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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,54 грн. 

1 € = 34,63 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Операція 
«Імітація»
Чи врятує Україну від корупції 

зростання кількості 

антикорупційних 

органів?
стор. 4 »

Бронзовий 
вершник

На Черкащині встановили 

пам’ятник полковнику 

Війська Запорозького 

Івану Богуну
стор. 9 »

У Холодному 

Яру зацвіли 

підсніжники
стор. 3 »

Проклюнулися Валентина Зимня: 
Таланту ніяка 

школа не дасть
Актриса і педагог — про ролі, 

вчителів, студентів та родинні 

зв’язки з Марією Заньковецькою
стор. 12 »



ВІВТОРОК, 16 СІЧНЯ 20182 ІнФорУМ
«Якщо новостворений ВСУ задовольнить касаційну скаргу Пукача і пом’якшить йому покарання до 15 років, то Пукач 
вийде на волю прямо з зали суду. Але поведінка засудженого Пукача і в судових засіданнях, і поза судовими засіданнями 
при спілкуванні з журналістами, свідчить про те, що він не перестав бути небезпечним для суспільства. Пукач так і не 
визнав уповні свою вину. Так і не покаявся. Він далі виправдовує свої дії, вигадуючи різноманітні нісенітниці». 

Валентина 
Теличенко

адвокат

УКРАЇНА МОЛОДА

Іван БОЙКО

 Новорічно-різдвяні свята добіга-
ють кінця, тоді як на Донбасі так зва-
не «різдвяне перемир’я» мало хто ба-
чив, тоді як чули про нього всі. Якщо 
на Василя, 14 січня, ворог «поливав» 
позиції ЗСУ на луганському напрямку 
з грантометів, а на донецькому — у пе-
редмісті Авдіївки з великокаліберних 
кулеметів, то напередодні, на Маланку, 
позиції ЗСУ на приморському напрям-
ку вперше за час свят накрили з арти-
лерії. 
 Як повідомляє прес-центр штабу 
АТО, минулої суботи на Приазов’ї май-
же годину тривав обстріл iз гранато-
метів, 120-мм мінометів та артилерійсь-
ких систем калібру 122-мм по укріплен-
нях сил АТО на підступах до Водяного. 
  «Тут НЗФ випустили понад два де-
сятки боєприпасів. У цьому ж районі, 
довкола Павлополя, бойовики вели во-
гонь iз важких мінометів. На інших 
ділянках бойовики обстрілювали ук-
раїнські позиції зі 120-мм мінометів і 
гранатометів неподалік шахти Бутів-
ка, а зі стрілецької зброї та 82-мм міно-
метів — біля Кам’янки. Також iз грана-
тометів різних видів і стрілецької зброї 
— поблизу Верхньоторецького», — 
йдеться у повідомленні. 
  У штабі наголошують, що російсь-
ко-окупаційні угруповання й надалi 
нехтують домовленостями про тишу на 
час новорічно-різдвяних свят та заборо-
ну обстрілювати із заборонених Мінсь-
кими угодами мінометів оборонні ук-
ріплення ЗСУ.
  До речі, минулої неділі двоє ук-
раїнських військовослужбовців отри-
мали поранення. Як повідомив речник 
Міністерства оборони з питань АТО пол-
ковник Дмитро Гуцуляк, це сталося не-
подалік Кам’янки та Авдіївки, поране-
них було оперативно доправлено до вій-
ськових мобільних шпиталів. ■

ГУЧНА СПРАВА

Чортківський 
суд не 
поплутав
Засудженого до 
довічного ув’язнення 
Олексія Пукача можуть 
випустити на волю
Євдокія ФЕЩЕНКО

 Суд задовольнив клопотання адвоката й пе-
рерахував за «законом Савченко» шість із по-
ловиною років попереднього ув’язнення як 13 
років основного покарання колишньому началь-
нику департаменту зовнішнього спостереження 
Міністерства внутрішніх справ Олексію Пукачу, 
засудженому за вбивство журналіста Георгія Гон-
гадзе. Таким є рішення суду, що набуло чинності 
ще 15 грудня 2017 року. За словами журналіста 
Олексія Подольського, який є другим потерпілим 
у справі Гонгадзе, рішення про перерахунок тер-
міну з другого разу схвалив Чортківський райсуд 
Тернопільської області. Раніше цей суд, а також 
Шевченківський та Печерський райсуди Києва, не 
задовольняли відповідне прохання.
 Суд наголосив, що протягом відбування 
довічного позбавлення волі законодавством 
установлено конкретні тимчасові показники, 
закінчення яких міняє правовий статус засу-
дженого. Йдеться про виникнення в засудже-
ного права на подачу клопотання про помилу-
вання після відбуття ним не менше 20 років 
призначеного покарання. Крім того, відповідно 
до частини 2 статті 87 Кримінального кодексу, 
актом помилування може бути здійснено замі-
ну засудженому призначеного судом покарання 
у вигляді довічного позбавлення волі на поз-
бавлення волі на строк не менше 25 років.
 Нагадаємо, Георгій Гонгадзе — журналіст, 
засновник інтернет-видання «Українська прав-
да» зник у Києві 16 вересня 2000 року. У лис-
топаді того ж року в лісі в Київській області 
було виявлено обезголовлене тіло, яке, за вис-
новками експертів, могло належати журналіс-
тові. У 2009 році в Київській області було знай-
дено рештки черепа, які, за даними експерти-
зи, належали журналістові.
 За вбивство Георгія Гонгадзе засуджено 
до довічного ув’язнення колишнього керівни-
ка департаменту зовнішнього спостереження 
МВС Олексія Пукача, вирок якому набув чин-
ності у січні 2016 року, та засуджено до різних 
строків позбавлення волі колишніх співробіт-
ників міліції Миколу Протасова (13 років поз-
бавлення волі, помер у тюрмі), Валерія Костен-
ка та Олександра Поповича (12 років позбав-
лення волі), чиї вироки набули чинності в бе-
резні 2008 року. Замовників убивства Георгія 
донині не знайдено та не притягнуто до від-
повідальності, хоча це обіцяли зробити всі пре-
зиденти та всі очільники МВС і ГПУ.
 «Не випадково це нікому не відомий суд! 
Йде торгівля з Пукачем давно. Його шантажу-
ють. Торгуються. Його хочуть випустити на сво-
боду, а він у відповідь повинен відмовитися від 
свідчень щодо Кучми. І торгується з Пукачем 
Генпрокурор Луценко», — прокоментував ви-
данню « Цензор.нет» Олексій Подольський. І 
ще додав: «Не знаю, чи змінив Пукач свої свід-
чення. Але не здивуюся, якщо Пукач переста-
не вказувати на Кучму і за це вийде на свободу. 
Адже з рішення Чортківського суду виходить, що 
він відсидів уже 14 років. Якщо зараз у касації 
доб’ються, що йому довічний термін замінять на 
15 років в’язниці, то він незабаром вийде».
 «Пукач так і не визнав уповні свою вину. 
Так і не покаявся. Він далі виправдовує свої дії, 
вигадуючи різноманітні нісенітниці. Отже. Че-
каємо призначення судового розгляду в ново-
створеному ВСУ», — написала у «Фейсбуці» 
багаторічна адвокат дружини загиблого Миро-
слави Гонгадзе Валентина Теличенко, яка за-
уважує, що рішення Чортківського суду закон-
не, але пом’якшення вироку Олексію Пукачу не-
припустиме. ■

