі блокува-
ли Святошинський суд, продов-

жили робити це вдень — виник-
ла знову загроза зриву судового 
засідання з обрання запобіж-
ного заходу Миколі Коханівсь-
кому. Тому  задіяли підрозділи 
поліції, суд розблоковано, 30 
осіб затримано», — сказав пан 
Крищенко.
  За його словами, затрима-
них доставили до Шевченківсь-
кого райуправління поліції, де 
діям кожного нададуть оцінку і 

щодо блокування, і щодо спро-
тиву поліції.
  Дії «оунівців» кваліфікують 
за двома статтями Криміналь-
ного кодексу: ст. 194 «Пошкод-
ження майна» і ст. 296 ст., ч. 2 
«Хуліганство, скоєне групою 
осіб». Правоохоронці наголо-
шують, що в них вистачає до-
казів: як відеоматеріалів, так і 
показань свідків. 
  Водночас на дії правоохо-

ронців скаржаться присут-
ні журналісти, адже кількох із 
них імовірно сприйняли за ак-
тивістів. Щоправда, журналіста 
«Громадського» Дмитра Реплян-
чука не лише побили представни-
ки поліції особливого призначен-
ня, а й розтрощили йому камеру. 
Дісталось і журналістові УНІАН 
Сергію Лефтеру.
 «Мене щойно побили пред-
ставники поліції особливого 
призначення, розтрощили ка-
меру. Я журналіст «Громадсь-
кого». Мене поклали на землю. 
Били ногами і руками, намага-
лися заламати», — повідомив 
Реплянчук у відео зверненні піс-
ля штурму.
 Він стверджує, що повідо-
мив поліцейським, що є жур-
налістом, і намагався показа-
ти посвідчення. «Я сказав, що 
в мене все є на камері, після 
чого вони намагалися розбити 
її. Потім представник патруль-
ної поліції мене підняв і допо-
міг вийти з приміщення суду», 
— додав журналіст.
 Після завершення штурму 
правоохоронці попросили пред-
ставників ЗМІ покинути при-
міщення. Але станом на 10:50 
вівторка поліція заявила про 
те, що обстановка в суді спокій-
на, тож суддя продовжила об-
рання міри запобіжного захо-
ду Коханівському, але в сусід-
ній судовій залі. 
  На вимогу адвокатів Мико-
лі Коханівському викликали 
карету швидкої допомоги, ос-
кільки він поскаржився, що по-
чувається погано після побиття 
поліцією.
  Нагадаємо, що Коханівсь-
кого затримали минулої субо-
ти ввечері в районі станції мет-
ро «Академмістечко» через су-
тичку з іншим добровольцем 
Русланом Качмалою «Ремом», 
під час якої обидва отримали 
травми. При цьому, за версією 
правоохоронців, Коханівсь-
кий двічі поцілив у тікаючо-
го «Рема» з незараєстрованого 
травматичного пістолета. ■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Можна лише уявити, який шок пере-
жили батьки двомісячної дитини, яку ви-
крали в п’ятницю фактично з-під носа у 
батька. На щастя, ця історія закінчила-
ся «хепі ендом» завдяки професійним та 
оперативним діям правоохоронців, які 
вже наступного дня за допомогою небай-
дужих киян відшукали i кривдників, i 
дитину. 
 А почалася ця повчальна історія 
на столичній Оболоні в дошкільному нав-
чальному закладі №606.  Поки батько пі-
шов забирати старшу донечку, зали-
шивши на лічені хвилини маля у вiзку 
в фойє, невідомі викрали люльку з дів-
чинкою.
 Як звітував згодом на брифінгу началь-
ник Головного управління Нацполіції в 
місті Києві Андрій Крищенко: «Відразу 
до пошуку дитини залучили весь особовий 
склад Оболонського управління поліції та 
найкращих розшуківців київського глав-
ку поліції, зокрема з відділу розшуку без-
вісти зниклих осіб. Ми підключили до по-
шуку дитини працівників засобів масової 
інформації та через соціальні мережі всіх 
небайдужих громадян».
 Не останню роль у пошуках зіграли й 
новітні технології — камери відеоспос-
тережень, які й допомогли звузити гео-

графію пошуків і зафіксувати обличчя 
зловмисниці. Проаналізувавши всю опе-
ративну інформацію та дані, які надали 
люди, оперативники встановили, що ви-
крадачку необхідно шукати на Київщині: 
у Вишгороді вона разом зі спільником ку-
пувала в аптеці дитяче харчування та під-
гузки. Одразу до розкриття злочину під-
ключили працівникiв поліції Київської 
області, які й допомогли встановити міс-
цезнаходження підозрюваних.
 За словами оперуповноваженого 
Вишгородського управління поліції Іго-
ря Молчанова, співмешканець жінки, 
яка викрала дитину, впродовж дев’яти 
місяців працював і жив на території пи-
лорами в селі Новосілки Вишгородсько-
го району.
 «Спочатку ми помітили співмешкан-
ця підозрюваної й затримали його. Він 
розказав, де перебувають жiнка i дити-

на. Тоді ми оточили територію i, коли 
жiнка вийшла з вагончика, затримали 
її. Зайшли в приміщення, побачили, що 
з дитиною все добре, викликали «швид-
ку» та слідчо-оперативну групу для до-
кументування події», — повідомив за-
ступник начальника Оболонського уп-
равління поліції Олег Алешко.
 Знайдена дiвчинка жива та здорова, 
її доправили в лікарню на обстеження 
й передали батькам. У шоковому стані, 
але вже від радості, що дитина знайшла-
ся, її мати навіть подякувала викрада-
чам, що дитину нагодували, перевдягли 
й не завдали шкоди. 
 Двадцятирічну зловмисницю, яка 
нещодавно втратила власну дитини, 
i, як з’ясувалося, викинула її на сміт-
ник, затримали за ст. 208 Криміналь-
ного процесуального кодексу України, 
кримінальне провадження розслідують 

за ч. 2 ст. 146 («Незаконне позбавлення 
волі або викрадення людини») Кримі-
нального кодексу України. Роль її спів-
мешканця у цій історії встановлюють. 
 Уже минулого понеділка ввечері 
Оболонський райсуд Києва обрав Даяні 
Шаль  запобіжний захід у вигляді до-
машнього арешту з носінням електрон-
ного браслета.
 Як повідомила прес-секретар столич-
ної прокуратури Надія Максимець кло-
потання прокурорів задоволено в повно-
му обсязі.■

КІДНЕПІНГ

Бережіть дітей
Нацполiцiя оперативно розкрила зухвале викрадення 
двомісячної дівчинки в столиці

■

Викрадачка немовляти Даяна Шаль.❙

Розтрощена зала суду.❙

Коханівському надають допомогу медики. ❙

З ЗАЛИ СУДУ

На штурм судових барикад 
Спецпризначенці розблокували Святошинський райсуд столиці й затримали три десятки 
«оунівців» Миколи Коханівського

■
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Олег БОРОВСЬКИЙ

 Зловмисники напали на німецький 
контейнеровоз Demeter у Гвінейській 
затоці на південь від нігерійського міс-
та Порт-Харкорт. Вісім піратів на швид-
кохідному моторному човні підпливли 
до судна та пробралися на корабель, коли 
той заходив у порт. Нападники викрали 
шістьох членів екіпажу, повідомляє «Ні-
мецька хвиля». Серед заручників — ка-
пітан судна, старший офіцер, другий офі-
цер, другий інженер, боцман та кок, уточ-
нює міжнародне агентство Sea Guardian. 
Напад було скоєно ще 21 жовтня о шостій 
годині ранку за місцевим часом.   

 Після того як пірати покинули борт 
судна, Demeter продовжив рух із два-
надцятьма членами екіпажу, що зали-
шилися. Жоден із них у результаті на-
паду не постраждав. Нині корабель вже 
перебуває у безпечних водах. Викра-
дені моряки не є громадянами Німеччи-
ни, повідомляє агентство MTI Networks. 
Їхнє громадянство з міркувань безпеки 
не повідомляється. Саме судно, зареєс-
троване в Ліберії, належить гамбурзь-
кій судноплавній компанії Peter Dоhle 
Schiffahrts-KG.
 Усього за дев’ять місяців цього року 
в міжнародних водах був зафіксований 
121 випадок піратства та озброєних пог-

рабувань, повідомило минулого тиж-
ня Міжнародне морське бюро. У Бюро 
зазначають, що Гвінейську затоку, де 
скоєно напад на німецький корабель, че-
рез дії піратів вважають особливо небез-
печною.
 Вину за нахабні дії піратів у Гвіней-
ській затоці частково покладають на 
уряд Нігерії, який забороняє перебу-
вання озброєної охорони на борту суден, 
які запливають у її територіальні води 
чи порти. Мотивація: нігерійська бере-
гова охорона сама ефективно протидіє 
піратам (наскільки «ефективно» — по-
казує випадок iз німецьким судном). 
У разі виявлення озброєної охорони чи 
самої зброї на суднах, які перебувають 
у територіальних водах Нігерії, ці суд-
на конфісковують. Подібні правила за-
стосовують ще деякі країни регіону Гві-
нейської затоки. Вони суперечать Між-
народній морській конвенції, яка надає 
торговельним суднам право на озброєну 
оборону чи володіння зброєю для само-
захисту. ■

РЯТУЙСЯ, ХТО МОЖЕ! 

Хоч не дихай 
Кожну шосту смерть 
на планеті спричиняє 
забруднене довкілля 
Олег БОРОВСЬКИЙ

 Бі-Бі-Сі повідомляє з посиланням 
на авторів статті, розміщеної в остан-
ньому числі медичного журналу «Лан-
цет», що дев’ять мільйонів передчас-
них смертей у 2015 році можуть бути 
пов’язані з забрудненням довкілля. 
Найбільше таких смертей — у країнах 
із низьким та середнім рівнем доходів: 
там їх майже чверть. Найгірша ситуа-
ція в цьому плані — у Бангладеші, Со-
малі та Республіці Чад. Найкраща — у 
Брунеї та Швеції.
 Основний негативний вплив чи-
нить брудне повітря. Воно виклика-
ло дві третини усіх смертей від забруд-
нення, кажуть науковці. Більшість та-
ких смертей спричинили неінфекційні 
хвороби, пов’язані з забрудненням, на 
 кшталт інсульту чи раку. 
 «Забруднення — це значно біль-
ше, ніж виклик довкіллю, це глибо-
ка і поширена загроза, яка впливає на 
багато аспектів людського здоров’я», 
— впевнений автор дослідження, про-
фесор Філіп Ландріган із Нью-Йорка. 
Найбільший фактор ризику — брудне 
повітря — викликав 6,5 мільйона пе-
редчасних смертей, кажуть науковці. 
Воно впливає на людей як надворі, на-
приклад через відпрацьовані гази, так 
і в помешканнях — через спалювання 
деревини чи вугілля.
 Наступний фактор ризику — за-
бруднення води, з яким пов’язали 1,8 
млн. смертей. При цьому кількість 
смертельних випадків, пов’язана зі 
шкідливими умовами праці, стано-
вить усього 800 тисяч. А це означає, 
що в групі ризику — не тільки люди, 
які працюють у важких умовах, а пе-
реважна більшість населення планети. 
Проблеми забруднення особливо гостро 
відчувають країни, які проходять фазу 
бурхливого економічного розвитку, на-
приклад Індія та Китай.
 Міністр екології Остап Семерак у 
липні розповідав, презентуючи новий 
перелік «Топ-100 основних підпри-
ємств-забруднювачів» природного се-
редовища, що в Україні в 2016 році 
побільшало викидів небезпечних речо-
вин. Його відомство назвало підприємс-
тва, які найбільше шкодять природно-
му середовищу в країні. Це «Арселор-
Міттал Кривий Ріг», Маріупольський 
металургійний комбінат імені Ілліча, 
Бурштинська ТЕЦ, «Азовсталь» i Пів-
нічний гірничозбагачувальний комбі-
нат. Найбільш небезпечними для лю-
дини виявилися Дніпропетровська, За-
порізька та Донецька області, тодi як 
найбезпечнішими є Чернівецька, За-
карпатська та Волинська.
 За словами Семерака, викидів не-
безпечних речовин побільшало. Якщо 
в 2015 році від стаціонарних джерел у 
повітря потрапляло трохи більше 2,8 
млн. тонн, то у 2016-му — вже понад 
3 млн. тонн викидів. «Найвірогідні-
ше, тенденція до підвищення викидів 
зумовлена збільшенням кількості під-
приємств та заміщенням природного 
газу іншими видами палива», — пояс-
нив пан Семерак.
 Останнім часом ситуація зі шкідли-
вими атмосферними викидами викли-
кає дедалі більше занепокоєння у всьо-
му світі. Всесвітня організація охоро-
ни здоров’я прогнозує, що до 2030 року 
хронічне обструктивне захворювання 
легенів (ХОЗЛ) стане третьою з основ-
них причин передчасної смерті у світі. 
Цю хворобу зазвичай спричинює курін-
ня, але останні дослідження свідчать: 
якщо пацієнт не курить, причиною за-
хворювання може бути брудне повітря, 
зокрема з дизельними вихлопними га-
зами. ■

■

Планується чергова зустріч 
Трампа і Путіна
 Президент США Дональд Трамп 
потенційно готовий до чергової зу-
стрічі з президентом Росії Володими-
ром Путіним, повідомляє прес-служ-
ба Білого дому. Трамп 3-14 листопада 
здійснюватиме турне Азією. У планах 
— відвідини Японії, Південної Кореї, 
Китаю, В’єтнаму та Філіппін, де він 
братиме участь у саміті ASEAN. А зус-
тріч iз Путіним має відбутися в рам-
ках саміту APEC у В’єтнамі. Поперед-
ня зустріч Трампа з Путіним відбулася 
в липні під час саміту «Великої двад-
цятки» в Гамбурзі. 

Президента Словенії 
оберуть у другому турі
 На президентських виборах у 
Словенії, які відбулися минулої не-
ділі, жоден з дев’яти претендентів не 
набрав необхідних 50% голосів для 

перемоги в першому турі. Тому в дру-
гому турі 12 листопада зійдуться два 
претенденти, які заручилися найбіль-
шою підтримкою виборців. Це чинний 
глава держави Борут Пахор, за якого 
віддали голоси 47% виборцiв, та ко-
лишній комедійний актор, а тепер мер 
міста Камнік Мар’ян Шарец, який на-
брав у першому турі 25% голосів. Об-
раний президентом у другому турі за-
ступить на найвищу державну посаду 
23 грудня. 

Каталонія ще більше хоче 
незалежності 
 Результати опитування громад-
ської думки мешканців Каталонії, яке 
було проведене на замовлення газе-
ти «Ель Періодіко», показують, що 
репресивні дії центрального уряду в 
Мадриді дали зворотний результат: 
ще більше каталонців стали підтри-
мувати ідею незалежності.

 Як відомо, Мадрид розпустив 
каталонський парламент і планує 
провести дострокові вибори в цьому 
автономному регіоні впродовж шес-
ти найближчих місяців. Опитування 
показало, що прихильники незалеж-
ності можуть набрати 73 зi 135 міс-
ць у місцевому парламенті, на одне 
місце більше, ніж вони мають те-
пер. Стосовно лідерства окремих 
незалежницьких партій, то правля-
ча тепер коаліція Junts pel Si («Ра-
зом за «Так») може отримати лише 
19 місць. Так каталонці оцінили не-
рішучість її лідера Карлеса Пучде-
мона, який так і не наважився чіт-
ко й рішуче проголосити незалеж-
ність. Натомість на перемогу може 
розраховувати партія «Республі-
канські ліві Каталонії». Їй прогно-
зують 44 місця в парламенті. Її лі-
дера Оріола Хункераса, який тепер 
є віце-прем’єром Каталонії, вважа-

ють більш рішучим, здатним сказа-
ти остаточне «прощавай» Іспанії.