■

Тетяна МІЩЕНКО

 Міжнародний валютний фонд офіцій-
но повідомив українській владі, що ух-
валення президентського законопроекту 
про Антикорупційний суд у його ниніш-
ній редакції означатиме порушення Киє-
вом своїх зобов’язань перед міжнародни-
ми партнерами. Про це йдеться у листі 
голови місії МВФ Рона ван Родена, який 
адресовано голові адміністрації Пре-
зидента України Ігоря Райніна (копії 
надіслані Прем’єру, спікеру, кільком 
міністрам та іншим посадовцям).
 «Подання Президентом законопро-
екту про АКС мало стати кроком у пра-
вильному напрямі (у питанні боротьби 
з корупцією). Однак щодо того проек-
ту, який був поданий 22 грудня, у нас є 
серйозні застереження, низка його по-
ложень не сумісні із зобов’язаннями Ук-

раїни за програмою співпраці з МВФ, а 
також суперечать рекомендаціям Ве-
неціанської комісії», — йдеться у листі.
 На трьох сторінках пояснюється, 
чому такий закон не дозволить створити 
суд, який користувався би довірою в Ук-
раїні та за кордоном. Зауваження фонду 
розбиті на три групи — щодо процедури 
відбору суддів, щодо положень закону, 
спрямованих на гальмування створен-
ня АКС, а також щодо юрисдикції суду. 
Загалом у документі — 9 системних за-
уважень, підрахувала «Українська прав-
да».
 Найбільший блок претензій пов’я-
заний із питанням відбору суддів — у 
фонді вимагають, щоби в АП викона-
ли рекомендацію Венеціанської комісії 
і надали представникам міжнародних 
донорів України в антикорупційних 
 питаннях право блокувати призначення 

не доброчесних суддів.
 «Створення та запуск Антикоруп-
ційного суду — ключове завдання в ук-
раїнському антикорупційному порядку 
денному... Однак у поточному вигляді 
закону про АКС ми не будемо готові його 
підтримати. МВФ готовий допомогти ад-
міністрації Президента переглянути за-
кон,  щоби привести його у відповідність 
до зобов’язань української влади та ре-
комендацій Венеціанської комісії», — 
йдеться у документі.
 «Роль громадської ради міжнародних 
експертів має бути вирішальною, а не 
просто дорадчою (як у президентському 
проекті)... Негативне рішення ради щодо 
кандидата має бути зобов’язуючим для 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів», 
— йдеться у листі МВФ. Також Фонд на-
полягає, що до складу Ради мають бути 
включені не тільки міжнародні органі-
зації, а й також представники донорів, 
«у відповідності до рекомендацій Ве-
неціанської комісії».
 До речі, вітчизняні експерти зазнача-
ли, що з Банкової, швидше за все, свідо-
мо подали документ увечері напередодні 
різдвяних вихідних. Це дозволило дещо 
відтермінувати реакцію міжнародної 
спільноти. Однак жорсткої реакції ук-
раїнським політикам не вдалося уник-
нути. ■

Пришвидшення звільнення
 Президент Петро Порошенко помилує жінку, яка 
скоїла серйозний злочин, для наближення наступ-
ного етапу звільнення заручників ОРДЛО. Про це 
повідомила на засіданні погоджувальної ради пар-
ламенту 15 січня перший віце-спікер ВР, Представ-
ник президента у ТКГ з питань Донбасу Ірина Гера-
щенко. Вона нагадала, що глава держави поставив 
дуже чітке завдання, що між першою і другою хви-
лею звільнення має бути дуже короткий термін.
 «Найближчим часом Президент України по-
милує одну жінку — громадянку К, яка здійснила 
серйозний злочин проти держави Україна, для того, 

щоби — ми будемо очікувати — було далі продов-
жено роботу щодо звільнення наших військових, які 
достатньо довго утримуються на окупованих тери-
торіях», — сказала віце-спікер ВР.
 Нагадаємо, перший великий етап звільнення ук-
раїнських заручників відбувся 27 грудня 2017 року. 
Українська сторона передала бойовикам Донбасу 
233 особи, а 73 людини повернулися з полону в Ук-
раїну. 

Дорогі залізні коні
 Минулого року в Україні продали майже 80 ти-
сяч нових автомобілів, а сума покупок становила по-

над два мільярди доларів, повідомляє RST.ua. Най-
більша частка продажiв була в Києві, де за 12 мі-
сяців купили 30 тисяч авто на суму 900 мільйонів 
доларів. На другом місці Харків, де минулого року 
купили понад 6 тисяч авто, на які витратили май-
же 200 мільйонів доларів. Замикає трійку Дніпро. В 
регіоні продажі становили 5,7 тисячi автомобілів, а 
сума покупок — 170 млн. доларів.
 Найдорожчі автомобілі купували одесити. Се-
редня вартість автомобіля у 2017 році перевищила 
33 тисячі доларів. Бюджетним авто надавали пере-
вагу у Чернігові — середня ціна машини становила 
менше 25 тисяч доларів.

НОВИНИ ПЛЮС■

РЕАКЦІЯ

АКС-щеплення для влади
МВФ розкритикував президентський законопроект 
про Антикорупційний суд

■

НА ФРОНТІ

Проводи Маланки 
з гарматами 
Російські окупанти й надалі нехтують 
домовленостями про перемир’я

■

Захисники.
Фото зі сторінки Михайла Ухмана у «Фейсбуці».

❙
❙

ДО РЕЧІ

  Конфлікт на Донбасі — чи не єдиний у світі в післявоєнний період, де ООН не бере взагалі ніякої участі. 
Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України Роман Безсмертний в ефірі телеканалу ZIK.
 «Але в чому парадоксальність ситуації? Це чи не єдиний конфлікт у світі в післявоєнний період, де ООН 
узагалі ніякої участі не бере. Та ООН, суть якої була не допустити війни, вона сьогодні дивиться, як два учас-
ники, два фундатори ООН воюють!» — зауважує пан Безсмертний. 
  І додає: «Увесь рік Україна в Раді Безпеки як непостійний член, але Росія — постійний, рік iде війна, а 
ООН дивиться на все це і не має навіть програми щодо енергоресурсів, щодо військовополонених, бо їх же 
там немає! Чому до нас так ставляться?». 

■
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Ірина КИРПА

 За офіційними даними, в Україні у 
січні на кір захворіло майже п’ять ти-
сяч осіб, померло шестеро людей, з них 
— троє дітей у віці до 14 років.
 Спалахи кору зафіксовано у 17 ре-
гіонах країни, а поодинокі випадки ме-
дики фіксують повсюдно. За кількістю 
хворих лідирують Івано-Франківсь-
ка, Одеська та Закарпатська області. 
У школах Івано-Франківська оголоси-
ли карантини. Батькам радять у тер-
міновому порядку вакцинувати дітей. 
А в одеських школах уже цього тижня 
почнуть впроваджувати практику відео-
уроків для дітей, яких із 22 січня не до-
пускатимуть до шкільних занять через 
відсутність щеплень від кору.
 У Києві на кір захворіли 66 осіб, з 
них 54 — діти. Батьки хворих дітей зви-
нуватили у масовому зараженні цирк 
«Кобзов», де розважались перед тим 
багато хто з уражених, та зажадали за-
крити його на карантин. До епіцентру 
захворювання на кір потрапили також 
Чернівецька, Львівська та Дніпропет-
ровська області. У зоні підвищеного ри-
зику — діти у віковій групі від семи до 
дев’яти років.
 За словами в. о. міністра охорони 
здоров’я України Уляни Супрун, гово-
рити про початок епідемії кору в країні 
поки що рано. Втім, фахівці Міністерс-
тва охорони здоров’я озвучили заяву 
про те, що дітей без щеплень від кору 
не будуть допускати до відвідування 
шкільних та дошкільних установ.
 Дані Центру громадського здоров’я 
красномовно свідчать на користь того, 
що за 11 місяців 2017 року захворю-
ваність на кір у нашій країні зросла у 
43 рази, якщо порівнювати з аналогіч-
ним періодом минулого року. Лікар-
імунолог, доктор медичних наук Анд-
рій Волянський прогнозує, що у 2018 

році кількість українців, хворих на кір, 
може перевищити сорок тисяч осіб.
 — Подібні спалахи фіксуються в 
Україні кожні п’ять-шість років, — 
пояснює заслужений лікар України та 
дитячий інфекціоніст Сергій Крамарєв. 
— Серед головних причин поширення 
небезпечного захворювання — низь-
кий рівень щеплень у населення. Мас-
ки, часник та часте миття рук при кору, 
на жаль, не допомагають. Наприклад, у 
США та Канаді, де майже 90 відсотків 
людей мають щеплення від кору, вже 
понад 10 років не фіксують це захворю-
вання взагалі.
 За словами медика, наразі можна го-
ворити лише про початок епідемії кору, 
далі — ситуація буде лише посилюва-
тися. Вакцинація потрібна винятково 
здоровим людям, які протягом найб-
лижчих 72 годин після контакту з хво-
рим повинні отримати щеплення, щоб 
уникнути зараження.
 — Можливо, роздмухувати ситу-
ацію навколо спалаху кору в Україні 
вигідно тим, хто закупив цю вакцину, 
а тепер не може її реалізувати, — роз-
мірковує завідувач клініко-діагнос-
тичної лабораторії інфекційної лікар-
ні Інституту епідеміології Громашевсь-
кого Олександр Карлівський. — По-
винні бути витримані медичні канони 
попередньої діагностики та визначен-
ня антитіл до кору в крові у людини. Не 
можна вводити вакцину всім поголов-
но, адже на кір перехворіла вже досить 
велика кількість мешканців України.

 До речі, ціни на щеплення від кору 
у приватних клініках вже підняли-
ся. Минулого тижня щеплення можна 
було зробити за 340-360 гривень, нині 
— за 400 гривень та більше. Лікарі ка-
жуть, що ціни підвищують постачаль-
ники вакцин. В окремих державних 
клініках заявляють, що вакцина за-
кінчується, але скоро будуть нові пос-
тавки.
 — Спалах кору в Україні не став 
для нас несподіванкою, — каже за-
ступник голови представництва Дитя-
чого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні 
Лаури Білл. — За загальною оцінкою 
ВООЗ та ЮНІСЕФ у 2016-му році, Ук-
раїна була на другому місці серед країн 
із найнижчим охопленням імунізації 
у світі. У вашій країні — один із най-
вищих рівнів відмови від щеплень, 
близько 7,5 відсотка, а це понад 56 ти-
сяч дітей.
 За статистикою, кір досі залишаєть-
ся однією з головних причин дитячої 
смертності у світі. За даними Всесвітнь-
ої організації охорони здоров’я, щоріч-
но 30-40 мільйонів дітей хворіють на 
кір, понад 800 тисяч вмирають від ін-
фекції та її ускладнень. Єдиним дієвим 
способом профілактики кору є вакци-
нація. Після перенесення хвороби в 
організмі людини повинен виробити-
ся стійкий імунітет, повторне захворю-
вання практично неможливо. Найбіль-
шу кількість хворих на кір медики тра-
диційно спостерігають з грудня по тра-
вень. ■

Тетяна МІЩЕНКО

 На відновлення Музею 
лісу і сплаву на Чорній ріці в 
Міжгірському районі Мініс-
терство екології України виді-
лило Закарпатській області 
53,1 мільйона гривень.
 — Ця сума повністю пок-
риває потреби у відновлен-
ні цього унікального об’єкта, 
— наголошує очільник облас-
ті Геннадій Москаль. — Тен-
дер проведений ще минуло-
го року, роботи почнуться, як 
тільки дозволять погодні умо-
ви. Крім того, до місця роз-
ташування музею буде про-
кладено дорогу з асфальтним 
покриттям. Сподіваємося, що 
відкриємо музей в урочистій 
обстановці ще до кінця цього 
року.
 Єдиний у Європі (і один 
із двох у світі) Музей лісу і 
сплаву в Закарпатській олас-
ті, який належить Мінеколо-
гії і входить до Національного 
природного парку «Синевир», 
перебуває в занедбаному стані 

й руйнується. Під час катаст-
рофічних паводків 1998 та 
2001 років він зазнав значних 
пошкоджень. Зокрема, во-
дою знесло унікальну греблю 
зі складним комплексом буді-
вельних конструкцій, техніч-
них вузлів і механізмів. Її — 
довжиною 80 м і шириною 5,5 
м — у ХІХ столітті спорудили 
за проектом австрійського ін-
женера.
 Свого часу обласна влада 
віддала музей у комунальну 
власність, щоб потім забрати 
в приватні руки — дуже ма-
льовнича там територія. Уні-
кальний об’єкт не дозволили 
приватизувати місцеві меш-
канці та громадськість. За-
карпатська ОДА через суд 
ініціювала повернення му-
зею на баланс Мінекології, що 
дало можливість фінансуван-
ня відновних робіт. 
 Після відкриття Музей 
лісу і сплаву стане перлиною 
Карпат, одним із чудес Украї-
ни, подивитися на яке приїж-
джатимуть тисячі туристів. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Цієї зими на Черкащині казка про 
«Дванадцять місяців» стала реаль-
ністю — у Креселецькому лісництві 
Кам’янського лісгоспу почав квіту-
вати рідкісний підсніжник складчас-
тий. Місцеві лісівники помітили по-
чаток вегетації червонокнижного виду 
після Нового року, зараз же частина 
рослин вже має поодинокі квітки або 
бутони, — повідомила прес-секретар 
Черкаського обласного управління лі-
сового та мисливського господарства 

Наталя Сегеда.
 Масового цвітіння підсніжників 
немає і, певно, поки що не буде, ос-
кільки почалися морози. Проте факт 
має місце і видається чи то природ-
ною нереальністю, чи то нереальною 
природністю. За останні 25 років та-
кого тут не пригадують, щоб підсніж-
ники зацвіли у січні. 
 Василь Лінчевський — лісник 
Креселецького лісництва, де найбіль-
ша локація підсніжника складчасто-
го у Холодному Яру, розповідає, що 
вегетаційний період цієї рослини за-

звичай починається у березні. Та цьо-
горічна тепла зима посприяла тому, 
що підсніжники вже почали пророс-
тати і викидати квітки. 
 Таке цвітіння лісник називає ано-
мальним явищем, проте, уточнює, 

підсніжник — досить зимостійкий і 
морозостійкий. Професійний лісів-
ник сподівається, що випаде сніг і 
підсніжник повернеться у звичний 
йому зимовий стан спокою, а в бе-
резні заквітне на повну силу. ■

ЗЛОЧИН І КАРА

Картина 
мастилом
Поліція Київщини затримала 
зловмисника, який знеструмив 
декілька районів
Тарас ЗДОРОВИЛО