Із Вежі Трампа вимагають 
свободи Сенцову 
 На Вежі Трампа у Нью-Йорку 
вивісили банер із вимогою звільнити 
з російської колонії українського ре-
жисера Олега Сенцова. Про це повідо-
мила учасниця групи Pussy Riot Марія 
Альохіна у «Фейсбуці». За її слова-
ми, банер Free Sentsov («Свободу 
Сенцову») 23 жовтня вона розмісти-
ла разом з активістами, які «знають 
про Сенцова». «Ми повинні продов-
жувати говорити про справу Сенцова 
і Кольченка», — написала активіст-
ка. Після цієї акції поліція перекрила 
Вежу Трампа на півгодини. Нагадає-
мо, що Вежею Трампа називають най-
вищий житловий хмарочос із тих, що 
збудував свого часу нинішній прези-
дент США. ■

Ігор ВІТОВИЧ

 У столиці Китаю Пекіні 
у вівторок завершився 19-й 
з’їзд правлячої Комуністич-
ної партії. Про закриття пар-
тійного форуму, який тривав 
тиждень, оголосив лідер Ки-
таю та генеральний секретар 
Центрального комітету (ЦК) 
компартії країни Сі Цзінь-
пін.
 Чи не головним підсум-
ком з’їзду стало одноголос-
не схвалення 2300 делегата-
ми змін до статуту партії та 
увічнення в ньому імені Сі 
Цзіньпіна. У статут партії ви-
рішили включити слова «Ідеї 
Сі Цзіньпіня про соціалізм 
із китайською специфікою 
у нову епоху», повідомляє 
агентство dpa. Нинішній лі-
дер Китаю став третім діячем 
в історії країни, чиє ім’я та 
ідеологія будуть згадуватися 
в партійному статуті. Раніше 
в головному документі прав-
лячої партії Китаю були вка-
зані імена лише Мао Цзедуна 
та Дена Сяопіна. Але, на від-
міну від Мао та Сі, ім’я Ден 
Сяопіна було додане вже піс-
ля його смерті в 1997 році. 
Погляди попередніх лідерів 
Комуністичної партії Китаю 
раніше також фіксувалися у 
конституції партії, але ідео-

логом визнавали тільки її за-
сновника Мао Цзедуна.
 Це ухвалене 24 жовтня рі-
шення підвищує статус Сі до 
рівня засновника сучасного 
Китаю Мао Цзедуна, а також 
Ден Сяопіна, який започат-
кував відкриття країни сві-
тові та сприяв її стрімкому 
економічному розвитку.
 18 жовтня у своїй промові 
на відкритті з’їзду, яка три-
вала 3,5 години, Сі Цзіньпін 
також пообіцяв перетворити 
Китай до 2050 року на світо-
вого лідера. Делегати також 
одноголосно схвалили про-

граму Сі Цзіньпіна щодо бо-
ротьби з корупцією, яка дуже 
популярна в народі. Страте-
гія, викладена Сі Цзіньпі-
нем і затверджена партійним 
з’їздом, зосереджена на зрос-
танні ролі Китаю на світовій 
арені та розв’язанні всіх полі-
тичних, економічних та сус-
пільних питань, що перебува-
ють під контролем Комуніс-
тичної партії.
 Партійний з’їзд також 
оголосив нову групу керівни-
ків Центрального комітету, 
що складається з 205 членів 
та 171 заступника. 25 жовт-

ня відбудеться перший пле-
нум новобраного ЦК компар-
тії Китаю, на якому, як очі-
кується, Сі Дзіньпіна обе-
руть генеральним секретарем 
на наступні п’ять років та 
оберуть Постійний комітет 
Політбюро, провідний орган 
у складі семи членів, який є 
найвищим партійним керів-
ним органом і фактично ке-
рує країною. До нового скла-
ду ЦК увійшло багато вірних 
лідеру Китаю людей.
 Товариш Сі постійно поси-
лював свій контроль над вла-
дою в країні від 2012 року, 
коли став лідером. Визнання 
його на з’їзді «найвпливові-
шим китайським лідером» 
після Мао Цзедуна означає, 
що будь-які виклики товари-
шу Сі тепер розглядатимуть-
ся як загроза правлінню Ко-
муністичної партії в країні. 
Тобто Сі Цзіньпін значно зміц-
нив свої позиції, став не прос-
то лідером партії та країни, а 
вождем партії та народу.
 Гонконгiвська газета 
«Сауз Чайна Морнінг Пост» 
зазначає, що жоден iз двох 
партійних лідерів молодшо-
го покоління, яких визнача-
ли як майбутніх наступни-
ків Сі Цзіньпіна, не був вве-
дений до складу Політбюро  і, 
відповідно, до Постійного ко-
мітету Політбюро. А, згідно з 
партійними правилами, ко-
жен наступний китайський 
лідер перед призначенням 
повинен провести щонаймен-
ше п’ять років у складі Пос-
тійного комітету. Це означає, 
що Сі Цзіньпін не збирається 
передавати владу і «окопав-
ся» в статусі вождя партії та 
народу на довгі роки. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

ФЛІБУСТЬЄРИ

У піратському полоні 
Біля берегів Нігерії з німецького корабля викрали моряків

■

КУЛЬТ ОСОБИ

І Цзіньпін такий молодий... 
У Пекіні завершився з’їзд компартії Китаю: 
нинішнього лідера країни зарахували до вождів

■

Сі Цзіньпін не збирається передавати владу, 
«окопався» там на довгі роки. 

❙
❙
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Депозитні вклади в українських банках 
уже не можуть слугувати інструментом 
примноження своїх статків. Навіть біль-
ше: вони не можуть гарантувати і збере-
ження цих коштів. І мова тут не йде навіть 
про ризики, пов’язані з можливим банк-
рутством обраної фінустанови. У 2017 
році депозитна ставка у більшості банків 
була від’ємною: тобто меншою за рівень 
інфляції. Як прогнозується, на 3-4%. І 
поклавши на рахунок, скажімо, тисячу 
гривень, через рік ви отримали де-факто 
960. Якщо враховувати, звичайно, купі-
вельну спроможність цієї тисячі. 

Вкладник попрацює на позичальника 
 Вітчизняні банкіри вкладників не 
чекають. А населення при цьому, нав-
паки, почало ставитися до фінансових 
установ iз більшою довірою. Так, за під-
сумками вересня 2017 року, депозит-
ний портфель банків збільшився як у 
національній, так і в іноземній валюті. 
Згідно з даними Національного банку 
України, залишки за депозитами в на-
ціональній валюті зросли на 1,1%, на-
самперед завдяки зростанню депозит-
них вкладів населення — на 1,6%.
 Депозитні вклади корпоративного 
сектору в національній валюті, за під-
сумками вересня, збільшилися на 0,7%. 
Зростають і валютні депозити. Їх при-
ріст, за підсумками вересня нинішнього 
року, становив 0,8% і майже повністю 
обумовлювався зростанням депозитів 
корпоративного сектору — на 1,9%. 
 При цьому процентні депозитні 
ставки в іноземній валюті перебувають 
на історичному мінімумі, за гривневи-
ми — на найнижчому рівні за останні 
6 років! Таку статистику оприлюднив 
заступник голови Національного бан-
ку Дмитро Сологуб. 
 Глобально, це хороша тенденція. 
Адже таким чином вартість грошей на 
фінансовому ринку знижується. І вже 
найближчим часом можна буде говори-
ти про зниження вартості кредитів. А 
вже цей фактор здатний стати рушієм 
для розвитку економіки. 
 Сподівається на це і Дмитро Соло-
губ. За його словами, зниження ставок 
по депозитах приведе до здешевлен-
ня кредитів. І за рік-півтора історич-
ні мінімуми і за кредитними ставками 
також будуть оновлені. Як приклад, 
представник регулятора наводить дані 
за нинішній рік, за якими почало від-
новлюватися споживче кредитуван-
ня. Як переконаний заступник голови 
НБУ, на сьогодні це сегмент iз найбіль-
шим потенціалом зростання завдяки 
низькому борговому навантаженню на 
населення. 
 Торік, за словами Сологуба, почало 
зростати нове кредитування і в іпотеч-
ному сегменті. До буму в будівельній 
сфері, як це було до 2008 року, ми ще, 
звичайно, не дійшли, але, за статис-
тичними даними, вартість квадратно-
го метра у столичних новобудовах ста-
білізувалася і навіть демонструє озна-
ки зростання. 
 У корпоративному секторі до ус-
піхів, на жаль, ще далеко. Представ-
ник Нацбанку вважає, що відновлення 
відбуватиметься, але доволі повільно. 
Основний потенціал нового кредиту-
вання, на його думку, лежить у сегмен-
ті середнього бізнесу. 
 За статистикою НБУ, кредитуван-
ня в Україні зростає і зараз. Але напро-
чуд мікроскопічними темпами. Вере-
сень став четвертим місяцем поспіль, 
коли банківська система продовжила 
нарощувати кредитний портфель у на-
ціональній валюті — він виріс на 1,4%. 
Свій вклад у цю цифру вніс як корпо-
ративний сектор, так і приватники, 

які брали споживчі кредити: приблиз-
но порівну. Залишки за гривневими 
кредитами, наданими корпоративно-
му сектору, зросли на 1,4%, сектору 
домашніх господарств — на 1,5%.
 Безумовно, позитивним є той факт, 
що населення та юридичні особи все 
частіше відмовляються від популярних 
раніше кредитів в іноземних валютах, 
переходячи на гривню. 

Просто депозит — це відсутність 
фантазії 
 Керівництво Нацбанку не особливо 
зацікавлене в депозитних вкладах ук-
раїнців. Виконувач обов’язків голови 
НБУ Яків Смолій сказав про це прямим 
текстом: «Динаміка процентних ста-
вок банків свідчить, напевно, про від-
сутність потреби в залученні додатко-
вої ліквідності від населення, оскіль-
ки вони володіють достатньою влас-
ною ліквідністю». Що в перекладі з 
чиновницької на українську розмовну 
звучить так: «Банки мають достатньо 
своїх грошей для усіх своїх потреб, бра-
ти їх у населення, та ще й задорого, ніх-
то не буде». 
 Замість залучення коштів населен-
ня НБУ прагне вийти на зовнішній ри-
нок запозичень. «Якщо в нас буде ін-
вестиційна привабливість, то залучи-
ти зовнішній ресурс буде набагато лег-
ше, ніж внутрішній, він дешевший. Те, 
про що ми говоримо: або з накопичен-
ня перейдемо до споживання, що буде 
сприяти розвитку економіки не тільки 
за рахунок внутрішнього ресурсу, а й 
зовнішнього, який сьогодні набагато 
доступніший», — пояснив Смолій.
 Пересічні громадяни, які звикли хо-
дити в банк, відкривати рахунки і че-
кати, що наприкінці місяця, кварта-
лу, року в них щось «капне», можуть 
розраховувати на жалюгідно низькі 
відсотки. Якщо ви відкриваєте депо-
зит у гривні, то «короткий» вклад, що 
буквально недавно був найбільш фі-
нансово привабливим, принесе зовс-
ім малий дохід. Так, вклад терміном 
на місяць у середньому 8,15% річних. 
На два-три місяці — 9,5%. Вклад від 3 
до 6 місяців дасть вам заробіток у роз-
мірі 11,63% річних від суми вкладу. 
Найпопулярніший серед вкладників 
— терміном від 6 до 12 місяців — при-
несе 12,12% річних. І, нарешті, «дов-
гий» вклад, тобто понад рік, практич-
но не відрізнятиметься від попередньо-

го і дасть заробити 12,23% річних. 
 Депозити в іноземній валюті ук-
раїнські банки беруть за ставками, які 
практично не відрізняються від умов у 
потужних і надійних європейських та 
американських фінустановах. Вклад 
терміном від одного до трьох міся-
ців у доларах США принесе вам усьо-
го 1,43% річних. Депозитний рахунок 
на цей же період у євро — 0,9% річних. 
Якщо ви готові залишити свої долари в 
українському банку на півроку, ризи-
куючи його банкрутством та значною 
втратою власних заощаджень, то як 
винагороду отримаєте депозитний від-
соток 2,3% річних у доларах та лише 
1,48% у євро. Річний вклад у доларах 
принесе вам 2,88% та 1,97% у євро. 
Якщо ж ви наважитеся ризикнути і від-
криєте вклад терміном понад рік, мати-
мете 3,18% у доларах та 2,33% у євро. 
 Суми і справді мізерні, які практич-
но не виправдовують ризик бути вклад-
ником української фінустанови епохи 
пост-Валерії Гонтаревої. Відтак вини-
кає закономірне питання: «А які фі-
нансові інструменти залишаються сьо-
годні доступними пересічному україн-
цеві, не надто ерудованому у фінансо-
вих аспектах?». 
 «Можливо, треба дивитися на акції 
підприємств, можливо, суб’єкти госпо-
дарювання почнуть випускати папери, 
які, як прийнято за кордоном, можна 
буде купити й отримувати дивіденди по 
них. Будемо сподіватися, що запрацю-
ють й інші інструменти активних опе-
рацій», — відповів Яків Смолій. ■

НАШІ ГРОШІ  

Банки без депозитів
Українські фінустанови мають достатньо коштів і вже не зацікавлені у депозитах 
громадян. Чекатимемо доступних кредитів?

■ФІНАНСОВІ НОВИНИ

Общинні кошти — «під подушкою»
 Станом на перший день нинішнього місяця на бан-
ківських рахунках було 15 мільярдів гривень місцевих 
бюджетів. Про це заявив заступник міністра фінансів Ук-
раїни Сергій Марченко. На єдиному казначейському ра-
хунку, за його словами, лежить ще 40-50 млрд. гривень 
бюджетних коштів. 
 «З одного боку, це добре, адже свідчить, що гроші 
є і економіка запрацювала, — каже він. — З іншого — 
свідчить, що існують певні перекоси у системі. Адже іс-
нують глибоко дотаційні регіони, яким ми допомагаємо, а 
в інших кошти є на депозиті». Мінфін, за словами чинов-
ника, спробує вирівняти цю систему. «Після того, як буде 
завершена реформа об’єднання територіальних громад», 
— уточнив Марченко.

Пеня для банкіра
 Верховний Суд України зобов’язав банки виплачувати 
клієнтам неустойки за невиплачені вклади. Віднині вклад-
ники мають право на додаткову компенсацію у випадку, 
якщо вклад перерахований на картковий рахунок, але не 
виданий. 
 «Ідеться про випадки, якщо банк відмовляється ви-
дати всю суму в касі і відправляє клієнта до банкомату. 
А там може виявитися, що операції лімітовані, і за добу 
клієнт може отримати, скажімо, 1-2 тисячі гривень. А 
вклад у 100 тис. гривень людина забиратиме упродовж 
кількох місяців. При цьому банк продовжує користувати-
ся грішми клієнта, але не сплачує йому відсотки, — пояс-
нює юрист Ростислав Кравець. — Верховний Суд України 
постановив: за весь цей час вкладнику мають нарахувати 
і виплатити неустойку на рівні поточного індексу інфляції 
плюс 3% у день. Нараховується на невиплачену частину 
коштів». 
 Якщо банк оголосив про банкрутство, то виплачувати 
пеню має Фонд гарантування вкладів.  

Росбанки своїх не кидають... 
 Російські банки, проти яких у нашій державі періо-
дично проводять різноманітні акції, за всяку ціну намага-
ються залишитися на українському ринку. Так, наглядова 
рада банку ВТБ схвалила докапіталізацію своєї українсь-
кої дочірньої структури на суму 2,6 млрд. гривень. «До-
капіталізація буде проведена за рахунок коштів, які були 
видані ВТБ (Україна) кілька років тому у вигляді міжбан-
ківських кредитів. Таким чином ВТБ не надає своєму банку 
в Україні додаткових коштів», — пояснили у прес-служ-
бі фінустанови.
 Торік у травні група ВТБ заявила про наміри продати 
українські активи у випадку появи комерційно привабли-
вих пропозицій. Проте вже влітку було оголошено, що ак-
тивний пошук покупців припиняється. 

Із держбюджету — у держбанки!..
 Державним фінансовим установам знову потріб-
на докапіталізація. Раніше, з 2008-го по другий квартал 
2017 року, на ці потреби, за дослідженням для Офісу фі-
нансового та економічного аналізу Верховної Ради Украї-
ни, було виділено 250 млрд. гривень. Ця сума перевищує 
сукупні видатки на Міністерство оборони і ГРУ Міноборо-
ни, які становлять усього 238 млрд. гривень. 
 «Докапіталізація держбанків завжди була болю-
чою темою для Міністерства фінансів, — пише екс-спів-
робітник «ПриватБанку» Вікторія Страхова. — Адже вона 
«роздуває» держборг. Тому кожне таке рішення ухвалю-
валося з боєм. Свято віруючи щоразу, що це вже востан-
нє. Мінфін сподівався, що 38,5 млрд. гривень — це най-
більша сума, яка була витрачена на докапіталізацію «При-
ватБанку» 2017 року і в цілому. Але цей оптимізм роз-
бився об політичну і регулятивну прозу. Восени банкіри 
почали більше приділяти уваги оцінці переходу на МСФО 
9. І виявилося, що банкам знову потрібні кошти». 
 За словами Страхової, держава витрачає щорічно 12 
млрд. гривень на виплату відсотків за облігаціями внут-
рішньої державної позики для фінансування банків і тіль-
ки 1,5 млрд. гривень — на кредитні відсотки для фінансу-
вання будівництва і ремонту доріг. «Тобто фінансування 
боргових зобов’язань Укравтодору є у 8 разів меншим за 
витрати на обслуговування ОВДП, які були використані 
для обслуговування докапіталізації державних банків», 
— резюмує Страхова. 

Вивели 300 мільйонів 
 Генеральна прокуратура України підозрює чотирьох 
співробітників «Марфін-Банку» (Одеса) в незаконному 
виведенні з фінансової установи 300 мільйонів гривень. 
Слідчі підозрюють, що співробітники «Марфіна» здійс-
нили оборудку через підставні фірми. Спеціально для цієї 
мети була розроблена схема із надання кредитів без за-
стави на афільовані підприємства для фіктивної проце-
дури докапіталізації банку. 
 «Марфін-Банк», за даними Національного банку Ук-
раїни, став 36-ю фінустановою, у якій правоохоронні ор-
гани розслідують підозрілі фінансові операції. 