 На свято Маланки та Щедрий вечір один із 
мешканців Києва вкотре вирішив зробити собі по-
дарунок у вигляді... трансформаторного масти-
ла. Але горе-крадію фарт того вечора не усміхнув-
ся: поліцейські Київщини затримали зловмисни-
ка,   «стараннями» якого були знеструмлені свого 
часу населені пункти області — Баришівського, 
Згурівського, Переяслав-Хмельницького та Яго-
тинського районів. Можна лише уявити, що з 
крадієм зробили б жителі цих районів, якби впій-
мали його раніше за поліціянтів.
 А передувало затриманню неодноразові пові-
домлення про крадіжки мастила з трансформа-
торів, котрі тривалий час надходили до право-
охоронців Київської області. Тож поліцейські 
провели низку необхідних заходів і таки вийшли 
на слід ймовірного крадія. Останньою «гастрол-
лю» любителя адреналіну стало «турне» до Пе-
реяслав-Хмельницького району: там на одному 
з трансформаторів спрацювали датчики сигналі-
зації — на місце події прибули працівники місце-
вого відділку поліції, однак затримати злодія на 
гарячому їм не вдалося, бо його налякали праців-
ники РЕС, і він утік на автомобілі. Однак це не 
стало на заваді притягнути до кримінальної від-
повідальності зловмисника, бо сліди авто приве-
ли до одного з місцевих будинків, куди працівни-
ки поліції завітали із санкціонованим обшуком.
 У дачному помешканні 50-річного кияни-
на вони виявили та вилучили речові докази: по-
над... 40 л викрадених паливно-мастильних ма-
теріалів. Як пояснив поліцейським «підприєм-
ливий» чоловік, мастила він заливав до свого по-
зашляховика. Наразі поліцейські встановлюють 
усі мотиви злочину та шляхи збуту викраденого і  
підраховують матеріальні збитки, оскільки кия-
нин підозрюється у скоєнні аж 15 крадіжок!
 Нагадаємо, що трансформаторне мастило от-
римують шляхом очищення фракцій нафти, тому 
воно стійке до окиснення та здатне зберігати свої 
характеристики при тривалому використанні. ■

■

ЖАХ!

Маленький 
великомученик
У Харкові судитимуть батьків, 
які замордували свого 
трирічного малюка
Лариса САЛІМОНОВИЧ 

 Харківські слідчі направили до суду обвинувальний акт сто-
совно батьків трирічного малюка, що у вересні минулого року по-
мер від тяжких травм та голоду. Як повідомив керівник місцевої 
прокуратури Олександр Фільчаков, раніше судимий за крадіж-
ку 31-річний батько постійно бив хлопчика у присутності матері, 
але та навіть не намагалася припинити жорстоке катування. Зре-
штою, це призвело до того, що у серпні бузувір зламав дитині 
ногу і потрощив ребра. 
 Через біль малюк зліг та постійно плакав, за що отримав ще 
й черепно-мозкову травму і впав у кому. «Швидку медичну допо-
могу викликала знайома матері, яка прийшла у гості, — повідо-
мив прокурор. — Наприкінці вересня малюка у стані вкрай тяж-
кого фізичного виснаження та з тілесними ушкодженнями до-
ставили до лікарні. Уранці, не приходячи до свідомості, хлопчик 
помер. Відповідно до висновків експертів, смерть дитини наста-
ла внаслідок голоду і постійного фізичного та психологічного на-
сильства, що мало характер особливого мучення і тривало біль-
ше року».
 Наразі батько дитини перебуває під вартою. Йому інкримі-
нується стаття про катування, умисне завдавання тілесних ушко-
джень та умисне завдавання тяжких тілесних ушкоджень, що 
спричинили смерть. 26-річну матір судитимуть за статтею про 
злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною. Обоє мо-
жуть відправитися до в’язниці на 10 років кожен. ■

■

НЕБЕЗПЕКА

Заплямовані, бо не ...
Маски, часник і миття рук кору не протидіють

■

ЕКЗОТИКА

Сплав 
на Чорній річці
Мінекології виділило 53,1 мільйона 
гривень на відновлення унікального 
музею

■

Підсніжник складчастий у Креселецькому лісництві Кам’янського 
лісгоспу на Черкащині зацвів 11 січня 2018 року.
Фото Наталі СЕГЕДИ.

❙
❙
❙

АНОМАЛІЇ

Проклюнулися 
У Холодному Яру зацвіли підсніжники

■

Сплав лісу — традиційне заняття закарпатців.
Архівне фото.

❙
❙
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«Визвольна війна проти корупції загрузла 
в окопах без жодної надії на успіх». Ігор Луценко

народний депутат України

УКРАЇНА МОЛОДА

Наталка ПОЗНЯК-ХОМЕНКО

Днями Прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман в інтерв’ю 
грузинському виданню Forbes 
оптимістично відзвітував про 
значні успіхи в боротьбі з коруп-
цією. Мовляв, реформи у нас ус-
пішно просуваються, а запровад-
ження електронних закупівель, 
залучення міжнародних органі-
зацій до закупівлі ліків, скасу-
вання «державної» та «комер-
ційної» ціни на газ (очевидно, що 
вона вся стала «комерційною») і 
процеси децентралізації «пов-
ністю усунули будь-які шанси 
корупції в цій сфері». І взагалі, 
«перелік сфер, де корупція була 
ліквідована, зростає і зростає», 
— бадьоро зазначив Прем’єр. 
А хто не вірить — той піддався 
впливу ворогів України, які нав-
мисне згущують фарби. «Я вірю, 
що багато наших ворогів заці-
кавлені в дестабілізації України, і 
вони завжди висувають пробле-
му корупції в нашій країні. Вони 
постійно повторюють, що коруп-
ція дуже поширена. І вони роб-
лять це скрізь, у тому числі за 
кордоном. Час від часу стикаюся 
з цією проблемою, і я вважаю, 
що це перебільшено», — пос-
каржився Володимир Гройсман.
Можливо, для грузинського чи-
тача, не обізнаного з нашими 
реаліями, такі запевнення і ви-
даватимуться схожими на прав-
ду. Утім, за даними спільного 
дослідження, проведеного фа-
хівцями фонду «Демократичні 
ініціативи» імені Ілька Кучеріва 
та соціологічної служби Цен-
тру Разумкова, 80% опитаних 
вважають, що боротьбу з ко-
рупцією в Україні важко назва-
ти успішною, а 46% назвали її 
«повністю провальною». 

Якщо корупцію не можна 
подолати, її треба очолити
 Два роки тому, виступаючи 
у Верховній Раді, тодішній віце-
президент США Джозеф Байден 
закликав українську владу зосе-
редити свої зусилля на боротьбі 
з корупцією. «Я ніколи не роз-
повідаю людям з інших країн, 
що вони повинні робити, але ви 
не можете знайти жодної демок-
ратії у світі, де ракова пухлина 
корупції так процвітає. Коруп-
ція відбирає ресурси від народу. 
Не допускає розвитку економі-
ки. Ми знаємо про це, ви знаєте 
про це, українці знають про це», 
— емоційно переконував парла-
ментаріїв Байден.
 Але його слова так і лиши-
лися словами. Бо заклики — це 
одне, а конкретні схеми, які да-
ють конкретні прибутки — це 
зовсім інше. І всі дороги (точні-
ше — фінансові потоки) нині ве-
дуть до столиці, до політичного 
і владного олімпу. «Проблема не 
лише у Порошенкові.  Є «БПП», 
«Народний фронт», які поділи-
ли між собою всі потоки. На все 
це дивляться наші західні пар-
тнери. Той таки МВФ: Греції 
дав 70 мільярдів доларів, а нам 
один-два виділяють. Такий до 
нас рівень довіри», — зазначив 
у одному з інтерв’ю політтехно-
лог Денис Богуш.
 По приклади далеко ходи-
ти не доводиться. Взяти хоча б 
питання незаконного видобут-
ку бурштину, навколо якого 
свого часу було стільки зламано 
списів. І Президент обіцяв навес-
ти порядок, і Юрій Луценко роз-
силав вертольоти на затриман-
ня «очільників бурштинової ма-
фії». Але законопроект успішно 
провалили, скандал із Борисла-

вом Розенблатом та Максимом 
Поляковим, з яких улітку зніма-
ли депутатську недоторканність, 
вщух, і тема ця потроху зійшла з 
перших сторінок ЗМІ.
 Але проблема як була, так і 
лишилася. Більше того — у ній 
з’явилися нові цікаві подробиці. 
Нещодавно побувала на Поліссі, 
в одному з «бурштинових цент-
рів» і від знаючих людей почула, 
що тепер у цій сфері наведено від-
носний «порядок». Ні, мити мен-
ше не стали, і рекультивацією 
ніхто не заморочується. Просто 
якщо у 2015-му бурштин кину-
лися мити і копати всі, хто хотів, 
то тепер цей процес чітко контро-
люють правоохоронні відомства. 
Саме вони тепер визначають, хто, 
де і скільки має мити, кому про-
давати і яким чином усе це пере-
правляти за кордон. Вони ж кон-
тролюють і прибутки від цієї не-
законної торгівлі, які за цей час 
зовсім не зменшилися. 
 Частково цю інформацію під-
твердив і відомий журналіст та 
блогер Денис Казанський, який 
нещодавно зафільмував, як про-
їзд на відомий «клондайк» біля 
села Шебедиха, що в Олевсько-
му районі на Житомирщині, охо-
роняли бійці Нацгвардії, які ж і 
пропускали старателів «на робо-
ту» та продавали «квитки». Коли 
ж він поділився цією інформацією 
з очільником Олевської поліції, у 
відповідь почув, що «інформа-
ція не підтвердилася, глобаль-
ного видобутку бурштину не ве-
деться». До речі, приблизно таку 
ж відповідь отримали і рівненські 
журналісти із видання «Четвер-
та влада», які попросили проко-
ментувати очільника Сарненсь-
кої поліції факти нелегального 
видобутку сонячного каменю біля 
Клесова (іще один відомий «клон-
дайк». — Авт.). «Чиновники ро-
зуміють, що у випадку легалізації 
видобутку бурштину прокурату-
ра, МВС, СБУ і всілякі Розенбла-
ти втратять величезний обсяг ті-
ньових доходів. А кому хочеться 
втрачати валізи чорного налу, та 
ще й перед ви борами?» — робить 
висновок Денис Казанський.

Чи буде суд?
 Свого часу для того, щоб про-
демонструвати готовність до рі-
шучої боротьби з корупцією, в 
Україні було створено одразу 
кілька нових органів — Націо-
нальне антикорупційне бюро 

України (НАБУ), Спеціалізова-
ну антикорупційну прокурату-
ру (САП) та Національну аген-
цію з питань запобігання коруп-
ції (НАЗК). Процес відбору і при-
значення керівників цих органів 
перетворився на довготривалий 
серіал із громадськими рада-
ми, обговоренням претендентів 
і ледь не в прямому ефірі обран-
ням трійки достойників, чиї кан-
дидатури були подані Президен-
ту для остаточного визначення. 
Схоже, робилося це показово для 
закордонних партнерів, які виді-
ляли чималі кошти на створення 
цих самих органів. 
 Утім за два роки особливої 
ефективності від діяльності цих 
органів суспільство так і не по-
бачило. І на це є кілька причин. 
По-перше, влада, яка допустила 
створення цих органів, була за-
цікавлена лише в імітації бурх-
ливої діяльності, але аж ніяк 
не в реальній боротьбі з власни-
ми доходами. Тому, щойно 
з’являлися якісь конкретні пі-
дозрювані, — після гучних і дра-
матичних затримань та обшуків 
на камеру їхні справи потихень-

ку спускалися на гальмах, а фі-
гуранти, сплативши відповід-
ну суму, виходили під заставу і 
навіть самі подавали до суду на 
незаконні дії НАБУ — саме так 
вчинив, зокрема, і згадуваний 
вище народний депутат Борис-
лав Розенблат, який, до того ж, 
подав позов і до Європейського 
суду з прав людини. 
 Якщо ж НАБУ пробувала 
зламати існуючі схеми — детек-
тивам одразу ж вказували місце. 
Апофеозом цього стало протисто-
яння між НАБУ та Генпрокура-
турою, яке розгорілося в кінці 
листопада, та звільнення голови 
антикорупційного комітету Єго-
ра Соболєва. Щоправда, під тис-
ком міжнародних партнерів та 
ризиком так і не отримати чер-
говий транш МВФ, влада дала 
задній хід. Але конфлікт далеко 
не вичерпаний.
 Черговим етапом «боротьби 
з корупцією» може стати питан-
ня створення Антикорупційного 

суду, яке зараз активно лобіюєть-
ся і владою, й опозицією. І якщо 
іще зовсім недавно Петро Поро-
шенко заявляв, що потреби у спе-
ціальному суді, який судитиме 
корупціонерів, у нас немає, то те-
пер він сам перед Новим роком 
вніс до Верховної Ради відповід-
ний законопроект. Очевидно, що 
найближчим часом (можливо, на-
віть і на цьому тижні) це питання 
може бути винесене на голосу-
вання, і саме в президентському 
варіанті. Бо якщо процес не мож-
на зупинити, його треба очолити.
 Президентський законопро-
ект одразу ж наразився на жорс-
тку критику громадських ак-
тивістів та міжнародних екс-
пертів. По-перше, згідно з тек-
стом розробленого проекту, 
повноваження новоствореного 
суду включатимуть розгляд ко-
рупційних злочинів у сфері обігу 
наркотиків, їх аналогів та зброї, 
проте не включатимуть брехню в 
деклараціях та відмивання кош-
тів високопосадовцями. «Таким 
чином, такий Антикорупцій-
ний суд буде перевантажений не 
пов’язаними із корупцією зло-
чинами і не матиме часу чи ре-
сурсу сконцентруватися на топ-
корупції», — цитує радіо «Сво-
бода» точку зору представників 
громадських організацій.
 По-друге, президентський за-
конопроект передбачає створен-
ня нової Громадської ради міжна-
родних експертів, аналогічної до 
Громадської ради доброчесності, 
як у конкурсі до Верховного суду. 
Однак негативні висновки міжна-
родних експертів не зобов’яжуть 
Вищу кваліфікаційну комісію 
суддів (ВККС) дискваліфікувати 
сумнівних кандидатів і їх можна 
буде легко обійти, вважають ак-
тивісти. Тобто, комісія потрібна 
буде лише для того, щоб легітимі-
зувати новостворений судовий ор-