Злиття у системі
 Український бізнесмен Сергій Тігіпко після завершення 
покупки VS Банку (Львів) має намір об’єднати його зi своїм 
«ТасКомбанком» (Київ). «Це дозволить нам суттєво збіль-
шити капітал, на 60%», — уточнив Тігіпко. Раніше Націо-
нальний банк України дав згоду на цю оборудку. ■

■

КОМЕНТАР ДО ТЕМИ 

 Дешевизна на благо
 Процес зниження депозитних ставок є свід-
ченням того, що у банківській системі Украї-
ни відбувається напрочуд здоровий процес. Так 
вважає, зокрема, і аналітик компанії «Драгон 
Кепітал» Сергій Фурса. За його словами, у світі 
під впливом активної боротьби центральних 
банків із кризою встановлюють рекордно низькі 
ставки як депозитів, так і кредитів.
 Невдоволення деяких вкладників, які звик-
ли заробляти на вкладах, Фурса прокоментував 
так: «У логіці середнього українця ставки за де-
позитами мають бути високими, а за кредитами 
— низькими. І ще інфляція має бути низькою. В 
принципі, у світі існував один банк, у якого були 
дорогі депозити і низькі кредити. Це був «При-
ват Банк». Чим це все закінчилося, ми знаємо», 
— сказав експерт. 

■

НБУ порекомендував українцям менше думати про банки і креативніше підходити 
до вибору шляхів збереження своїх кревних.
Фото з сайта ukranews.com.

❙
❙
❙



9УКРАЇНА МОЛОДА
СЕРЕДА, 25 ЖОВТНЯ 2017СУСПІЛЬСТВО

Тарас ЗДОРОВИЛО 

Про центр практичної допомо-
ги захисникам України AxioS 
уперше почув від колишньо-
го бійця батальйону «Азов» та 
фронтового фотографа Оле-
ся Кромпляса (героя однієї з 
наших публікацій). Разом із 
товаришами Олесь став за-
сновником цього центру. Про 
діяльність закладу розмовляє-
мо з прес-секретарем AxioS 
Сергієм Дроздом, який воював 
на сході, а зараз є одним із тих, 
хто допомагає колишнім воїнам, 
адже добре розуміє їхній психо-
логічний стан та проблеми, що 
нерідко виникають, коли боєць 
повертається з фронту.

«Соціалізуємо фронтовиків 
через працевлаштування»
 ■ Пане Сергію, коли було 
створено центр, чим він зай-
мається i хто в ньому працює? 
 — Скоро буде річниця ство-
рення нашого центру, а одним із 
ініціаторів і «батьків» AxioS  був 
Олег Магалецький, який нині є 
його директором. Він колиш-
ній боєць АТО, як і більшість із 
тих, хто тут працює. Віддавши 
свій борг у захисті Батьківщини 
та повернувшись до цивільного 
життя, він побачив, що одна з 
головних проблем, які постають 
перед бійцями, — працевлашту-
вання після війни. Є різні при-
чини того, що бійці не знаходять 
роботу, і це є головним пунктом 
соціалізації. 
  І хоча центрів, аналогічних 
нашому, багато, але те, що нас 
якісно вирізняє серед інших, 
— ми надаємо первинну психо-
логічну допомогу й соціалізує-
мо саме через працевлаштуван-
ня. Наше головне кредо — це 
працевлаштування ветерана, 
бо якщо є робота й достойна за-
рплата, то він забезпечує себе, 
родину i його складно втягну-
ти в якісь неправильні схеми (в 
ті ж «тітушки» чи різноманітні 
рейдерські захоплення). 
 У нас працює наразі 22 лю-
дини: половина з них була на 
фронті або ж є членами родин, 
де хтось воював, і ця тема для 
них дуже близька. Ми співпра-
цюємо з усіма, крім агресивно 
налаштованих антиукраїнсь-
ких партій, — організаціями, 
підприємствами тощо. 
 Маємо декілька головних 
відділів, у яких надають послу-
ги «на місці» наші психологи, 
профорієнтологи й ейчари (фа-
хівці з працевлаштування, із ро-
боти з персоналом, кадровики. 
— Ред.). Якщо людині потрібна 
профільна психологічна допо-
мога, то вони її надають або ж 
перенаправляють у вузькопро-
фільні центри. А профорієнто-
логи працюють уже, власне, зі 
зверненнями саме щодо пошу-
ку роботи. Є в нас і юрист, який 
у разі звернення надає первин-
ну юридичну консультацію. 
 ■ Скільком людям ви вже до-
помогли?
 — За рік діяльності до нас 
звернулося 800 осіб. І це не 
лише бійці, а й їхні родичі, до-
помагаємо також волонтерам. 
Із них майже половина отрима-
ли допомогу за юридичними за-
питами, а інші — з приводу пра-
цевлаштування, з яких близько 
200 уже працюють, а решта або 
ж отримують психологічну до-
помогу, або ж навчаються на тих 
чи інших курсах чи лекціях. 
 ■ Хто фінансує роботу вашо-
го закладу?
 — Фінансує наш центр Анд-
рій Мацола — український під-
приємець, пивовар, засновник, 
співвласник та голова нагля-
дової ради «Першої приватної 
броварні», меценат і громадсь-

кий діяч. Розглянувши пропо-
зицію щодо проекту, він його 
підтримав. У нас все «біле», ми 
відкриті й не маємо якихось не-
правомірних схем. Працівники 
отримують «чисту» зарплат-
ню. До того ж непогану. Вони 
не є волонтерами, оскільки во-
лонтер може якісно працюва-
ти, але не тривалий період, бо 
рано чи пізно йому доведеться 
заробляти собі й родині на жит-
тя. Також проплачуємо всі вит-
рати наших клієнтів — навчан-
ня, різноманітні курси тощо. 
 ■ Які курси відвідують ваші 
клієнти? 
 — При центрі є курси ук-
раїнської та англійської мов, 
але, якщо треба, направляємо 
клієнтів і в інші заклади. На-
приклад, якось до нас звернув-
ся боєць із проханням знай-
ти досить специфічні курси — 
міжнародної англійської мови 
для моряків, бо без знання спе-
цифічної термінології він не міг 
працевлаштуватися. Ми його 
направили на такі курси, нещо-
давно він їх успішно закінчив 
i зараз працевлаштовується. 
Якщо, скажімо, людині потріб-
ні знання з дизайну, інформа-
тики, то для таких ми відкри-
ли курси «Знайди себе в ІТ». Це 
перспективний напрямок із ог-
ляду на те, що саме цей бізнес 
успішно розвивається, а з іншо-
го боку — це може бути гарним 
варіантом для бійців, які отри-
мали інвалідність і їм складно 
пересуватися, або ж для тих, 

хто живе у сільській місце-
вості. 
  Людей ми тестуємо, бо мало 
побувати на курсах: кожен має 
чітко розуміти, для чого йому 
це потрібно. А також пояснює-
мо, чому прогулювати «уроки» 
не варто. Бо це означає, що лю-
дина просто забирає гроші у 
своїх побратимів, які могли б 
отримати ті ж самі послуги.
 ■ А як довго може тривати 
таке навчання?
 — Усе залежить від напря-
мiв і формату курсів: тривалість 
може становити від кількох 
тижнів до кількох місяців. 

«Війна в багатьох змінює 
світобачення» 
 ■ Який вік ваших клієнтів?
 — Різний. Багато людей, 
яким за 40, за 50 років, повер-
нувшись із війни, вони вирішу-
ють змінити свою професію, бо 
попередня їх не задовольняє не 
лише через зарплатню, хоча це 
один із мотиваторів, вони прос-
то не хочуть займатися тим, що 
робили раніше. У багатьох на 
фронті відбувається перегляд 
світобачення, якихось своїх 
амбіцій, тому й вирішують усе 

почати з «нуля». Наприклад, 
один із колишніх бійців вирі-
шив відкрити тату-салон, а от 
інший започаткував авторські 
мовні курси англійської (рані-
ше чоловік був військовим), 
хоча до війни обидва мали інші 
спеціальності. 
 Усім «новачкам» ми допо-
магаємо, й якщо людина хоче 
почати свій бізнес із «нуля», то 
у нас є проект «Бізнес-інкуба-
тор». Переважно надаємо кон-
сультативну допомогу, вихо-
дячи з тези: «Ми не даємо рибу 
(гроші), а даємо вудку». Люди-
на розповідає про свій бізнес-
план, а ми консультуємо, як він 
буде розвиватися, пояснюємо, 
чи буде вдалим цей його проект, 
чи ні. Адже в «першопрохідців» 
іноді буває викривлене бачен-
ня, іноді в рожевих тонах — от 
ми й пояснюємо всі ці фактори, 
як організувати саму систему 
роботи й запустити проект, аби 
він був прибутковий. Тобто го-
ловне — щоб людина, яка поча-
ла власний бізнес, обов’язково 
бачила його продовження. А 
згодом люди, які відкривають 
власні справи, будуть підтягу-
вати «своїх», тобто також пра-
цевлаштовувати ветеранів! 
 ■ Як люди дізнаються про 
вас? І яка динаміка звернень?
 — (Сміється). Перш за все 
про нас дізнаються завдяки «са-
рафанному радіо». Переваж-
но ми комунікуємо через «Фей-
сбук», маємо контактні телефо-
ни. Але, безумовно, найбільше 

інформації про нас дають саме 
соц мережі. Випускаємо неве-
личкі брошурки, де коротко по-
яснюємо, чим можемо допомог-
ти.
  Щодо динаміки звернень, то 
все залежить від сезону: буває, 
що в певний період року клієн-
тів більше приходить, бувають і 
спади. Наприклад, зараз, восе-
ни, люди більше активізують-
ся. І такі «коливання» є при-
родними.
 ■ Ви охоплюєте всю Україну 
чи лише певні регіони?
 — Наразі ресурсів виста-
чає на Київ та область, хоча 
нам дзвонять і з інших облас-
тей. Але наш головний підхід 
— якісне працевлаштування —  
можливе лише при «живому» 
контакті з клієнтом. Бо, скажі-
мо, з’ясувати, чи в людини не-
має ніяких серйозних проблем 
із психікою, вдається лише під 
час безпосереднього спілкуван-
ня наживо. 
 Трапляється  усяке... Ми ж 
не можемо піти до роботодав-
ця й сказати: візьміть оцю лю-
дину, а потім виявиться, що в 
неї якісь психічні проблеми. І 
ця перестраховка є для нас імі-

джевою, адже в разі виникнен-
ня проблем із нашими клієнта-
ми у роботодавця наступного 
разу нам можуть і відмовити. 
Водночас контролюємо й робо-
тодавця, через певний час запи-
туючи в бійця, чи задоволений 
він на новому місці. 
 Ми працюємо над тим, аби 
відкрити такі ж центри і в ін-
ших областях: у Дніпрі, Одесі, 
Харкові, Львові, Івано-Фран-

ківську. Для цього в деяких 
регіонах у нас вже є актив — 
люди, які готові переймати наш 
досвід і працювати, але тут ви-
никає головне питання — фі-
нансування. Тож працюємо над 
тим, щоб соціально відповідаль-
ний бізнес був готовий відкрити 
подібні нашому центри в інших 
куточках держави. Ведемо від-
повідні переговори.
 Насправді держава може со-
ціалізувати й працевлаштову-
вати безліч людей, у тому чис-
лі людей з інвалідністю, але в 
більшості випадків вона (в особі 
чиновників) не хоче цього роби-
ти. Доходить навіть до того, що 
на великих держпідприємствах 
є нібито місця, скажімо, для ін-
валідів, але то фейкові місця й 
людям платять відкати (відсо-
тків 60 від їхньої «зарплати»), 
але вони не ходять на роботу.

«У США, Ізраїлі тих, 
хто служив у армії, 
вважають найкращими» 
 ■ Який діапазон професій, 
що їх отримують ветерани за 
вашого сприяння?
 — Тут усе залежить від осві-
ти й того, чим займалася люди-

на до війни. Декому треба хоч 
якийсь підробіток, тому чима-
ло йде в охорону. Це своєрідний 
симулякр — продовження вій-
ни, тільки в іншій формі.
  У нас ще велика проблема зі 
старим, совковим, мисленням, 
бо часто самих бійців вважають 
непотрібними людьми («Ми вас 
туда нє посилалі!»), і цей конф-
лікт зараз виникає все гострі-
ше, й тут проблема подвійних 
стандартів. Із радянських часів 
склалася система, коли чинов-
никам, начальникам, вищому 
командному складу ті ж піль-
ги, УБД оформлюють автома-
тично, вони навіть не збирають 
необхідних для цього докумен-
тів (бухгалтерія все робить «ав-
томатом»). Чимало випливало 
випадків, коли навіть не війсь-
ковим видавали УБД, пільги   із 
виплатами чималих фінансових 
компенсацій: така історія була 
з керівниками тернопільського 
«Автодору». А був ще епічний 
випадок, коли міліціонер отри-
мав УБД за те, що він за добу по-
долав більше півтори тисячі кі-
лометрів з Чугуєва до Маріупо-
ля й назад…
 А ось реальним бійцям, кон-
туженим, добровольцям, навіть 
ампутантам дуже складно доби-
тися хоча б підтвердження того, 
що вони брали участь у боях. 
 ■ Ви їм допомагаєте вирішу-
вати й ці нагальні проблеми?
 — Безумовно. Ми співпра-
цюємо з «Юридичною сотнею», 
й вони в цьому нам активно до-
помагають. Також працюємо 
з пресою й закликаємо їх при-
йняти наші інформаційні ме-
седжі в тому, щоб відмовляти-
ся від цих старих, радянських, 
кліше в першу чергу в питан-
ні: «Хто такі захисники Віт-
чизни?». Наприклад, у США, 
Ізраїлі усіх, хто служив в ар-
мії, вважають найкращими, й 
там для них створено найліп-
ші умови та перспективи про-
сування по службі! ■

ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВІЙНИ

«Якщо є достойна зарплата, ветерана 
складно втягнути в незаконні схеми»
Центр практичної допомоги 
захисникам України допомагає бійцям 
працевлаштуватися і навіть розпочати 
власний бізнес із «нуля»

■

Прес-секретар центру практичної допомоги захисникам України AxioS 
— Сергій Дрозд.

❙
❙

«Якось до нас звернувся боєць із проханням знайти досить специфічні курси — 
міжнародної англійської мови для моряків, бо без знання специфічної термінології 
не міг працевлаштуватися. Ми його направили на такі курси, нещодавно він їх 
успішно закінчив». 
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Трохи про себе
 Я народився 1900 року в 
мiстi Могилiв-Подiльський на 
Українi, i українське прiзвище 
Бажан, подекуди й Бажанов, 
у наших краях було дуже роз-
повсюджене. Коли я закiнчив 
мiсцеву гiмназiю, то це збiгло-
ся з лютневою революцiєю 1917 
року, а вже наступного, 1918, 
року я приїхав до Києва, аби 
продовжити навчання на фiзи-
ко-математичному факультетi 
Київського унiверситету. А в 
унiверситетi в цей час вирува-
ла революцiя — мiтинги, про-
мови.
 Я вважав, що у свої 18 рокiв 
я ще не розiбрався в поточно-
му моментi, аж раптом один 
iз вступникiв каже: «Тi, хто 
у скверi бiля унiверситету за-
писалися до лав бiльшовиць-
кої партiї, будуть одразу зара-
хованi студентами». Я вирi-
шив скористатися таким шан-
сом i невдовзi отримав одразу 
два квитки — студента унiвер-
ситету Святого Володимира та 
тимчасовий квиток члена бiль-
шовицької партiї.
 Поступово життя в унi-
верситетi ввiйшло в нормаль-
ну колiю, заняття розпочали-
ся. Аж раптом сумна депеша з 
Могильова: батьки померли вiд 
сипного тифу. Я поспiшив у рiд-
не мiсто.
 Оскiльки я мав на руках такi 
безцiннi, як на тi часи, квитки, 
то односельцi мене не вiдпусти-
ли: я був обраний секретарем 
повiтового осередку партiї i вод-
ночас завiдуючим вiддiлом на-
родної освiти.
 Оскiльки губернський вiд-
дiл партiї розташовувався у 
Вiнницi, а губернський вiддiл 
народної освiти — у Жмеринцi, 
а я по роботi пiдпорядковував-
ся i тому, й iншому, то менi до-

сить часто доводилося бувати в 
цих українських мiстах.
 Радянська влада протрима-
лася недовго — прийшли пет-
люрiвцi. Та мене вони не чiпали 
— мiсцеве населення поручило-
ся, що я не лише не спiвпрацю-
вав iз чекiстами, а навпаки, ря-
тував односельцiв вiд їхнього 
терору.
 У 1919 роцi розпочалася 
громадянська вiйна, яка плав-
но перейшла у вiйну радянсь-
ко-польську, i обидвi вони за-
вершилися перемогою бiльшо-
викiв. Але в Києвi все ще було 
неспокiйно — влада весь час пе-
реходила вiд одних до iнших, 
то я, аби продовжити розпоча-
те навчання, 1920 року переї-
хав до Москви, де через неста-
чу студентiв був прийнятий до 
Вищого технiчного училища (в 
подальшому — iменi Баумана). 
А в 1922 роцi, коли Москву охо-
пив голод, я вирiшив поверну-
тися на Україну, адже в нас за-
вжди легше було прохарчува-
тися. Та мене зупинив мiй ко-
лега по лабораторiї кiлькiсного 
аналiзу, де я пiдробляв, миючи 
колби, — Сашко Володарський, 
рiдний брат убитого терориста-
ми пiтерського комiсара Мой-
сея Володарського:
 — Ти не гарячкуй, — каже 
Сашко, а роби краще, як я роб-
лю.
 — А як саме?
 — Зранку вчуся, а по обiдi 
працюю в ЦК партiї — там є 
такi види робiт, якi можна бра-
ти додому. До речi, апарат ЦК 
зараз сильно розширюється, 
там є потреба в молодих освi-
чених працiвниках. Тож спро-
буй.
 І я спробував. Керуючий 
справами ЦК Ксенофонтов, 
уважно вивчивши мої папери, 
сказав:

 — Ви вступили до лав пар-
тiї не в червоному кутку, а в бу-
ремний революцiйний час. Крiм 
того, у вас є практичний досвiд 
роботи в низовiй партiйнiй лан-
цi, тож ми беремо вас, працюва-
тимете в оргвiддiлi ЦК.