ган, а його «наповнення» все одно 
буде «таким, як потрібно». «Рі-
шення Ради міжнародних екс-
пертів зможуть бути подолані 11 
членами ВККС так само, як було 
подолано висновки Громадської 
ради доброчесності у конкурсі до 
Верховного Cуду. Нагадуємо, що 
в процесі добору суддів для нового 
Верховного Суду ВККС подолала 
вето щодо 60% суддів з негатив-
ними висновками громадськості. 
У результаті до Верховного Суду 
пройшли судді, які покривали 
суддів Майдану, брали участь у 
політичних переслідуваннях, по-
рушували права людини та/або 
не могли пояснити походження 
великих статків», — йдеться у 
спільній заяві Центру протидії 
корупції, Центру політико-пра-
вових реформ, Антикорупційно-
го штабу, «Автомайдану» та ін-
ших організацій. 
 У справі з Антикорупційним 
судом є і ще одна річ, яка руйнує 
сподівання на те, що боротьба з 

корупцією перестане буксувати. 
Ризикну припустити, що цей за-
конопроект таки буде прийня-
то і вже в найближчому майбут-
ньому — щоб продемонструвати 
міжнародним партнерам нашу 
готовність до боротьби і таки от-
римати очікуваний транш МВФ. 
А далі почнеться тривалий про-
цес формування нового суду, із 
численними дискусіями, публіч-
ними обговореннями кандидатів, 
які можуть затягнутися аж до са-
мих виборів Президента. І, швид-
ше за все, саме результати і виз-
начатимуть передусім, наскіль-
ки ефективною буде робота і Ан-
тикорупційного суду, й інших 
антикорупційних органів.

Чи буде кара?
 Поки що ж процес очищення 
владних структур від нечесних на 
руку чиновників більше нагадує 
імітацію боротьби з корупцією, 
а не саму боротьбу. Із 86 справ, 
спрямованих НАБУ і САП до 
суду, рішення ухвалені щодо 23, 
а чинності набули лише 17 обви-
нувальних вироків. Судовий роз-
гляд іще не розпочато щодо трети-
ни справ, в яких детективи НАБУ 
завершили досудове розслідуван-
ня, а прокурори САП спрямували 
обвинувальний акт до судових ін-
станцій. У деяких справах роз-
гляд по суті не починається вже 
понад півтора року. Не краща 
ситуація і в прокуратурі: як від-
звітував наприкінці року Юрій 
Луценко, його відомством було 
«затримано 9100 корупціонерів, 
2800 — в судах, 815 — отримали 
вирок». Тобто, лише 25% справ 
потрапили до суду, і менше 10% 
корупціонерів було покарано.
 Те ж саме відбувається і з гуч-
ними корупційними скандала-
ми, які не раз збурювали суспіль-
ство протягом останніх років. 
Нагадаємо лише головні: олі-
гарх-мільярдер Олександр Они-
щенко, звинувачений у завда-
ванні державі збитків на понад 
740 мільйонів гривень при реалі-
зації природного газу, видобуто-
го державною компанією «Ук-
ргазвидобування», досі спокій-
но проживає в Лондоні, екс-голо-
ву Державної фіскальної служби 
Романа Насірова, якого підозрю-
ють у дачі незаконних розстро-
чок при виплатах у бюджет, що 
завдало державі збитків у 2 міль-
ярди гривень, суд відпустив під 
заставу із зобов’язанням носити 
електронний браслет, екс-депу-
тата Миколу Мартиненка, яко-
го підозрюють у розтраті понад 
17 мільйонів доларів держпід-
приємства «Східний гірничо-
збагачувальний комбінат», суд 
відпустив на поруки депутатів 
Верховної Ради. Так само досі 
нікого не притягнуто до відпові-
дальності у справі розкрадання 
коштів на зведення оборонного 
укріплення «Стіна» на суму 16 
млн. грн. чи розтрат Міноборо-
ни — 149 млн. грн. при закупів-
лі палива для армії, розкрадання 
«Укроборонпрому»...
 Саме це є одним із факторів 
зростання загальної недовіри до 
влади. «Одним із трьох головних 
сигналів, що країна йде у пра-
вильному напрямку, для насе-
лення… було б «притягнення до 
кримінальної відповідальності 
корупціонерів», — вказують зга-
дані на початку експерти фонду 
«Демократичні ініціативи» та 
Центру Разумкова. А без цьо-
го, скільки б Володимир Грой-
сман не розповідав про успіхи в 
боротьбі з корупцією, його слова 
так і залишаться порожніми сло-
вами. ■

КОЛІЗІЇ

Операція «Імітація»
Чи врятує Україну від корупції зростання кількості 
антикорупційних органів?

■

Cкільки б Володимир Гройсман не розповідав про 
успіхи в боротьбі з корупцією, його слова так і 
залишаться порожніми словами.

За три роки активної «боротьби» з корупцією мета так і залишається метою.
Фото з сайта umoloda.kiev.ua.

❙
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«Важливо керуватися цiнностями»
 ■ Мирославе Франковичу, у чому, на 
вашу думку, проблема чинної політичної 
еліти в Україні?
 — Люди не звикли керуватися ціннос-
тями. Людьми керують інтереси: «Мені це 
треба, я маю цей інтерес у чомусь». Якщо 
мораль при цьому заважає — то геть її.
 Я й себе ловив на таких моментах 
мільйон разів у житті. Тому я не є винят-
ком iз цього правила — просто добре його 
відстежую по собі і по інших людях.
 Важливо керуватися цінностями і вмі-
ти пожертвувати собою тоді, коли стоян-
ня на певних цінностях загрожує тобі яки-
мось втратами. Треба піти на них.
 Хоча в сучасному світі погодитися на 
якісь втрати означає бути неуспішною лю-
диною. Адже всі постійно і всюди повин-
ні мати успіх. «Подивіться на мене, який 
я успішний — мені все вдається!». А якою 
ціною це вдається — ніхто не простежує.
 Я дивлюся на деяких молодих політи-
ків — вони щиро проукраїнські, хочуть, 
щоб в Україні все змінилося. Але не ро-
зуміють, що цінності є тією основою, від 
якої відраховується все інше. І якщо цін-
нісна основа хибна, то професіоналізм 
втрачає сенс.
 От уряд Януковича — там були різні 
люди, але були і професіонали. Чому цей 
професіоналізм не дав позитивного плоду? 
Бо спирався на хибну ціннісну основу.
 ■ Як зрозуміти виборцю, які цінності 
має політик?
 — Хочу порадити людям бути обачнi-
шими.
 Пригадую цілковитий шок, коли років 
10 тому в рамках Зарваницької ініціативи 
їздив по містечках Галичини і зустрічався 
з людьми. Директорка однієї з бібліотек 
розчулилася, що якийсь кандидат у депу-
тати купив для бібліотеки канцтовари. У 
неї в очах бриніли сльози вдячності: «Про 
нас усі забули, а ця людина пам’ятає. Звіс-
но, я буду за нього голосувати!».
 Для мене це була така катастрофа! Що 
можу сказати цій людині: «Не вір подач-
кам»? Тоді вона лишиться взагалі без ні-
чого.
 Мені, достатньо успішному і фінан-
сово захищеному чоловікові, добре фі-
лософствувати. Та коли опускаєшся на 
рівень цілковитого жебрацтва, то ро-
зумієш, що висока правда починає су-
перечити якійсь іншій правді.
 Не знаю, як розв’язати цю мораль-
ну проблему. Не хочу відступити від вис-
новків про значення цінностей. Але тоді 
єдине, що в мене починає зникати, — це 
осуд. Почуття такого зверхнього «Ну що 
ви там, гречкосії?».
 Знову ж таки, пам’ятаю приголомш-
ливе відчуття, коли на львівську вибор-
чу дільницю зайшла старенька жінка і 
питає: «Підкажіть, а де тут можна свій 
голос продати?». Мені мороз по шкірі пі-
шов від того питання. І я буду говорити їй 
про цінності демократії? Що їй треба ви-
явити свою громадянську позицію?
 Я ніби сам собі суперечу зараз. Але 
наводжу ці приклади, щоб ви зрозуміли, 
що життя складніше за теоретичні конс-
трукції.

«Ми все вигадуємо колесо»
 ■ Зараз ведеться дискусія про вибор-
че законодавство. Зокрема, про перехід 
на пропорційну виборчу систему з від-
критими списками. Чи потрібні нам нові 
виборчі правила, які змінять якість і ви-
борців, і політиків?
 — Звичайно, є певна категорія людей, 
яка реагує на правила. Але якби так було 
одвіку, що спершу б створювали прави-
ла, а потім уже з’являлися цінності, то 
люди ще б повзали по деревах. Не було би 
цивілізації.
 Річ у тому, що Боже створіння — лю-
дина, спроможна стати на інші цінності, 
навіть не маючи сформульованих правил. 
Візьміть історію апостолів і Христа. Хіба 
Ісус дав законодавчі правила? Він дав усні 
заповіді, що закликали людину сповіду-
вати певні цінності. Всупереч своїм егоїс-
тичним інтересам.
 А от логіка Юди була така: Ісусе, стань 
царем, введи належні закони і правила в 
суспільство, і люди почнуть діяти від-
повідно до них. Ісус був категорично про-
ти цього.
 До речі, такою ж була й ілюзія серед-
ньовічної церкви — через законодавство 
зробити людей праведними. Не вдалося. 
Бо людина хоч часто і пристосовується 
до правил, але вони не є визначальними. 
Визначальним є людське сумління, той 
голос Божий.
 У радянський час нам, дисидентам, 
треба було змінити цінності. Вибудувати 
на них нові правила і новий суспільний ор-
ганізм…
 ■ Але інколи чинні системи потребу-
ють покоління для того, щоб цінності по-
чали змінюватися. В умовах України — 
це кілька виборчих циклів. Чи можемо ми 
дозволити собі так довго проводити цю се-
лекційну роботу і чи не коштує вона нам 
як країні дуже дорого?
 — У тому-то й річ, що в нас навіть най-
кращі люди йдуть до влади, мовляв: «Я 
прийду і вже тоді почну дивитися, що там 
можна змінити». А тоді діє правило струк-
туралізму — ти можеш змінити систему, 
лише коли сам будеш системотворчим ор-
ганізмом.
 Якщо ж ти від самого початку не задав 
правила гри, дуже чітко їх продумавши та 
усвідомивши, то система починає перероб-
ляти тебе. Вона або виштовхує, або пере-
ламує людину, пристосовуючи її до себе. 
Що і бачимо постійно в нашій політиці.
 Після Помаранчевої революції в нас 
в УКУ була зустріч iз новою «помаранче-
вою» владою Львова. Оптимізм, усе чудо-
во. І от я запитав одного політика: «Що ви 
плануєте змінити в місцевому самовряду-
ванні?». Він відповів: «Наразі маємо рік 
до виборів. Дайте нам виграти вибори — і 
після цього ми почнемо міняти».
 Все. Я зрозумів: на цьому реформа-
торство закінчилося. Щоб виграти вибо-
ри, він буде вимушений рік користувати-
ся засобами, які пропонує система. А раз 
так — система його з’їсть. Йому ці засоби 
сподобаються, і він уже буде неспромож-
ний їх міняти.
 Я не вірю в таку модель: «Я — хоро-
ша людина. Тож іду в політику і хочу щось 

там змінити. Не знаю ще, що, але я прий-
ду і почну міняти».
 Після Революції гідності є кілька лю-
дей, які так вчинили. Не скажу, що вони 
є поганими народними депутатами, вони 
щось роблять, борються. Але вони не є 
чинниками змін. Вони не є тим новим ор-
ганізмом, який зламає систему.
 ■ Є думка, що нове виборче законо-
давство може стати чинником зміни сис-
теми.
 — У цьому якраз і полягав головний 
докір нашої Ініціативи «Перше грудня» 
чинній владі, що вона досі не змінила ви-
борче законодавство. Якщо цього не буде 
зроблено до виборів, то у виборчих бюлете-
нях ми матимемо знову ті самі обличчя, не 
запрацюють соціально-політичні ліфти.
 До речі, мене особисто цікавить, чому 
в Британії чітка виборча система, з якої 
можна запозичити чимало корисного, а 
ми все вигадуємо колесо, і воно завжди 
чомусь квадратне?
 Як я собі уявляю можливість транс-
формацій? На цьому етапі розуміння ви-
борчих процесів ми через рік чи півроку 
матимемо кілька десятків політтехноло-
гічних проектів.
 Там будуть білборди правильні стоя-
ти, тут Пол Манафорт черговий приїде з 
Америки (колишній політтехнолог До-
нальда Трампа та Партії регіонів, підоз-
рюється у грошових махінаціях. — УП) і 
підкаже нашим, як бруд представити чис-
тотою. Якщо ми купимося на ці політтех-
нологічні проекти, то матимемо черговий 
цикл втрат і прорахунків.
 Очікую, що хтось із молодих полі-
тиків зважиться на привнесення в ук-
раїнське політичне життя іншої якості. 
Але йдеться не про забезпечення своїх ін-
тересів, визначальним елементом мають 
стати цінності. Народ повинен знати: хай 
ми програємо ці вибори, але задамо іншу 
якість політичного життя і культури.
 Я бачу багатство нової України у фе-
номенах успішних молодих людей 25-
40 років. Успішних у своїй атмосфері, на 
своєму місці. Вони не потребують коруп-
ції, вони живуть якісно іншим життям.
 Але вони є феноменом точковим і мог-
ли би стати критичною масою, якби були 
в солідарності. Старше покоління трактує 
солідарність здебільшого як «парасоль-
кову» організацію. От мусить стати над 
нами якийсь дядя чи тьотя з косичкою і 
нав’язати свої правила. А зараз покоління 
мережевої епохи. Покоління, яке не тер-
пить отих імперських структур.
 От у цьому і є божевільність моєї ідеї. 
Мрію, щоб знайшлася якась група тала-
новитих молодих людей, яка запропонує 
якусь спільну дію за принципом флешмо-
бу: ми підтримуємо пропозицію спільної 
дії, бо вона нам подобається, але, вико-
навши її, ми залишаємося цілком авто-
номними.
 І так по всіх успішних точкових про-
ектах від Маріуполя до Львова, причому 

не мусить бути суто політична акція, але 
її громадський резонанс має бути відчут-
ним. Таким чином, ці перспективні цент-
ри змін увиразнили б свою присутність. І 
влада зрозуміла б — вау, це сила!