Малограмотний чоботар
 Завiдуючий оргвiддiлом 
ЦК ВКП(б) був Лазар Кагано-
вич. Що знав я тодi про цю лю-
дину? Чоботар за фахом, вiн 
рано включився в революцiйну 
дiяльнiсть, пiднiмаючи київсь-
кий пролетарiат на боротьбу 
зi своїм тезкою — цукрозавод-
чиком Лазарем Бродським. А 
далi — арешти, тюрми, заслан-
ня, окопи громадянської вiйни. 
І саме солдатська маса висунула 
його — людину мiцної статури 
й гучного голосу — делегатом I 
(«надзвичайного») з’їзду Рад. 
Проходив вiн у Таврiйському 
палацi Петрограда, i там Кага-
нович уперше побачив Ленiна, 
там же й припустився першої 
фатальної помилки: коли фор-
мувалося керiвництво Червоної 
гвардiї, став на бiк українцiв 
Миколи Подвойського та Ми-
коли Криленка. А Ленiн, висо-
ко оцiнивши заслуги Троцько-
го в придушеннi Кронштадтсь-
кого повстання, на всi найви-
щi вiйськовi посади призначає 
саме Троцького, який став го-
ловою Реввiйськради Республi-
ки та наркомом iз вiйськових i 
морських справ — наркомвоєн-
мором.
 По закiнченнi з’їзду Подвой-
ський i Криленко переводять-
ся на туманну «iншу роботу», а 
Каганович знову опиняється в 
окопах громадянської вiйни.
 Тим часом червонi пере-
можно женуть бiлогвардiйцiв 
на схiд Росiї, i коли тi залиша-
ють Нижнiй Новгород, Кага-
нович стає вiйськовим комен-
дантом цього мiста. Тут вiдбу-
вається його зустрiч iз щойно 
призначеним головою губви-
конкому В’ячеславом Скрябi-
ним (Молотовим). Спокiйний  
i дещо лiнивий Молотов не вiд-
пускає вiд себе енергiйного, на-
пористого та пробивного Кага-
новича, i коли Сталiн, уже «на-
бравши обертiв», запрошує Мо-
лотова в Кремль, натякнувши, 

що той може взяти з собою «пе-
ревiрених людей», Молотов ро-
зумiє, що вiзьме з собою саме 
Кагановича.
 Коли Ксенофонтов предста-
вив мене Кагановичу, той по-
мiтно зрадiв:
 — Днями оргбюро ЦК про-
водитиме розширену нараду за 
участю представникiв низових 
партiйних структур. Доповiдь 
на нарадi робитиму я, а ви — 
освiчена, як я бачу, людина — 
вестиме протокол, тобто секре-
тарюватимете.
 Виступав Каганович без па-
пiрця, говорив плутано i дов-
го, «брав» слухача не логiкою 
мiркувань, а пiднесенням, па-
фосом звичайних фраз. Але тi, 
хто виступали пiсля нього, вне-
сли чимало конкретних пропо-
зицiй.
 По закiнченнi наради до Ка-
гановича пiдiйшов редактор ча-
сопису «Радянське будiвниц-
тво» Карл Радек, аби замовити 
керiвну статтю для журналу.
 — Е, нi, — вiдсахнувся Ка-
ганович, у мене для цього не-
має часу, кожна хвилина роз-
писана.
 Це була вiдверта брехня: 
чоботар Каганович не отримав 
нiякої освiти, писав iз груби-
ми граматичними помилками, 
а про те, щоб викласти на папе-
рi свої думки, i мови не могло 
бути.
 Тодi Радек ухопився за 
мене, мовляв, ви вели протокол 
зборiв, тож зробiть статтю за ва-
шого впливого шефа.
 Я не вiдмовив йому, i вже за 
тиждень привiз статтю на Сре-
тенку, де розташовувалася ре-
дакцiя. Це було досить зухвало 
i необачливо з мого боку, адже 
писав я без згоди на те Кагано-
вича.
 Але треба було бачити, як 
Лазар Мойсейович читав i пе-
речитував «свою» статтю, а 
згодом носився з нею по всьому 
ЦК, запитуючи кожного: «Ви 
читали мою статтю?» І вже пов-
ною нiсенiтницею виглядало те, 
що це саме запитання вiн поста-
вив i менi — тому, хто її напи-
сав.
 І тут я зробив висновок: 
бiльшовицькi вождi без до-
корiв совiстi крадуть чуже, ви-

даючи його за своє. Невдовзi це 
пiдтвердилося i на найвищо-
му рiвнi. Через деякий час Ка-
ганович знову викликає мене 
i каже серйозним тоном: «Вам 
доручається справа виняткової 
вiдповiдальностi й важливостi: 
скласти проект нового статуту 
партiї. Впораєтеся?»
 Я вiдповiв не одразу, i Кагано-
вич зрозумiв мої вагання: «Напо-
лягати не буду. Подумайте».
 Якби я вiдмовився, то iс-
тотно «пiдмочив» би свою ре-
путацiю i втратив роботу. І я 
почав працювати. При цьому 
спирався не лише на свiй не-
великий досвiд партiйної ро-
боти, а й на виступи партiй-
цiв iз слушними зауваження-
ми, мовляв, попереднiй ста-
тут був прийнятий 1903 року, 
коли партiя перебувала в умо-
вах пiдпiлля, нинi ж вона ста-
ла правлячою. Я пiдсумовував 
i узагальнив усе, що висловлю-
вали партiйцi на зборах у Вiн-
ницi, Жмеринцi, Київському 
унiверситетi та Московсько-
му, й отримав широку картину 
суттєвих перетворень. І те, що 
в мене вийшло, разюче вiдрiз-
нялося вiд того, що приймали 
далекого 1903 року.
 Коли я принiс Кагановичу 
повний текст оновленого стату-
ту, то вiн устиг забути про дане 
менi доручення:
 — Я дуже зайнятий, товари-
шу Бажанов, тож даю вам три 
хвилини. У чому справа?
 — Справа в тому, що я при-
нiс проект нового статуту пар-
тiї.
 Кагановича вразила моя 
зухвалiсть, але це була його 
«тема»:
 — Ану, покажiть.
 Вiн двiчi перечитав усi пун-
кти нової редакцiї i недовiрли-
во запитав:
 — Це ви самi написали?
 — Сам.
 — Нiчого не поробиш, ходi-
мо до Сталiна.
 Коли Сталiну доповiли, що 
прийшов Каганович iз проек-
том нового статуту, вiн одразу ж 
прийняв нас, не здивувавшись, 
що разом iз Кагановичем до ка-
бiнету ввiйшов i незнайомий 
молодий чоловiк: Сталiн знав, 
що Каганович через малоосвi-

ДО ДАТИ■

Українець, що
Невiдоме про ватажкiв Жовтневого перевороту, 

що відбувся сто рокiв тому

Анатолiй СИГАЛОВ

Коли я називав iм’я цiєї людини — Борис Бажанов, усi знiяковiло 
знизували плечима: не знаємо, не чули. Воно й не дивно: всi роки, 
поки iснував Радянський Союз, iм’я цiєї людини було суворо засек-
речено, зрештою — заборонено.
Не маю жодного сумнiву: талановитий вихiдець з України Борис 
Георгiйович Бажанов сягнув би найвищих щабелiв партiйно-ра-
дянської iєрархiчної драбини, та раптом, несподiвано для всiх, утiк 
iз Кремля, покинув Радянський Союз, опинився у Францiї, став-
ши активним антикомунiстом. Бо зрозумiв: кар’єра кар’єрою, але 
набагато вiрогiднiшою виглядала перспектива бути розстрiляним, 
оскiльки знав найпотаємнiшi секрети всiх радянських вождiв.
Опинившись у Парижi, шукаючи своє мiсце пiд сонцем, iще не зна-
ючи, яким видом дiяльностi зайнятися, Бажанов одразу вiдчув: на 
Заходi все знали про росiйських царiв, про Ленiна чули, а Сталiн 
був тiєю «темною конячкою», про яку нiхто не мав жодної уяви. 
А знати хотiлося, бо всiх цiкавило, хто ж пiсля Ленiна керуватиме 
величезною країною, яка займає 1/6 частину свiтового суходолу.
Цей гострий iнтерес Бажанов вiдчув одразу, i тут же, по свiжих 
слiдах, почав писати мемуари з промовистою назвою «Спогади ко-
лишнього секретаря Сталiна».
Французьке видання «Третя хвиля» почало випускати цi спогади 
окремими частинами, щойно їх отримувало вiд автора. Сам того не 
бажаючи, автор «Спогадiв» пробудив iнтерес до господаря Кремля 
найширшого захiдноєвропейського загалу, тож у Москву один за 
одним поспiшили такi письменники зi свiтовим iм’ям, як Анрi Бар-
бюс, Ромен Роллан, Лiон Фейхтвангер, Бернард Шоу. Майстер пе-
рефарбовуватися, Сталiн умiв сподобатися спiврозмовнику, закор-
донному передусiм, справити на нього позитивне враження. Так, 
iз легкої руки англiйського драматурга Бернарда Шоу британцi, а 
згодом i американцi, мало не ласкаво називали Сталiна «дядечко 
Джо», але нiмецький письменник Лiон Фейхтвангер помiтив i дещо 
iнше: Сталiн не обiгрiв i не нагодував горобцiв, якi скупчувалися 
бiля вiкон його кремлiвського кабiнету, а тi, перетворившись вiд 
морозу на крижанi кульки, замертво падали вниз.
І це краще за всiлякi слова розкривало жорстокiсть i безжалiснiсть 
радянського вождя.
На вiдмiну вiд усiх тих, хто на короткий час зустрiчався з господа-
рем Кремля, Бажанов показує нам не лише «офiцiйного» Сталiна, 
ми бачимо його в колi своєї сiм’ї — який вiн чоловiк, батько, чим 
захоплювався. А щоб критики та читачi не закинули Бажанову не-
увагу до iнших ватажкiв Жовтневого перевороту, автор вiдводить 
чiльне мiсце своїм землякам, вихiдцям з України Лазарю Кагано-
вичу (народився в селi Кабани Київської губернiї) та Льву Троць-
кому (народився в селi Янiвка Херсонської, потiм Миколаївської 
губернiї).
Спогади секретаря Сталiна Бориса Бажанова подаю у власному пе-
рекладi з несуттєвими скороченнями.

Борис Бажанов i його «герої» — Троцький, Каганович, Сталiн.
Фото з архiву автора.

❙
❙
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ченiсть не здатен скласти про-
ект такого документа, тож при-
вiв, очевидно, того, хто розро-
бив цей проект.
 Перечитавши все i вдруге, i 
втретє, Сталiн сказав:
 — Ви ще такий молодий, а 
ваш стаж перебування в партiї 
ледве перевищує три роки, тож 
звiдки така обiзнанiсть?
 Я почав боязко щось бур-
мотiти, але Сталiн мене не слу-
хав:
 — Статут — це найважливi-
ший партiйний документ, — 
мовив вiн. — Змiни до нього не 
можна вносити одноосiбно, i 
навiть група людей не має на це 
права. Та оскiльки проект уже 
розроблено, ми скличемо Всесо-
юзну партiйну конференцiю. І 
головне: ви свiдомi того, що до-
повiдь iз цього питання має зро-
бити лiдер партiї, лiдер країни, 
визнаний народом?
 Сталiн недвозначно натяк-
нув на себе, i так, зрештою, й 
сталося: на партконференцiї 
вiн добросовiсно зачитав про-
ект складеного мною статуту, 
щоправда, з деякими зауважен-
нями вiд близьких йому закав-
казьких партiйних органiза-
цiй.
 Але про Сталiна — далi, за-
раз же хочу завершити роз-
повiдь про Кагановича: аби 
йому, єврею, вцiлiти бiля анти-
семiта-Сталiна, то треба було не 
лише вiдмовитися вiд свого єв-
рейства (його знаменита фра-
за «я не єврей, я комунiст»), а 
й зректися всiх своїх родичiв i 
друзiв. Що вiн блискуче й зро-
бив: коли заарештували його 
рiдного брата Михайла Кага-
новича, першого мiнiстра авiа-
цiйної промисловостi СРСР, то 
Сталiн запитав свого соратни-
ка, що вiн думає з цього при-
воду. І Лазар Каганович, зна-
ючи, що готується стовiдсот-
кове вбивство, без найменшо-
го смутку запевнив Сталiна, що 
це його не стосується, бо це, мов-
ляв, «справа слiдчих органiв». 
Дiзнавшись про таку позицiю 
молодшого брата, Михайло 
Мойсеєвич застрелився.
 Надалi Каганович стає од-
ним iз найвiдданiших сталiн-
цiв. Якщо в нього спочатку 
була совiсть та iншi людськi 
якостi, то, пристосувавшись до 
сталiнських «вимог», вiн втра-
тив будь-яку людянiсть i вини-
щення мiльйонiв не заважало 
йому спати спокiйно.

«Спочатку — Я, 
революцiя — потiм»
 Цi слова якнайкраще ха-
рактеризують такого ватаж-
ка Жовтневого перевороту, як 
Лев Троцький. Без сумнiву, вiн 
був одним iз найосвiченiших 
серед тих, хто боровся «за iде-
али Жовтня», але в ньому на-
прочуд дивно спiвiснували як 
видатнi якостi, так i суттєвi не-
долiки: вiн був чудовим промов-
цем, мiг знайти i кинути в маси 
потрiбне гасло, а на засiданнях 
Полiтбюро говорив смiливо i з 
пiднесенням, i водночас вiн був 
людиною пози, впевнений, що 
вiн уже ввiйшов до Історiї (з ве-
ликої лiтери). Вiдтак його бук-
вально розпирало те бонапар-
тiвське Я, вiд нього можна було 
почути:
 «Коли я вiв пролетарiат на 
штурм Зимового палацу...»
 «Коли я пiдписував у Брест-
Литовську Брестський мирний 

договiр...»
 Але найперше розповiдав та-
кий епiзод зi свого дитинства: у 
дев’ятирiчному вiцi Троць кий 
(тодi Льова Бронштейн) нав-
чався в Одеському реальному 
училищi й жив у свого дядь-
ка Мойсея Шпенцера. І дядько 
— той iще базiка — не раз до-
водив племiннику, що в Росiї 
панує потворний режим, коли 
царський рiд Романових без-
дарно керує величезною краї-
ною без усiляких обмежень. І 
немає в країнi такої сили, яка б 
повалила ненависне йому, Мой-
сею Шпенцеру, самодержавс-
тво.
 «Та чи мiг подумати мiй 
дядько, — iз задоволенням пос-
мiхався Троцький, — що за од-
ним столом iз ним сьорбає чай 
якраз той, який скине самодер-
жавство, вiдкриє нову еру в iс-
торiї Росiї?»
 Пiсля повалення самодер-
жавства, а згодом i Тимчасо-
вого уряду Троцький упевне-
но стає ленiнським фаворитом, 
аж раптом дорогу йому перети-
нає неяскравий i непримiтний 
у натовпi Йосиф Сталiн: висту-
паючи в Інститутi червоної про-
фесури зi спогадами про Ленi-
на, Сталiн сповiстив, що навес-
нi буремного 1917 року зустрi-
чав Ленiна на Фiнляндському 
вокзалi Петрограда, i Ленiн чи-
тав йому свої Квiтневi тези — 
курс на збройне повстання, як 
у неспокiйному Петроградi, де 
нишпорили банди та контрре-
волюцiонери всiх мастей, вiн, 
Сталiн, сховав Ленiна на квар-
тирi робiтника-ткача Іванова i 
тим зберiг Ленiну життя для по-
дальших звершень.
 Усi в країнi iз захватом слу-
хали цей солодкий дзвiн, усi, 
крiм Троцького, у численних 
виступах вiн заявляв: так званi 
«спогади» Сталiна — чистiсiнь-
ка вигадка та брехня, у повста-
лому Петроградi Сталiн пере-
бував зовсiм не на перших ро-
лях, суттєвого впливу на подiї 
не мав.
 Зi свого боку, в iнтерв’ю 
Американському єврейському 
агентству Троцький довiрли-
во повiдомив, що коли Ленiна 
було поранено i вiн на тривалий 
час вийшов iз ладу, то запросив 
Троцького до себе i в категорич-
нiй формi запропонував очоли-
ти Раднарком (уряд), бо сам 
Ленiн через погiршення стану 
здоров’я хоче зосередитися на 

посадi лiдера партiї.
 Навiть не роздумуючи, Тро-
цький вiдповiв рiшучою вiдмо-
вою, бо на вершинi влади вже 
перебував один єврей — Якiв 
Свердлов, посада якого вiд-
повiдно до європейських стан-
дартiв дорiвнювала президент-
ськiй.
 Для темної да вiдсталої 
Росiї, яка «уславилася» погро-
мами, чорносотенцями, межею 
осiлостi та iншими мерзотами, 
нiякими аргументами немож-
ливо було б обґрунтувати наяв-
нiсть двох євреїв на найвищих 
посадах, уже й так по росiйсь-
ких мiстах гуляла провокатив-
на пiсенька: «Чай Висоцького, 
цукор Бродського, Росiя Троць-
кого».
 Амбiцiйний i самовпевнений 
Троцький високо цiнував свiй 
особистий внесок у перемогу 
Жовтня, вiдтак не боявся нiко-
го. Навiть Сталiна. Показовим 

є виступ Троцького в Полiтбюро 
з нагоди 10-х роковин Жовтня. 
Звертаючись до членiв Полiтбю-
ро й особисто Сталiна, Троць-
кий каже: «Ви — група бездар-
них бюрократiв. Якщо постане 
питання про долю країни, якщо 
станеться вiйна, ви будете абсо-
лютно безсилi органiзувати обо-
рону країни й досягти перемоги.
 Тодi, коли ворог буде за сто 
кiлометрiв вiд Москви, ми зро-
бимо те, що зробив свого часу 
Клемансо, — ми скинемо без-
дарний уряд, але з тiєю рiзни-
цею, що Клемансо задовiльнив-
ся взяттям влади, а ми, крiм 
того, розстрiляємо всю вашу 
банду нiкчемних бюрократiв, 
що зрадили революцiю.
 Так, ми це зробимо. Ви та-
кож хотiли б розстрiляти нас, 
але ви не смiєте. А ми посмiємо, 
адже це буде цiлком необхiдною 
умовою перемоги».
 То як не зняти капелюха пе-
ред цим виступом?
 У полiтичнiй дiяльностi Тро-
цького центральне мiсце посiда-
ла боротьба проти сталiнiзму. 
Коли Сталiн i на Україну роз-

повсюдив такi потворнi явища, 
як голодомор, ГУЛАГи, значна 
частина партiйних i державних 
дiячiв України (зокрема, Юрiй 
Коцюбинський, Іван Голубен-
ко) були активними дiячами 
Українського троцькiстського 
центру, всiляко сприяв троць-
кiстам i Павло Постишев, за що 
й був розстрiляний.
 Ідеї Троцького знаходили ро-
зумiння в довоєннiй Галичинi, а 
також серез українцiв Канади, 
його працi висвiтлювала газе-
та «Робiтничi вiстi», яка вихо-
дила в Канадi й звiдти завози-
лася до Галичини. Троцький не 
раз пiдкреслював, що Українi, 
яка має такий вагомий потен-
цiал, як чорноземи, вугiлля, 
морськi та рiчковi порти, кад-
ри науковцiв i трударiв, нiчого 
не потрiбно вiд Росiї, бо Україна 
самодостатня, тож у подальшо-
му Росiя витягуватиме майже 
все з України. І вже як справж-
ню сенсацiю сприйняли в Гали-
чинi й за кордоном роботу Тро-
цького «Про полiтичну само-
стiйнiсть Української РСР».

Злочинець пiдступний 
i аморальний
 Йосиф Сталiн нiколи й нiчо-
го не забував. Не забув i того, що 
проект такого важливого доку-
мента, як статут партiї, розро-
бив я, а коли цей проект ще й 
схвалила Всесоюзна партiйна 
конференцiя, Сталiн «катего-
рично» запросив мене до себе, 
як вiн висловився «до мого апа-
рату».
 Коли я вийшов на роботу, 
то застав у приймальнi Сталi-
на вже досвiдчених Товстуху, 
Мехлiса, Канера, але надалi, 
якщо Сталiн i викликав до себе 
когось iз них, то обмежувався 
короткими наказами: «пошту», 
«чаю», «сiрники». А в мене, як 
у його особистого секретаря, 
була набагато складнiша робо-
та, тож менi було дозволено бу-
вати в нього i вдома. Я вдивляв-
ся в нього зблизька i хочу вiд-
творити те, чого iнший не знав i 
не мiг знати.
 Його iм’я було вкрите ша-
ром мiфiв i легенд, подейкува-
ли про його надзвичайну волю, 
твердiсть i рiшучiсть. Це не так. 
Сталiн — людина надзвичайно 
обережна, нерiшуча i вряди-
годи не знає, як бути й що ро-
бити, але вигляду не показує. Я 
часто бачив, як вiн коливається 
й скорiше йде услiд за подiями, 
нiж випереджає їх.
 Мудрiсть Сталiна — ще один 
мiф. Уважно слiдкуючи за деба-
тами, вiн завжди схиляється до 
думок бiльшостi, а потiм, узяв-
ши слово, наче вiд себе пропонує 
те, що висловила бiльшiсть. Ви-
ходить так, що хоча Сталiн про-
мовець поганий, але те, що вiн 
пропонує, завжди приймаєть-
ся. Оце й дає привiд говорити 
про мудрiсть Сталiна — прихо-
вану й утаємничену.
 До мистецтва, лiтератури, 
музики Сталiн байдужий, зрiд-
ка пiде послухати оперу, частi-
ше — «Аїду», i це тому, що фа-
раон має абсолютну владу над 
рабами, а це збiгається з його 
свiтоглядом.
 Залишається незбагненним: 
як мiг Сталiн, маючи такий ску-
пий арсенал даних, прийти до аб-
солютної, диктаторської влади?
 Розпочинав iз того, що обiй-
няв посаду наркома з нацiо-
нальних питань. Але наркомом 
Сталiн лише вважався, в нарко-
матi його нiколи не бачили, а на 
фронтах громадянської вiйни 
його анархiчна дiяльнiсть була 
навiть i шкiдливою.
 Розглядаючи ретельно його 
життя та його поведiнку, важ-
ко знайти в них якiсь людськi 

риси. Єдине, що я мiг би вiдзна-
чити в цьому сенсi, — це деяка 
батькiвська прихильнiсть до 
дочки Свiтлани, i то до якогось 
моменту. А бiльше, мабуть, нi-
чого. Коли дружина Сталiна — 
Надiя — повернулася з полого-
вого будинку, вона звернулася 
до всiх, хто її зустрiчав: «Ось, 
полюбуйтеся моїм шедевром». 
«Шедевру» не виповнилося й 
мiсяця i був вiн зморщеним ко-
мочком. Це й була Свiтлана. 
Декому Надя дозволила навiть 
потримати дочку на руках, але 
не бiльше однiєї хвилини. До 
нiг Надi тулився старший син 
Вася, якому тодi було не бiль-
ше п’яти рокiв.
 Коли повернувся їхнiй бать-
ко, то почав частувати всiх 
добiрними грузинськими ви-
нами. Не оминув i мене, але я, 
знiяковiвши, мовив йому: «Я не 
п’ю, товаришу Сталiн».
 «Це найкраще у свiтi кахе-
тинське вино, — мовив вiн у вiд-
повiдь, — чому б вам не випити 
за мою дочку?»
 Та я стояв на своєму, бо бо-
явся через алкоголь втратити 
контроль над собою, а поряд 
зi Сталiним, iншими членами 
Полiтбюро це було небезпечно.
 Подивитися на свою зве-
дену сестру раптом вийшов зi 
своєї кiмнати Якiв — старший 
син Сталiна вiд першого шлю-
бу. Чомусь його нiколи не на-
зивали iнакше, нiж Яшка. Це 
був дуже стриманий, мовчаз-
ний i  потайливий юнак, вiн 
був на чотири роки молодший 
за мене. Вигляд у нього був за-
битий, вражала одна його особ-
ливiсть: вiн був завжди зануре-
ний у свої внутрiшнi пережи-
вання, i коли ви зверталися до 
нього i навiть говорили щось, 
вiн вас не чув, i вигляд у нього 
був якийсь вiдсутнiй. У меди-
цинi такий стан зветься нерво-
вою глухотою. Єдине, що дiяло 
на нього безвiдмовно, це окрик 
батька, якого вiн панiчно бояв-
ся.
 Аби завершити портрет 
сталiнської сiм’ї, докладнi-
ше зупинюся на його дружинi 
Надiї. Вона нi в чому не була 
схожа на Сталiна, вона була по-
рядною i чесною людиною. Вона 
не була красивою, але в неї було 
вiдкрите й миле обличчя, вона 
була приблизно мого вiку, але 
виглядала старшою за мене. 
Довкола неї було якесь про-
валля — жiнок-подруг вона не 
мала, а чоловiки боялися навiть 
наблизитися до неї — раптом 
Сталiн щось помiтить, зi свiту 
зживе.
 Її хатнє життя було важке, 
адже Сталiн i вдома був тиран. 
Надя казала: «Третiй день мов-
чить, нi з ким не розмовляє i не 
вiдповiдає, коли до нього звер-
таються, дуже, дуже важка лю-
дина».
 І це була вiдкрита демонс-
трацiя його жорстокостi, не-
людськостi i це, врештi-решт, й 
довело Надю до самогубства.
 Пiдсумовуючи все сказа-
не, можна стверджувати, що 
Сталiн був аморальною люди-
ною зi злочинними нахилами, 
i пристрасть у нього була одна: 
жага влади. Пристрасть манiа-
кальна, пристрасть азiйського 
сатрапа далеких часiв, перене-
сена ним у час сьогоднiшнiй.
 Я часто запитую себе: як же 
змогла ця людина — семiна-
рист-невдаха у минулому, син 
чоботаря, виходець iз глухого 
аулу, що загубився в гiрських 
просторах Грузiї, пiдкорити 
мiльйони людей, а заради того, 
аби втриматися при владi, хо-
лодно й методично знищувати 
цi мiльйони?
 Вiдповiдi не знаходжу. ■

втiк iз Кремля
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Валентина САМЧЕНКО

 Ми часто задаємося питанням: чому в 
Польщі вийшло швидкими темпами ру-
хатися до кращого життя, а ми, україн-
ці, ще ніяк не виберемося із успадковано-
го (у свідомості і реаліях) радянського бо-
лота? Відповіді на це та інші подібні пи-
тання можна було знайти, відвідавши у 
Києві 21-22 жовтня... кінопокази і супут-
ні їм обговорення, — у рамках спеціаль-
ної дводенної події 47-го КМКФ «Мо-
лодість. Пролог», де представляли про-
граму «Свобода. Кіно соціальних змін».
 Ініційовану Інститутом Адама Міц-
кевича програму відкривали показом 
культового фільму класика польського 
кінематографа Анджея Вайди «Людина 
з заліза». Саме ця кінокартина про шлях 
поляків до своєї незалежності ще у 1981 
році стала першим польським фільмом, 
який отримав «Золоту Пальмову гілку» 
Каннського кінофестивалю. У 1982 році 
стрічка була номінована на премію Ос-
кар за найкращий фільм іноземною мо-
вою. До речі, після смерті Анджея Вайди 
у жовтні минулого року фільм відрестав-
рували для спеціального показу знову в 
Каннi. Київський глядач дивився від-
новлену версію легендарної картини. 
 «Людина з заліза» — це художнє пе-
реосмислення супротиву поляків жорс-
токій комуністично-партійній системі, 
починаючи з 1968 року, коли було вби-
то близько 70 непокірних. Фільм зня-
то в жанрі соціальної та політичної дра-
ми. Основні дії відбуваються на почат-
ку 80-х років у комуністичній Польщі, 
охопленій страйковим рухом. Радіо-
журналіст Вінкель (Маріан Опаня) от-
римує завдання зробити компрометую-
чий репортаж про робітника гданської 
корабельні — лідера страйкового комі-
тету Мачека Томчика (Єжи Радзивіло-
вич). Батько Мачека був убитий під час 
робітничих виступів у грудні 1970 року 
— тоді старших страйкарів відмовилися 
підтримувати студенти, серед яких був і 
Мачек. У фільмі показано становлення 
людей, які позбавляються страху перед 
системою, поступово, крок за кроком, — 
хтось відразу маючи бунтарську вдачу, 
а хтось — втомившись від життя у на-
півзігнутому стані. 
 «Одного поранено, другий убитий», 
«Не плачте, матері, то не задарма», — це 
не наша постмайданна пісня. Ці слова — 
з «Людини з заліза».

 Один з учасників легендарної польсь-
кої профспілки «Солідарність» Збіґнєв 
Буяк, який свого часу відсидів за свої пе-
реконання за ґратами, у Києві взяв участь 
у дискусії «Дорогами свободи», що відбу-
лася відразу після показу «Людини з за-
ліза», і сказав, що перемогу над систе-
мою у Польщі вдалося здобути, зокре-
ма через чітко виписаний договір iз вла-
дою і релігійну єдність поляків. До речі, 
Збіґнєв Буяк у 2014 році, після анексії 
Криму і початку війни на Донбасі, став 
одним із засновників польського «Комі-
тету солідарності з Україною». 
 Упродовж двох днів у рамках програ-
ми «Свобода. Кіно соціальних змін» гля-
дачі мали змогу побачити загалом шість 
фільмів. Зокрема, і литовський фільм 
«В очікуванні вторгнення» та амери-
канський «Чотири сезони революції». 
Другий — про двох жінок iз різними 
політичними поглядами, які борються 
за своє бачення демократичного майбут-
нього Тунісу — країни, в якій почалася 
Арабська весна. Ще показували «Вруб-

левський очима Вайди» та «Біси крізь 
роки» — класика польського кінематог-
рафа Анджея Вайди. 
 А завершувала програму докумен-
тальна картина Аскольда Курова «Про-
цес: Російська держава проти Олега Сен-
цова» — історія про українського режи-
сера, що став російським політв’язнем, 
яку на початку жовтня було номіновано 
на престижну міжнародну премію Silver 
Eye 2017 як кращий документальний 
фільм Східної та Центральної Європи.
 Нагадаємо, Олег Сенцов був затрима-
ний російськими спецслужбами в Кри-
му та незаконно засуджений до 20 років 
ув’язнення у Росії. Російський режисер-
документаліст Аскольд Куров знімав засі-
дання суду, сім’ю політв’язня Кремля; ба-
гато розповідає з екрана сестра Олега Сен-
цова — Наталія. Український режисер 
Андрій Литвиненко знімав епізоди для 
фільму за участі друзів Олега Сенцова й 
учасників «Автомайдану» в Україні.
 Путінську Росію страшенно дратує 
те, що навіть росіянин за національніс-

тю може сказати з гордістю: «Я — грома-
дянин України», «я живу в Україні, мені 
подобається». Брехливі зізнання ФСБш-
ники здобувають, надягаючи на голови 
мішки і протигази, в яких люди задиха-
ються, просто годинами лупцюючи чи 
підключаючи струм до дітородних ор-
ганів. Але є незламні! Олег Сенцов, навіть 
отримавши вирок — позбавлення волі на 
20 років у колонії суворого режиму, за-
кликає викинути зі свідомості пропаган-
дистську російську облуду і не боятися!
 Росії треба влаштовувати показові 
сеанси навіювання страху, щоб показа-
ти, що навіть публічність людини і під-
тримка її міжнародною спільнотою — 
це ніщо у порівнянні зі вседозволеніс-
тю російського суду. Будь-який абсурд 
у РФ прикривають словами про «спра-
ведливе рішення суду».
 Але. Жодна брехня довго не три-
мається! Треба навчитися не боятися! Це 
основні посили програми «Свобода. Кіно 
соціальних змін». 
 У рамках проекту в Києві також висту-
пали відома польська співачка й мульти-
інструменталістка Кароліна Ціха та один 
із найкращих бандуристів світу Ярослав 
Джусь. На відкритті «Молодості. Проло-
гу-47» у Національній опері України ар-
тисти виконали кримськотатарську піс-
ню. Кароліна записала вже сiм альбомів. 
Музичні критики називають її «головним 
польським музичним явищем останньо-
го десятиліття», «найцікавішим польсь-
ким голосом нового покоління». Цього 
року Кароліна Ціха записала альбом та-
тарських та кримськотатарських пісень. 
Деякі з них, а також композиції поль-
ською та українською мовами Ціха та 
Джусь виконали на концерті у Києві. 
 Цикл «Кіно соціальних змін» реалі-
зовується в рамках проекту Open Poland 
Інституту Адама Міцкевича. Раніше 
фільми про свободу, права людини та 
суспільні зміни за польською ініціати-
вою були показані у Білорусі, Вірменії, 
Грузії та Молдові. ■

Валентина САМЧЕНКО

 Відбулась натхненна й сімейна подія 
в добрій хаті — Музей Івана Гончара та 
Ковчег «Україна» презентували арт-
бук «Наречена». «Наречену і молодо-
го благословили, все обспівали, сплели 
та спекли. Розважались і гуляли гості 
від душі».  Так відгукуються  учасни-
ки події про нещодавню презентацію у 
Києві незвичайного видання. Ковчег 
«Україна» — проект-ініціація у власну 
силу і форма загальнонаціональної тера-
пії через усвідомлення власної величі і 
краси. Засновникамии є Ярина Винни-
цька і Дмитро Осипов. 
 Презентацію влаштували з автен-
тичними гуртами —  з села Козацьке 
(Чернігівська область) та київською  
«Рожаницею» — і весільними обряда-
ми. Учасники етномайстерні «Коло» 
випікали справжній  весільний коро-
вай  села Бондурівка Чечельницько-
го району Вінницької області.  Грав 
US Orchestra — оркестра Ukraїнських 
Seлян.  «Магія традиційних обрядів у 
тому й полягає, що всі присутні яки-
мось дивним чином відразу стають од-
нією родиною. І ми всі — від Президен-
та країни до простих (втім, абсолютно 
космічних) селянок — стали рідними і 

на декілька годин переселились у про-
стір любові і чистої краси», — розпові-
дають у Ковчег «Україна».
 І про Президента — то не красне слів-
це. До презентації долучився третій Пре-
зидент України Віктор Ющенко. І його 
колекція старожитностей прислужила-
ся для видання арт-буку «Наречена».
 Видання «Наречена», що встигло 
вже отримати титул найкращої дитя-
чої книги на Львівському форумі видав-
ців -2017,  — це мандрівка у світ тради-
ційного весільного костюма. Автори й 
упорядники  показують у виданні  ней-
мовірну розкіш українського  вбран-
ня і навчають дітей (і дорослих читачів 
так само) відрізняти борщівську сороч-
ку від поліської, гуцульські запаски від 
полтавської плахти, впізнавати баламу-
ти, дукачі, зґарди. З надією, що, мож-
ливо,  хтось із дівчаток опісля  захоче 
стати королівною у сорочці з домотка-
ного полотна. 
 «Наречена»  видавництва  Terra 
Incognita є продовженням популярно-
го арт-буку для дорослих  «Скриня. Речі 
Сили», що вийшов минулого року у Ви-
давництві Старого Лева. Цьогорічний  
проект створено за підтримки Націо-
нального музею Івана Гончара на основі 
його музейної колекції, а також колек-

цій відомих українських збирачів ста-
ровини — Роксоляни Шимчук (Етно-га-
лерея Роксоляни Шимчук), Уляни Яв-
ної (Давній народний одяг), Президента 
Віктора Ющенка, майстерні дитячого 
одягу «Аденчик-Баденчик».
 «Гарний проект, до якого долучилась 
і наша родина», — констатує Катерина 
Ющенко.
 Попри те, що арт-буки вийшли у різ-
них видавництвах й орієнтуються на різ-
ну за віком аудиторію, зв’язок між ними 
важко не помітити. І на тематичному, і 
на суто візуальному рівнях обидві апе-
люють до культурної спадщини україн-
ців і ніби втілюють знамениті слова Шев-
ченка про «свого не цурайтесь».
 Окрім вишуканих колажних ілюс-
трацій, чудового дизайну та чудової 

поліграфії, «Наречена» може похвали-
тися ще й сюжетом, в основі якого ле-
жить історія про маленьку Софійку зі 
старовинного Кам’янця-Подільського.  
Дівчинка належить до…  повітруль — 
волелюбних красунь, що пересуваються 
в повітрі, не торкаючись землі, й прино-
сять людям натхнення та любов. Одно-
го разу Софійка  ставить бабусі  незруч-
не для дорослих і незмінно цікаве будь-
якій дитині запитання про те, звідки 
вона взялася.  У відповідь отримує не 
банальну байку про капусту чи лелеку, 
а правдиву  історію про Дерево Роду, 
його «гілочки». Із розмови-одкровен-
ня та старих фотографій з горища для 
Софійки і починається її дивовижна по-
дорож минулим — світом традиційного 
українського весільного вбрання. ■

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Весільний код нації
Старожитності з колекції Президента Віктора Ющенка 
прислужилися для видання дитячого арт-буку «Наречена»

■

Віктор Ющенко долучився до презентації арт-буку в Музеї Івана Гончара.
Фото зі сторінки проекту Ковчег «Україна» у «Фейсбуці».

❙
❙

ПРАВА ЛЮДИНИ

Навчитися не боятися 
Заохочення до соціальних змін через фільми Анджея Вайди й Аскольда Курова

■

«Процес: Російська держава проти Олега Сенцова».❙
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«Місто мого дитинства»
 — Щоразу, коли при-
їжджаю до Києва, намага-
юся побродити знайомими 
місцями. І щоразу шукаю 
найзаповітніші місця з 
дитячої пам’яті. На жаль, 
будинку на вулиці Оль-
гинській, в якому жили, 
немає. І ось яке щастя — 
я знайшов фонтан, який 
є свідком мого дитинства. 
Це саме той фонтан, що у 
скверику перед театром 
імені Івана Франка. Одра-
зу пригадалося, як пуска-
ли там кораблики, грали-
ся машинками...
 Я дуже люблю Украї-
ну, люблю Київ. Тут моє 
коріння. Тут пройшло моє 
дитинство. Тут живуть мої 
друзі.
 Та сталося як стало-
ся. У 1938 році за доносом 
розстріляли мого бать-
ка —  директора заводу 
«Більшовик». Маму, до 
слова, вона була головою 
Київського міськвикон-
кому, просто з кабiнету 
забрали й заарештували, 
і я, маленький хлопчик, 
пішов по нічному Києву 
до друзів, які пізніше від-
везли мене до Москви. 
 Уже там закінчив Мос-
ковський держуніверси-
тет, захистив у 1958 році 
дисертацію за Булгако-
вим. 
 До речі, це окрема іс-
торія. Блукаючи містом, я 
зайшов до телефонної буд-
ки. А на той час ще в доб-
рому порядку зберігалися 
товстелезні телефонні ад-
ресні книги. Я розгорнув 
на прізвищі «Булгаков» і 
почав телефонувати. Різ-
не вислуховував. І раптом 
у слухавці обізвався при-
ємний жіночий голос. То 
була Олена Сергіївна Бул-
гакова, дружина пись-
менника. Вже через кіль-
ка хвилин ми сиділи на 
кухні й розмовляли... 

 Пізніше працював 
помічником у міністра 
культури Катерини Фур-
цевої, закінчив Вищі ре-
жисерські  курси. Із бла-
гословення Михайла Ром-
ма і Сергія Герасимова на 
кіностудії імені Горько-
го почав зйомки фільму 
«Комісар».

Викинути  картину 
до підвалу архіву
 — Сценарій до філь-
му я писав iз ранніх опові-
дань Василя Гроссмана «У 
місті Бердичеві». Відзнято 
його було 1967 року. Зйом-
ки відбувалися в Цюрю-
пинську (нині Олешки)  та 
Кам’янці-Подільському.
«Комісар» — це фільм 
не тільки про євреїв. Це 
фільм про все. Про любов, 
про взаємини. Насампе-
ред, про трагедію братов-
бивчої війни. Це фільм- по-
передження.
 ...Дія відбувається в 
маленькому містечку, ку-
ди входять загони черво-
ної кінноти. Тоді ж з’ясо-
вується, що комісару Ваві-
ловій прийшов час народ-
жувати. Але бійці її загону 
не можуть очікувати на ко-
місара. Тому й вирішено 
залишити її в багатодітній 
єврейській родині. Пос-
тупово пізнавши  важкий 
побут дружньої сім’ї, ко-
місар пройнялася до цих 
людей щирим почуттям та 
довірою настільки, що ви-
рішує залишити їм щойно 
народжену дитину. А сама 
кидається наздоганяти 
пішки свій загін.
 У картини, як і в режи-
сера, унікальна,  склад-
на і багато в чому трагічна 
доля. Фільм робився в му-
ках, у нескінченних про-
тиріччях із режисером. 
Уже на стадії монтажу від 
мене вимагали внести поп-
равки, змінити практично 
кожну сцену, кадр. Адже 
на той момент радянсь-
ка влада не бажала бачи-
ти саме такий варіант гро-
мадянської, братовбивчої 
війни.
 Я категорично відмов-
лявся від змін у фільмі. 
Тоді ж було вирішено ви-
кинути мою картину до 
підвалу архіву. Мене ж 
виключили з партії, вла-
штували вдома обшуки та 
судили. На щастя, за ґра-
ти мене не посадили, але 
життя вже було зламане. 
Після «Комісара» не зняв  
жодної стрічки.

Фільм  пролежав 
20 років на полиці,  
як антирадянський
 — Чому картину за-
суджували 50 років — 
зрозуміти неможливо. Це 
за межею розуміння для 
всіх. Фільм цікавий грою 
чудових і унікальних ак-
торів. Це  насамперед Нон-
на Мордюкова, Ролан Би-

ков, Василь Шукшин, Раї-
са Недашківська...
 Фільм  пролежав 20 
років на полиці,  як анти-
радянський. Коли в 1987 
році був міжнародний кі-
нофестиваль у Москві, на 
який приїхали де Ніро, 
Маркес, Ванесса Редгрейв, 
вони говорили з Горбачо-
вим про цей фільм. Перед 
цим я якимось чином про-
брався на фестиваль і ска-
зав про фільм. Учасники 
кінофестивалю зацікави-
лися й захотіли його по-
дивитися. І коли нарешті  
в московському Будинку 
кіно був показ, нас бук-
вально «розстрілювали» 
камери, а прес-конферен-
ція тривала три години. 
 Директор фестива-
лю в Сан-Франциско од-
разу запросив нас на фес-
тиваль. Так  почалася по-
дорож фільму по всьому 
світу. «Комісар» отримав 
багато нагород. Раїса Не-
дашківська, Ролан Би-
ков і Нонна Мордюкова 
отримали за цю картину 
«Ніку». Я ж як режисер — 
нічого. І це за фільм, який 
порівнювали з «Броненос-
цем «Потьомкіним». За 
фільм вступилися Ролан 
Биков і Нонна Мордюко-
ва. Биков говорив, що цей 
фільм змінює свідомість, а 
Мордюкова вважала «Ко-
місара» основним своїм 
фільмом.  Раїса Недаш-
ківська у творчих поїзд-
ках від товариства «Знан-
ня», як «Отче наш», чита-
ла монологи і розповідала 
про «Комісара».  

«Ми зараз живемо у часи 
війни»
 — Ми зараз живемо у 
часи війни. Страшний кон-
флікт між Росією й Украї-
ною. Конфлікт руйнує  не 
просто розуміння світу, а  
ставлення людей до світу.
 І зараз конфлікт при-
гнічується інформаційною 
нетерпимістю.
 Мій батько воював у 
громадянську війну, яку я 
ніколи не обожнював, яка 
завжди у мене викликала 
чимало питань. У війни 

немає і не може бути пере-
можців... 
 Картину робили в ней-
мовірно важких умовах. У 
мене є сiм стенограм семи 
засідань партбюро студії. 
Мені ніколи було працю-
вати, ніколи було продих-
нути. Мене весь час обгово-
рювали. Ролан Биков гово-
рив: ну гаразд, нас райком 
гнобить, ЦК гнобить, але 
чому синагога чіпляється, 
я зрозуміти не можу. А це 
саме був 1965  рік, напере-
додні 6-денної війни, коли 
ми розірвали відносини з 
Ізраїлем...  І обшуки були, 
і кримінальна справа була, 
і виключали з партії за цю 
картину. Мене вислали з 
Москви. Я поїхав на будів-
ництво — на КамАЗ, що 
будувався в Татарії, у На-
бережних Челнах... Та й 
там мені пощастило зай-
нятися улюбленою спра-
вою. Я знімав кіно. Жит-
тя нелегке, склалося не 
дуже щасливо, і водночас 
я дуже щаслива людина. 
Тому що я зробив те, що я 
хотів зробити. Я б ніколи 
й нічого не поміняв у своє-
му житті. 

«Моїм студентом був 
принц Уїльям»
 —  «Комісар» прой-
шов усіма континентами, 
і в нього велика кількість 
європейських призів. Але  
— жодної нагороди  краї-
ни, де я живу. На жодно-
му фестивалі в Росії цієї 
картини не бачили. І я не 
отримав за цей фільм жод-
ної копійки.  Ось і цього 
року ні про ювілей філь-
му, ні про мій  ніхто не зга-
дав. Жодної реакції. За ви-
нятком статті Юрія Норш-
тейна в «Новой газете».  Я 
на сьогодні академік Єв-
ропейської академії кіно, 
професор семи різних уні-
верситетів.
 Моїм студентом був 
принц Уїльям. Я бага-
то років викладав у кіно-
школах Німеччини, Шот-
ландії, Швеції, Англії та 
Італії.  У Росії читав лек-
ції з літератури та мистец-
тва в університеті. ■

ЧАС «Т»

Гра зі співом 
У Київському театрі оперети 
відбулася  прем’єра сезону і дебют
Світлана НАКОНЕЧНА

 «Театр у кишені, 
або Всі ролі зайняті» 
— так назвав свою де-
бютну роботу режи-
сер-постановник Мак-
сим Булгаков. Виста-
ва стала продовжен-
ням ескізу, з яким 
Булгаков переміг на 
минулорічному Між-
народному конкурсі-
лабораторії Musical 
Art Project, головною 
нагородою для пере-
можців якого було запрошення поставити повноцінну 
виставу в Національній опереті. 
 Зрозуміло, що репертуарна вистава суттєво відріз-
няється від ескізної роботи. І не лише більш складною 
сценографією та костюмами. Режисер розширив сю-
жетну лінію, поєднавши дві комічні опери Моцарта — 
«Директор театру» та «Бастієн і Бастієна» (в ескізі було 
представлено лише другий твір). 
 Згадані моцартівські опуси не є операми в класич-
ному розумінні, а представляють собою жанр зінгшпі-
лю, що в перекладі з німецької означає «гра зі співом». 
Цей жанр був дуже популярним саме в часи Моцарта 
та Сальєрі. І хоча лібрето для зінгшпілю зазвичай бу-
дувалося на прозаїчно-побутових сюжетах, для них та-
кож характерними були й елементи казковості, числен-
ні приховані підтексти. Більш того, в зінгшпілях навіть 
допускалася критика тогочасних суспільних реалій. 
Тобто, з огляду на особливості Європи XVIII століття, 
жанр був, без сумніву, прогресивно-демократичним. 
 Узявши за основу п’єси Стефані («Директор театру») 
та Вайскерна і Шахтнера («Бастієн і Бастієнна»), Мак-
сим Булгаков створив свою історію. В підсумку вийшла 
майже класична «вистава у виставі», коли герої першо-
го сюжету на очах глядачів миттєво перевтілюються і 
розігрують ще один спектакль. Усупереч моді, режисер 
не став переносити дію у наш час, хоча подекуди в діало-
гах і монологах проскакували сучасні слівця та інтона-
ції. Проте прихований підтекст для глядача в основно-
му передається не словами, а більш образними худож-
німи прийомами — зокрема, хореографією. І це цілком 
зрозуміло, адже Булгаков — професійний хореограф. 
Утім танців не так уже й багато і вони слугують лише 
тлом. Власне, і музичних номерів, не рахуючи увертю-
ри, в першій частині всього лише чотири — саме стіль-
ки, скільки написав Моцарт для свого «Директора теат-
ру». До речі, дирегенти і музиканти у виставі зайняті не 
лише своїми прямими обов’язками, а й, певною мірою, 
задіяні як актори, що додає родзинки. 
 Кілька слів про співвідношення між персоналіями. 
Директор театру Франк Зюсмаєр у другій частині пере-
втілюється в Коласа — сільського чарівника-шахрая. 
Один і той же актор грає співака Фогельзанга і Бастіє-
на — пастуха, закоханового в звичайну сільську дівчи-
ну (теж пастушку, але далеко не простушку). Щодо роз-
поділу головних жіночих ролей режисер вчинив оригі-
нально: мадам Герц і мадемуазель Зільберкланг, котрі 
сперечаються за місце прими театру в першому сю-
жеті, роль Бастієнни грають на пару. Втім протистоян-
ня між ними продовжується, але вже в ілюзорній пло-
щині (поєднання білого і чорного в костюмах). 
 Режисер про свою роботу каже так: «Мені хотілося, 
перефразовуючи Шекспіра, показати, що театр — увесь 
світ, актори в ньому — люди. Тобто це вистава про театр 
і його людей, їхні слабкості і їхню силу». 
 Роль Франка-Коласа режисер віддав не комусь із 
прем’єрів, а хористу Валентину Котенку — співакові з 
прекрасним голосом, але без досвіду в розмовному жан-
рі (а Франк, за Моцартом, узазалі не співає, а лише го-
ворить). Експеримент, судячи з усього, вдався — ди-
ректор вийшов і зовні фактурним, і з достатньою хариз-
мою. Також у виставі задіяні добре знайомі завсідникам 
Національної оперети Олена Арбузова, Галина Грегор-
чак-Одринська, Володимир Одринський, Кирило Бас-
ковський, Ірина Беспалова-Примак та інші. Диригент-
постановник — Сергій Нестерук. Сценографія і костю-
ми — Олени Левченко. 
 Постановка здійснена у форматі «Театру у фойє»: 
глядачі сидять не рядами, а за столиками, дійство роз-
гортається буквально на відстані простягнутої руки, і 
навіть посеред вистави можна пригубити келих вина. 
Втім музика Моцарта сама по собі є дивовижною суб-
станцією, яка може і п’янити без вина, і, коли треба, 
робити голову світлішою, а серце — добрішим. Зали-
шається додати, що зінгшпіль «Бастієн і Бастієнна» 
Вольфганг-Амадей написав, коли йому було всього 
лише 12 років. Неймовірно, але факт! ■

■

Максим Булгаков дебютував 
у ролі режисера.

❙
❙

ЛЕГЕНДИ 

Олександр Аскольдов: 
Я дуже люблю Україну
Російський режисер — про київське дитинство, арешт 
батьків, спілкування з дружиною Булгакова  і заборонений 
фільм «Комісар»

■

Олександр Аскольдов.
Фото Людмили ЧЕЧЕЛЬ.

❙
❙

Людмила ЧЕЧЕЛЬ

У київському Будинку кіно 
нещодавно зустрічалися 
з Олександром Аскольдо-
вим — режисером стрічки 
«Комісар», який знімали 
півстоліття тому. Двадцять 
років це кіно було забо-
ронене за «антирадянщи-
ну».  Дитинство нині вже 
85-рiчного Аскольдова, до 
речі, пройшло в Києві, де 
арештували у 1937 р. бать-
ка, а потім і матір 5-річного 
хлопця.
Творчий вечір і кінопока-
зи відбулися, завдячуючи 
народній артистці України 
Раїсі Недашківській, яка 
знімалася у «Комісарі».  
«Дивилася «Комісара» кіль-
ка разів. Але на перегляді з 
режиссером Олександром 
Аскольдовим, Раїсою Не-
дашківською, з сотнею гля-
дачів, що бачили, можливо, 
вперше цей заборонений 
радянською цензурою ше-
девр, пережила потрясін-
ня, — так  відгукнулася 
журналістка Галина Дацюк. 
—  І ніжність, і любов. І 
страждання. І захоплення. І 
страх. І ще раз захоплення 
Аскольдовим, який у свої 
85 залишився прекрасною 
і шляхетною людиною. 
Лише шкодує, що до тріум-
фу не дожила мама».
Олександр Аскольдов у 
київському Будинку говорив 
тихо і виважено. Але це вар-
то було почути.
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Гарбуз зараз — ну просто 
король: пора залицянь, сватань і 
весіль у розпалі, і без нього — 
нікуди! Господині обирають його 
для своїх шедеврів уже хоча б 
за колір осені. Дієтологи знахо-
дять у ньому все нову і нову ко-
ристь, люди, які слідкують за ва-
гою, — нові й нові переваги. А ще 
ось скоро Хеловін — ну все, гар-
буз буде нарозхват! Придбайте, 
хто не вирощує власні й не отри-
мав від дівчини, гарбуз заздале-
гідь: це така ягода, що довго не 
псується.
 Зате готувати з нього можна 
все, що душі заманеться: супи, 
каші, плови, різото, рагу, пироги, 
торти, печиво, киселі, цукати, га-
леретки, пастилу тощо.
 Так само важко назвати овочі 

чи фрукти, з чим не поєднується 
ця гігантська ягода. Мені дуже по-
добається поєднання гарбуза з яб-
луками, таке враження, що в цьо-
му — квінтесенція осінніх смаків. 
Спробуйте цю квінтесенцію в гар-
бузово-яблучному пирозі. 
 Для тіста потрібно 2 склян-
ки борошна, 2 яєчні жовтки, 3 
столові ложки панірувальних су-
харів, 120 г вершкового масла, 
півсклянки цукру, 2 столові лож-
ки сметани, по пакетику ванільно-
го цукру і розпушувача. 

 Для начинки: півкілограма 
гарбуза, 3 яблука, 100 г цукру, 
100 г вершкового масла, по поло-
вині чайної ложки меленого імби-
ру та кориці.
 Для змащування: яєчний бі-
лок і столова ложка цукру.
 Щоб приготувати пісочне 
тісто, потрібно масло посікти но-
жем iз цукром і борошном. Потiм 
додати жовток, сметану, ваніль-
ний цукор і розпушувач. Виміси-
ти тісто, загорнути його в харчо-
ву плівку і поставити в холодиль-

ник хвилин на 20.
 Для начинки яблука та гар-
буз почистити і нарізати тонень-
кими часточками. Розтопити вер-
шкове масло, додати цукор. Пот-
римати на слабкому вогні 5 хви-
лин, помішуючи. Потiм викласти 
гарбуз, протушкувати 10 хвилин, 
додати яблука і тримати на вогні 
ще 5 хвилин. Всипати корицю та 
імбир.
 Деко змастити маслом, при-
сипати панірувальними сухаря-
ми. Тісто розділити на дві час-

тини, одна з яких має бути біль-
ша. Більшу частину розкачати в 
тонкий пласт і викласти на деко 
так, щоб були закриті дно і бор-
тики. На тісто викласти охоло-
джену начинку.
 З меншої частини тіста зро-
бити смужки і викласти їх по-

верх у вигляді сітки чи як підка-
же фантазія. Білок збити з цук-
ром і змастити цією сумішшю 
пиріг. Випікати 40 хвилин при 
200 градусах. Вийняти і посипа-
ти цукровою пудрою.
 Така випічка просто прирече-
на на шалений успіх! ■

Пшоняно-перцевий з петрушкою
 Кулінарія — також свого роду твор-
чість, і шукати для неї натхнення в осені 
— правильно і приємно. Осінні барви, ко-
льори — насичені, яскраві, такими ж ма-
ють бути і страви. Чим більше кольоро-
вих овочів і фруктів на тарілці, стверджу-
ють дієтологи, — тим краще. Мається на 
увазі не вага, а саме кількість: треба бра-
ти всього потроху. Мудро все-таки подба-
ла про нас природа: кожен овоч чи фрукт 
несе нашому організму щось особливо 
цінне, а мікс усього — коктейль смаку, 
здоров’я і краси. Тому восени, як, утім, і 
в інші пори року, треба виробити для себе 
правило «салату дня». І не сумнівайте-
ся, рецептів салатів набагато більше, ніж 
днів у році. У кожен iз них просто необхід-
но додавати зелень, зелені листкові овочі, 
багаті вітамінами, мікроелементами, на-
віть такими, про які ми не здогадуємо-
ся. Петрушка, приміром, має в собі, крім 
іншого, багато кальцію, шпинат узагалі 
називають чемпіоном вітамінів та міне-
ралів, кріп — зелений лікар для шлунка, 
судин, капілярів і не тільки. Селера — зе-
лень для схуднення, бо на її перетравлен-
ня організм витрачає більше калорій, ніж 
у ній є, базилік додає сил і розслаблює, за-
спокоює, рукола зміцнює імунітет і бере-
же молодість шкіри, кінзу вважають ки-
тайським еліксиром здоров’я. Листкова 
зелень — це те, з чого наш організм чер-
пає вітаміни, залізо, кальцій, фтор, фос-
фор, калій, каротин, ефірні олії, — усього 
і не перерахувати. Та що там говорити про 
зелень — поки ще є свіженька, з грядки, 
треба брати і їсти, запасатися на зиму ві-
тамінами, зміцнювати організм. Тому всі 
страви, і салати зокрема, мають бути са-
латовими або ж зеленими. До будь-якого 
овоча, м’яса чи яйця знайдеться свій зеле-
ний листочок. Усі полюбляють помідори 
в салаті з базиліком, кропом, оливковою 
олією та спеціями, або ж руколу там, де 
кришать яйця чи твердий сир, петрушку 
з капустою або у м’ясних салатах чи селе-
ру — з морквою, яблуками, морською ка-
пустою.
 Ще треба встигнути насолодитися си-
ненькими в салатах. Про цінність бакла-
жанів було написано на шпальтах нашої 
газети багато інформації, тому, поки вони 
ще є, треба їх терміново брати в кулінар-
ну роботу. Отож — про зелень, баклажа-
ни і все, що з ними поєднується. 
 Гарячі салати доречні за столом, бо 
осінь, хоч і кольорова, але таки прохолод-
на пора року. Організм проситься зігріва-
тися, тому гарячими мають бути навіть 
салати. 

 Гарячий 
салат пшо-
н я н о - п е р ц е -
вий з великим пуч-
ком петрушки — це не 
просто салат, це дієвий 
омолоджувач і афродизіак, проаналі-
зуйте його інгредієнти і сприймете це як 
факт. Від себе можу додати, що він дуже 
смачний і цілком може бути гостьовою 
стравою. 
 Потрібно: склянка пшона, 2 склянки 
води, велика соковита перчина (для бар-
вистості можна взяти дві менші, різні за 
кольором, цибулина, щедрий пучок пет-
рушки, кілька гілочок кропу, 2 зубці час-
нику, столова ложка томатної пасти, сік 
половини лимона, 3 столові ложки олив-
кової олії, сіль та перець за смаком.
 Пшоно помити, залити водою і злег-
ка приварити (хвилин 5), затим на хви-
лин 20 відправити його в духовку.
 На оливковій олії обсмажити подріб-
нені на кубики цибулю та перець до лег-
кого зарум’янення, додати пропущений 
через прес часник, затим — томатну пас-
ту і подрібнену петрушку, протушкувати 
ці інгредієнти разом 5 хвилин. 
 До овочів викласти готове пшоно, 
збризнути лимонним соком, оливковою 
олією, посолити, поперчити, переміша-
ти. Викласти в салатницю і посипати под-
рібненою зеленню, яка ще є на грядках, 
— пшоно любить зелень. Любіть і ви!

Синенькі із салатним листям
 На черзі — синенькі, гарячі салати з 
ними — смакота! А ще якщо у вас є шма-
точок яловичини — смакота в кубі. Отож 
яловичини потрібно 300 г, чималий бак-
лажан, перчина, морквина, 2 столові 
ложки соєвого соусу, по столовій ложці 
лимонного соку та цукру, 3 столові лож-
ки оливкової та 4 — соняшникової олії, 
сіль за смаком і, звичайно, пучок пет-
рушки.
 Баклажани порізати соломкою, по-
солити і залишити на півгодини. М’ясо 
порізати тонкою соломкою і обсмажити 
на соняшниковій олії. Додати до м’яса 
баклажани. 
 Окремо на пательні обсмажити мор-
кву і болгарський перець, які перед тим 
також слід нашаткувати соломкою. 
З’єднати з м’ясом і баклажанами.
 Для заправки змішати олію, лимон-
ний сік, соєвий соус, цукор, подрібнені 
зелень і часник.  Заправити м’ясо з ово-
чами. Ніде правди діти: смачний він як 
гарячий, так і холодний. 
 Також дуже смакуватиме і в будні, 

і на свята гарячий салат з бак-
лажанів, сиру і листя салату. Треба 

буде: баклажан, 100 г голландсько-
го сиру, 2 зубці часнику, 3 столові лож-
ки оливкової олії, сіль за смаком і кілька 
листків салату. 
 Баклажан порізати в довжину на 6 
частин і потім поперек невеликими шма-
точками, посолити і залишити на півго-
дини.
 Листя салату добре промити, обсуши-
ти і порвати руками на шматочки. Сир 
порізати кубиками, часник пропустити 
через прес. Обсмажити шматочки бак-
лажана на оливковій олії з обох боків. 
У таріль, вистелену листочками салату, 
викласти баклажани. Додати сир і час-
ник і відразу ж перемішати. І можна по-
давати!
 І ще щодо синіх овочів: синя цибуля, 
приміром, — усім цибулям цибуля. За-
гальновідомі її цілющі властивості у лі-
куванні печінки — з покоління в по-
коління ходять перекази з народної ме-
дицини, як це робити. Ну добре — ліку-
вальні властивості — то одне, а гарячий 
салат — інше. Треба 2 великі сині цибу-
лини, корінь селери і 2 морквини. Усе 
подрібнити на кубики. До цього додати 
порізані на часточки два чималі помідо-
ри, все змішати і викласти на деко. По-
солити та трішки притрусити овочі цук-
ром і поставити в духовку на помірний 
вогонь на півгодини. Поки овочі запіка-
ються, окремо розтовкти 3 зубчики час-
нику, додати до нього 2 столові ложки 
оливкової олії і полити цією сумішшю 
овочі, коли вони зарум’яняться. Ще тре-
ба багато зелені, добре сюди підходить 
розмарин і тим’ян. Подрібнити і приси-
пати. Смакота! 

Спаржева квасоля і савойська капуста
 У кого ще є пізня спаржева квасоля 
(або вже заморожена), готуйте теплі сала-
ти з нею і шпинатом — дуже оригінально 
і не менш корисно. На 400 г квасолі пот-
рібно дві середні цибулини, великий пу-
чок шпинату, 100 г вершкового масла, 
сіль і перець за смаком. 
 Цибулю подрібнити на кубики і об-
смажити на вершковому маслі (ідеаль-
ний варіант — зелена цибуля, в кого є — 
пучок, обсмажувати не потрібно) з ква-
солею. Додати подрібнені руками листя 
шпинату і (якщо знайшли) пір’я зеленої 
цибулі. Посолити, поперчити. Перемі-
шати, довести до готовності і подавати 
гарячим.

  Зелений, та ще гарячий, та ще ко-
рисний — це і про салат з брюссельсь-
кою капустою. Півкілограма малень-
ких качанчиків миємо і викладаємо на 
змащене олією деко. Три зубчики часни-
ку ріжемо ножем, притрушуємо капус-
ту, солимо, перчимо і трішечки присо-
лоджуємо. Скроплюємо олією, яка вам 
найбільше подобається: кукурудзяною, 
соняшниковою, лляною, оливковою чи 
іншою — капуста смакує з будь–якою. 
А далі нехай капуста рум’яниться у ду-
ховці хвилин 40, ви лиш час від часу пе-
ревертайте її, щоб не пригоріла. Брюс-
сельська капуста смачна з іншими ово-
чами чи з соусами.
 А ще дуже смакують салати із савойсь-
кою капустою. А коли вона поєднується з 
грибами — смачні, що слів нема, хоч бери 
та справді тримай язик за зубами. Особ-
ливо, коли прочитала, як готує такий са-
лат Олена Рибник — відома своїми пора-
дами в кулінарних блогах майстриня. 
 «Я люблю цей салат за його універ-
сальність. У вас на вечерю риба? Готуйте 
цей салат. У вас на обід котлети? Готуйте 
цей салат. У вас залишилось трохи салату 
після вечері? Готуєте омлет, викладаєте 
до нього цей салат — і у вас чудовий сні-
данок. А інгредієнти до цього салату осо-
бисто у мене майже завжди є у холодиль-
нику», — пише вона.
 Інгредієнти: 2 столові ложки верш-
кового масла, 1/4 чашки подрібненої ци-
булі, червоний солодкий перець, жовтий 
солодкий перець, 250 г печериць, 4 чаш-
ки савойської капусти, порізаної не надто 
тонкими стрічками, зубчик часнику, сто-
лова ложка бальзамічного оцту, 1/4 чаш-
ки натертого пармезану, сіль та перець.
 Перці почистіть від насіння та поріж-
те кубиками. У великій пательні роз-
топіть на середньому вогні вершко-
ве масло. Додайте цибулю та перці, об-
смажуйте до м’якості. Додайте нарізані 
пластинками гриби і обсмажуйте до го-
товності грибів.
 Додайте капусту, подрібнений час-
ник та бальзамічний оцет. Продов-
жуйте готувати, доки капуста трохи не 
розм’якшиться, але й не до повної її го-
товності (це той стан, коли вам здаєть-
ся, що «ще 5 хвилинок»). Зніміть з вог-
ню та дайте трішки охолонути, бо салат 
має бути теплим, а не гарячим.
 Перед подачею посипте пармезаном. 
 Осінь приємна тим, що саме хтось тебе 
зігріє. Зробіть комусь приємне — приго-
туйте гарячий салат. Смачного! ■

Осіннє смачне багатство на одній тарілці.
Фото з сайта receptiki.com.ua.
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РЕЦЕПТИ

Ой гарбузе ти перістий!
Поєднуємо у випічці з яблуками

■

Гарбузово-яблучний пиріг.
Фото з сайта poluostrov-news.com.
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ДО СЕЗОНУ

Зелені та сині салати осінні
Готуємо універсально й оригінально з городніх дарів
Тетяна ЗІНЧЕНКО

Осінь — воістину невичерпне джерело натхнення, навіть 
заголовок до наших наступних кулінарних студій зари-
мувався. Що вже там дивуватися поетам, які мислили 
високими образами, саме осінь надихала їх на твор-
чість найбільше.

■



Григорій ХАТА

 Упродовж поточного року найсиль-
ніша тенісистка України Еліна Світолі-
на вже не раз підходила до рубежу, за 
яким чітко виднівся титул першої ракет-
ки планети. Проте, щоразу розпочинаю-
чи боротьбу на доленосному турнірі, 23-
річна українка втрачала шанс підняти-
ся на вершину жіночого тенісу. Вируша-
ючи до Сінгапура на підсумковий турнір 
року WTA, Еліна потрапила до числа чо-
тирьох претенденток, одній з яких — у 
разі свого успіху — випаде нагода завер-
шити сезон у ранзі лідера рейтингу жіно-
чої тенісної асоціації.
 Право зіграти в Сінгапурі Світоліна 
отримала заздалегідь, тож після «Ю-Ес 
оупен» взяла ігрову паузу, визначивши 
точкою свого повернення на корти серію 
турнірів у Південно-Східній Азії. Утім 
повноцінного змагального графіка Еліна 
там не отримала, доволі швидко вилетів-
ши зі змагань у Пекіні та знявшись через 
травму з турніру в Гонконзi.
 Усе виглядало так, що прима ук-
раїнського тенісу цілеспрямовано го-
тується до свого дебюту на «підсумках 
року», намагаючись повністю абстрагу-
ватися від усіх непотрібних та відволіка-
ючих чинників. Наскільки вдалося на-
шій спортсменці та її команді підготува-
тися до турніру, покаже час, але перша 

поява Світоліної на сінгапурському кор-
ті продемонструвала беззаперечний факт 
— Еліна перебуває в морі емоцій, які з го-
ловою накрили тенісистку в її стартово-
му поєдинку проти екс-першої ракетки 
планети Каролін Возняцьки. Попри те, 
що впродовж поточного сезону україн-
ка двічі перемагала представницю Данії, 
в Сінгапурі наша співвітчизниця змог-
ла виграти у Каролін лише два гейми. 
«Почувалася абсолютно не у своїй таріл-
ці, — не стала приховувати своє емоцій-
не фіаско Світоліна. — Сьогодні був по-
ганий день, але я спробую перегрупува-
тися, позбутися негативних емоцій».
 Згідно з жеребкуванням, перша ра-
кетка України та четвертий номер світо-
вого рейтингу на «Підсумках року»-2017 
потрапила до так званої червоної групи, 
де, окрім Возняцьки, на неї чекатимуть 
лідер жіночого тенісу румунка Сімона 
Халеп та француженка Каролін Гарсія.
 Остання, до речі, до останнього мо-
менту не мала гарантій своєї участі в під-
сумковому турнірі, проте після того, як 
британка Йоганна Конта знялася з «Куб-
ка Кремля», конкуренток у французької 
тенісистки не залишилося. Власне, саме 
проти неї в другому турі групового міні-
турніру зіграє Світоліна й у разі своєї по-
разки буде змушена достроково попроща-
тися з надіями на перемогу в турнірі.
 До слова, кілька тижнів тому тенісис-

тки зустрічалися в Пекіні, й якраз Гарсія 
— майбутня переможниця тих змагань 
— змусила українку швидко зачохли-
ти ракетку. Світоліна сказала, що винес-
ла урок з того матчу, в якому вона мала 
матч-бол, і пообіцяла взяти у суперниці 
реванш.
 Відзначимо, що в паралельній — білій 
— групі за дві путівки до півфіналу змага-
ються Гарбіньє Мугуруса з Іспанії (друга 
ракетка планети), чешка Кароліна Пліш-
кова (3), Венус Уїльямс (США, 5) та Оле-
на Остапенко (Латвія, 7). ■
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«Це дуже важливо, що вдруге поспіль мене визнали найкращим 
футболістом року».

Кріштіану Роналду
футболіст ФК «Реал» (Іспанія) та збірної Португалії

УКРАЇНА МОЛОДА

Кадри
 Підбиваючи підсумки виступу національної збір-
ної України у відборі на ЧС-2018, її головний тренер 
Андрій Шевченко заявив, що всю відповідальність 
за невихід «синьо-жовтих» на «мундіаль» бере на 
себе. Проте, як відзначив молодий наставник, у грі 
своєї доволі молодої команди він бачить прогрес, 
тому хоче продовжити з нею працювати. Однак, на-
голошує Шевченко, останнє слово — за ФФУ, яка 
має вирішити, чи продовжувати співпрацю з настав-
ником. ■

ХРОНІКА■

Григорій ХАТА

 Раніше традиційним момен-
том для підбиття Міжнарод-
ною футбольною федерацією 
календарних підсумків був по-
чаток наступного за звітним 
періодом року. Проте, втратив-
ши можливість нагороджувати 
футболістів «Золотим м’ячем», 
керівництво ФІФА виріши-
ло повністю дистанціювати від 
гучної церемонії, котру знову 
самостійно проводить «Франс 
Футбол», і перенесли роздачу 
«слонів» iз січня на жовтень.
 Тож вийшло так, що за один 
2017 рік очільник ФІФА Джанні 
Інфантіно провів дві урочистості. 
На початку року, в січні, у Цюри-
ху підбивали підсумки 2016-го, 
а 23 жовтня в Лондоні відбувся 
гала-вечір, де футбольний світ 
дізнався героїв поточного року.
 В обох випадках звання най-
кращого футболіста, за версією 
ФІФА, дісталося одному грав-
цю. Дебютний титул The Best, 
вигравши в 2016 році два чем-
піонати Європи — клубний та 

національний, отримав Кріштіа-
ну Роналду. Кращим iз кращих 
португальську зірку мадридсь-
кого «Реалу» назвали й за під-
сумками 2017-го, в якому «К7» 
тріумфував у іспанській прiмері 
та Лізі чемпіонів. Зайве говори-
ти, що в боротьбі за визнання ек-
спертів (а це були майже 25 тисяч 
професіональних футболістів) 
Роналду знову випередив свого 
головного конкурента Ліонеля 

Мессі. «Я перемагаю другий рік 
поспіль. І для мене це дуже важ-
ливо», — наголосив 32-річний 
португалець.
 Відтоді, як у Мессі з’явилася 
унікальна колекція з п’яти «Зо-
лотих м’ячів», ігрова ініціати-
ва, можна сказати, перейшла до 
Роналду. В останні два роки, на-
магаючись ні в чому не поступа-
тися своєму геніальному візаві, 
Кріштіану демонстрував гру екс-

тра-класу. І хоча традиційно вва-
жається, що в футболі перемагає 
команда, останні успіхи колек-
тивів, за які виступає «К7», чіт-
ко пов’язані з мега-продуктив-
ною роботою португальського 
«вінгера». Приміром, стати «Ре-
алу» першою у новітній історії 
Ліги чемпіонів командою, котра 
двічі поспіль виграла турнір, до-
поміг саме Роналду. Починаючи 
з чвертьфінальної стадії Супер-

ліги-2016/2017, Кріштіану за-
бив 10 м’ячів. П’ять із них — у 
1/4 фіналу — залетіли у ворота 
«Баварії», три — дісталося зем-
лякам з «Атлетико», у фіналі 
ж проти «Ювентуса» мадрид-
ська зірка зробив переможний 
«дубль». Варто також нагадати, 
що в 2017-му Роналду став пер-
шим із футболістів, кому в Лізі 
чемпіонів вдалося перетнути 
рубіж у сто м’ячів.
 Закономірно, що за таких 
умов титул «кращого тренера 
року» дістався наставнику «Реа-
ла» Зінедіну Зідану. У 1998 році 
Зізу виграв «Золотий м’яч», а 
через два десятиліття піднявся 
на вершину тренерської слави, 
чого, до речі, раніше не вдавало-
ся жодному футболісту.
 А до символічної збірної року 
ФІФА включило одразу п’ятьох 
футболістів «королівського» 
клубу. Звання ж кращого воро-
таря отримав 40-річний Джан-
луїджі Буффон з «Ювентуса», а 
премією Пушкаша — за кращий 
гол — нагородили форварда лон-
донського «Арсеналу» Олівьє 
Жиру. ■

ТЕНІС

У морі емоцій
Дебют прими вітчизняного тенісу на підсумковому 
турнірi року WTA ознаменувався гучним фіаско

■

У першому матчі на «Підсумках року» Еліна Світоліна взагалі не змогла спіймати свою гру.
Фото з сайта sapronov-tennis.org.

❙
❙

ВИЗНАННЯ

 Символічна збірна ФІФА
  2017 року

 Воротар: Буффон («Ювентус», 
Італія);
 Захисники: Д. Алвес («ПСЖ»/
«Ювентус», Бразилія), С. Рамос 
(«Реал», Іспанія), Бонуччі («Мілан»/
«Ювентус», Італія), Марсело («Реал», 
Бразилія);
 Півзахисники: Модрич («Реал» 
Хорватія),  Кроос («Реал», Німеччина), 
Іньєста («Барселона», Іспанія);
 Форварди: Мессі («Барсело-
на», Аргентина), К. Роналду («Реал», 
Португалія), Неймар («ПСЖ»/
«Барселона», Бразилія).

■

Удруге поспіль ФІФА назвала Кріштіану Роналду (ліворуч) найкращим футболістом року. Мессі — знову другий.
Фото з сайта championat.com

❙
❙

ФУТБОЛ

«Дубль» «найкращого»
Удруге поспіль 
зірка мадридського 
«Реалу» став лідером 
симпатій десятків 
тисяч футбольних 
експертів ФІФА

■
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Корупційні дотації
Якої підтримки потребує агросектор і що пропонує під її виглядом держава

УКРАЇНА МОЛОДА
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 — Наше телебачення можна 
сміливо вважати гумористичним!
 — Чому?
 — Наприклад, сміюся до сліз, 
коли чиновники з зарплатою понад 100 
тис. гривень учать людей iз зарплатою 
3 тис. грн., що красти не можна!

* * *
 — А чого це в тебе теща весь 
час перед дзеркалом крутиться?
 — Та хай крутиться, все одно 
вампіри в дзеркалі не вiдобража-
ються!

* * *
 Професор і декан курять на схо-
дах, повз них пробігає студент, який  
спізнився.
 Професор:
 — Цього студента треба покара-
ти, бо мало того, що я застав його в 
нічному барі, так він про це ще й моїй 
дружині розповiв.

* * *
 ДАІшник зупиняє машину і 
пильно розглядає права кавказця.
 Водій:
 — Ти думаєш, що я їх купив?
 — А тоді де ви їх узяли?
 — Друзі подарували!

* * *
 Батько проводжає першоклас-
ника до школи і каже:
 — Якщо будеш добре вчитися, 
я тобі куплю комп’ютер!
 — А якщо погано?
 — Тоді куплю фортепіано!

* * *
 Учитель показує на карті точку і 
каже:
 — Діти, якщо в цьому місці ми 
будемо свердлити землю наскрізь, 
куди потрапимо?
 Вовочка:
 — До божевільнi.

По горизонталі:
 1. Кістяк, металева або дерев’яна 
основа якої-небудь речі чи споруди 
тощо. 7. Спеціаліст, який знає все 
про риб. 8. Книга віршів Володимира 
Висоцького. 10. Змагання у кінному 
спорті — долання смуги перешкод. 
11. Дорога, обсаджена з обох боків 
деревами. 13. Прохолоджувальний 
напій. 15. Алкогольний напій, насто-
яний на вишні. 18. Історичний період 
Середньовіччя, епоха Відродження. 
19. Скам’яніла рослинність тися-
чолітнього походження, що йде на 
паливо та удобрює землю. 22. Росій-
ська автономна республіка. 24. Не-
очищена карболова кислота, що за-
стосовується для знезараження. 25. 
Мадридський футбольний клуб. 26. 
Їжа для дрібних жителів моря: рач-
ків, молюсків, морських черв’яків. 
27. Житло народів Півночі. 
По вертикалі:
 1. У кавказьких горців — люди-
на, зв’язана з іншою зобов’язанням 
взаємної дружби, захисту, гостин-
ності; друг, приятель. 2. Трубка, ру-
лон. 3. Світлочутлива оболонка ока. 
4. Річка, на якій стоїть Рівненсь-
ка АЕС. 5. Азартна гра, у якій грав-
ці роблять ставки на події з наперед 

невідомим результатом. 6. «..., де 
ти, ..., де ти? Нема ніякої. Коли доб-
рої жаль, Боже, то дай злої, злої!» 
(Тарас Шевченко). 9. Повернення 
до життя. 12. Ім’я української во-
лонтерки, організатора медично-
го батальйону «Госпітальєри». 14. 
Народні збори, рада. 16. Зубчасте 
колесо, яке передає рух. 17. Хвой-
не дерево, національний символ Лі-
вану. 18. Стиль у музиці. 20. Ком-
понент пальмової олії. 21. Боковий 
або нижній край чоловічого одягу 
з розрізом, пола. 23. Столиця Нор-
вегії. 24. Грузинський варіант імені 
Костянтин. ■
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Аліса КВАЧ

 Не секрет, що багато хто в жит-
ті обирає собі кумира і прагне бути 
на нього схожим. Завдяки соцмере-
жам ми маємо змогу стежити ледь 
не за кожним кроком улюблених 
артистів, реаліті-зірок та політиків. 
І вони, якщо бути відвертими, всі-
ляко цим користуються.
 Зокрема, відомі фірми звер-
таються час від часу до зірок 
із проханням сказати на своїй 
сторінці в соцмережі кілька гар-
них слів про їхній товар. Звісно, не 
за так, а за гроші. І чим більше на 
сторінці підписників, тим дорож-
че коштують такі «послуги». На-
приклад, співачка Селена Гомес, 
яка має найбільше фоловерів у 
Instagram — понад 128 мільйонів 
— може просити за один пост до 
550 тисяч доларів. Непогано ко-
ристується своєю популярністю і 
Кім Кардаш’ян, у якої більше 100 
мільйонів фоловерів — її «слово» 

коштує 500 тисяч доларів. Зами-
кає рейтинг, складений на основі 
SEO-аналізу рейтингу Instagram 
Rich List, футболіст Кріштіану Ро-
налду, який зі своїми 104 мільйо-
нами фанів може претендувати на 
400 тисяч доларів за пост.
 Останнім часом зміцнили-
ся позиції і співачки Бейонсе — 
за кількістю підписників сторін-
ки в  Instagram вона посідає лише 
п’яте місце, зате побила вже два 
рекорди соцмережі — її перше 
«вагітне» фото на сьогодні зібра-
ло більше 11 мільйонів «лайків», 
а фото з новонародженими Се-
ром Картером та Румі — більше 
10 мільйонів. Активно відреагу-
вали користувачі соцмереж і на 
пост співачки Аріани Гранде після 
теракту в Манчестері по закінчен-
ні її концерту. Серед «володарів 
дум і сердець» в інтернеті назива-
ють також імена співаків Джасті-
на Бібера, Тейлор Свіфт, Кеті Пері, 
Ріанни, моделей Кендалл і Кайлі 

Дженнер, Белли  Хадід, а також 
американських президентів Бара-
ка Обами та Дональда Трампа.
 Щодо українських «лідерів 
громадської думки», то їм, ка-
жуть, проплачують у соцмере-

жах переважно замовні пости 
політичного характеру. Але що 
вдієш: у нас політика — той са-
мий бізнес, до того ж, надзвичай-
но успішний. Але це вже зовсім 
інша історія. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 У жовтні в США гарбуз стає 
національним овочем. У першу 
чергу тому, що він — один із го-
ловних атрибутів свята Гелловін, 
яке в Америці давно є одним із 
найпопулярніших — ледь не як 
Різдво. Причому, люблять його 
не лише діти, які отримують на 
один день легальне право побути 
«нечистою силою» і «заробити» 
за це цукерки, а й дорослі, які теж 
не проти «згадати дитинство».
 Своєрідно «відгуляли» Гел-
ловін і американські фермери. 
Днями вони влаштували в штаті 
Орегон традиційне Свято вро-
жаю, у рамках якого відбувся 

конкурс на найбільший гарбуз. А 
тоді організатори свята відібрали 
з десяток велетнів і, видовбавши 
середину, організували незвич-
ні перегони річкою на гарбузових 
«човнах».
 Варто зазначити, що це не 
така уже й проста затія, не згірш 

популярного в Америці родео. 
Адже «гарбузові човни» досить 
нестійкі, тож, щоб не переверну-
тися, учасники змагань мали во-
лодіти величезною силою і доб-
рою координацією. Зрозуміло, 
що до фінішу добралися не всі, 
але ображених не було. Така за-

бава вже стала традиційною в 
США і з кожним роком збирає 
все більше учасників та гляда-
чів. А всі зібрані на змаганнях 
гроші було передано у благодій-
ний фонд. Бо щасливі люди за-
звичай бувають щедрими і доб-
рими. ■

ДИВАКИ

Гарбузова флотилія
Напередодні Гелловіна в США відбувся благодійний 
заплив на гарбузах

■

СОЦМЕРЕЖІ

Пишіть, і хай 
буде вам!
Соцмережі стають не лише 
засобом реклами, а й джерелом 
прибутків

■

«Рекордне» фото Бейонсе з її двійнею.❙

26 жовтня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно з проясненнями, невеликий дощ. Вiтер 
захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi близько 0...+2, 
удень близько +10.

Курорти Карпат: хмарно з проясненнями, невели-
кий дощ. Славське: уночi +3...+5, удень +9...+11. 
Яремче: уночi +3...+5, удень +12...+14. Мiжгiр’я: 
уночi +3...+5, удень +9...+11. Рахiв: уночi +3...+5, 
удень +11...+13.
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