Момент нашого нацiонального 
торжества
 ■ Це може бути якийсь загальний на-
ціональний мітинг? Наприклад, про ан-
тикорупційний суд?
 — Ваше покоління має знайти цю фор-
му. Але всі ці теми про боротьбу з коруп-
цією мають одну слабину.
 Ось, наприклад, моя реакція на бо-
ротьбу отих усіх нинішніх ГПУ, НАБУ, 
СБУ — чи я в цьому розуміюся? Ні бель-
меса! Мені нецікаво длубатися і розбира-
тися, хто там з них правий чи неправий. Я 
не маю часу на це. І в результаті відштов-
хую це від себе.
 Креативність молоді має підказати 
щось таке, у чому б люди не підозрювали 
політичний інтерес. Наприклад, ціннісні 
пропозиції, які люди готові підтримати.
 Тематика має бути не дражлива, зов-
сім стороння, на якій можна було б виб-
удовувати первинну довіру. Тільки потім 
можна братися за політичні теми. Але не 
одразу.
 ■ Люди, які би мали стати новою полі-
тичною елітою, часто не пересікаються з 
людьми, які їздять в електричках і див-
ляться серіал «Свати». Як їх об’єднати?
 — Хтось мені розповідав, що за кілька 
місяців до Революції гідності тодішні опо-
зиційні лідери бідкалися: «Що робити, як 
підняти людей?» Потім сталося непідпи-
сання Угоди про асоціацію з ЄС, що заче-
пило молодих людей. Їхньому протестові 
суспільство симпатизувало, але все одно 
жило своїм життям.
 А далі все запалилося не від того, що 
є корупція і з нею треба боротися, а від 
того, що була несправедливість — поби-
ли людей. Мовляв, «Ах, ви взялися за 
моїх дітей? То я вам дам!».
 Це ж відчуття керувало і мною. Піс-
ля страшної ночі 30 листопада, коли пос-
траждали студенти, я вiдразу подзвонив 
своїм друзям. Вони взяли мене в своє 
авто, і ми поїхали в Київ.
 Їдемо по тій трасі, і яке ж було фан-
тастичне враження, коли цілий табун 
автівок прямував на столицю! Я так пи-
шався українцями!
 Оце момент нашого національного 
торжества. Коли запалилося прагнення 
протистояти злу.
 Якою має бути ініціатива? У будь-
якому разі, не суто політичне рішення, 
не законодавче, не заклик партії.
 Я людина релігійна, і для мене це 
очевидно — Святий Дух. Раз — і запали-
лося!
 Яким чином це зімітувати? Можна 
співдіяти з цим Духом лише тоді, коли ви 
дбаєте про чистоту цінностей. І тоді сила 
Святого Духа може піти вам назустріч. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

Мирослав Маринович: Я бачу багатство нової України 
у феноменах успішних молодих людей
В інтерв’ю спецпроекту «Вибори вибори» правозахисник 
та філософ розповів, чому політична еліта України 
передусім має змінитися ціннісно

■

Андрій АНДРУШКІВ, Дарина РОГАЧУК
(«Українська правда»)

Мирослав Маринович — масштабна постать в українській історії. Дисидент та в’язень 
сибірських таборів, засновник потужної правозахисної організації «Українська Гель-
сінська група», він — живий приклад того, що боротьба за закон та справедливість 
може бути переможною.
Мирослав Франкович переконаний: сьогодні відповідальність за суспільні трансфор-
мації в Україні лежить на плечах ініціативної молоді. І сам як проректор Українського 
католицького університету у Львові допомагає їй шукати рецепт успіху держави.
Ми поцікавилися у правозахисника, чи підтримує він зміну виборчих правил, і вия-
вили, що пан Маринович має власні моральні дилеми з цього приводу.
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Тарас ЗДОРОВИЛО

Вкотре зайшовши до столичної «Просві-
ти», мав приємну нагоду познайомитися 
з фронтовиком підполковником Володи-
миром Потаповим. Офіцер із 32-річним 
стажем виявився з династії професій-
них військових. Володимир Валерійович 
розповів про свої армійські «поневірян-
ня» й роботу в новоствореному Центрі 
морально-психологічного забезпечення 
Збройних сил України, військовій струк-
турі, що фінансується державою.  

«Докопався «лише» до сьомого коліна
у родинній династії військових» 
 ■ Чому вирішили стати професійним 
військовим?
 — Я військовий у сьомому поколін-
ні! Може, й більше, але мій дід докопався 
«лише» до сьомого коліна. Зрозуміло, що 
цей факт спонукав мене обрати саме війсь-
ковий фах. (До слова, мій дядько служив у 
Кантемирівській дивізії й під час війни в 
Нагірному Карабасі загинув там майором 
у 1993 році). 
 У 1989-му я закінчив Полтавське зеніт-
но-ракетне училище. Служив командиром 
батареї в одній із частин групи радянських 
військ у Німеччині, а після їх виведення в 
1993 році потрапив зі своїм підрозділом у 
Північнокавказький військовий округ, що 
в Росії. Хоча ми з іншими офіцерами ще в 
Німеччині писали рапорти з проханням 
перевести нас у розпорядження міністра 
оборони України. Спершу нам казали: ви-
ведете техніку, тоді відпустимо, але куди 
там... Нас ввели у 6-й корпус, яким коман-
дував генерал Рохлін (згодом Путін позбув-
ся його найогиднішим способом: генерала 
вбили, а в злочині звинуватили його дру-
жину). 
 У 1993-му, коли служив на Кавказі, 
взяв відпустку й поїхав додому, а заодно 
заїхав у наше Міністерство оборони, взяв 
документ на переведення і привіз його до 
частини в РФ. Лише наступного року я зміг 
перевестися до України. 
 Служив у «першій» Національній гвар-
дії (аж до її розвалу в 1999 році) — тоді саме 
створювалися ППО (протиповітряна обо-
рона) в самій Нацгвардії. За кілька місяців 
до цього грузинського президента Гамса-
хурдію розстріляли з гелікоптера через те, 
що його охорона не мала засобів боротьби з 
ними — тільки автомати. Тож, враховую-
чи цей сумний досвід, вирішили в Нацгвар-
дії створити війська, які мали б змогу зби-
вати літальні апарати. Вже після «гвардії» 
був переведений до ЗСУ, де й прослужив до 
2010 року. 
 ■ На Майдані ви були у 8-й «афгансь-
кій сотні», яку очолював Олег Міхнюк. Чи 
мали якесь відношення до ветеранів Аф-
ганістану?
 — Запросив до «афганців» мій това-
риш — ветеран Афганістану майор Петро 
Клевацький («Петя-вертольотчик»), який 
свого часу був командиром гелікоптера й 
його тричі збивали душмани! Двічі горів, 
але повертався у стрій після госпіталів, а 
на третій раз отримав такі травми, що був 
змушений звільнитися з армії. Отакі люди 
були тоді поряд на барикадах Майдану!
 ■ Чим займалися після буремних 
подій Революції гідності?
 — Декілька разів намагався через вій-
ськовий комісаріат призватися, але дізнав-
шись, що я підполковник, там починали 
невиразно говорити щось на кштал: «А 
куди, а що, а ким?» Зрештою, з четвер-
тою хвилею мобілізації, наприкінці 2014-
го, таки був призваний. Потрапив у 43-
тю окрему артилерійську бригаду. Части-
ни, по суті, не було — вона лише починала 
формуватися. Озброювали її самохідними 
203-мм «Піонами» — це найпотужніший 
артилерійський комплекс, який є в Ук-
раїні (дальність пострілу — майже 50 км, 
маса снаряда — 150 кг, радіус ураження — 
до 600 м, основне призначення — знищен-
ня бункерів. — Авт.). І складність була в 
тому, що наприкінці 1990-х років майже 
всі бригади, озброєні цими комплексами, 
були розформовані, а «Піони» — здані на 
склади. Усі фахівці, які мали уявлення, як 
з ними працювати, були втрачені. 
 Коли я прийшов у 43-тю бригаду, 
один дивізіон уже був створений і працю-
вав у зоні бойових дій. Тобто знайшли лю-
дей, які хоч трохи вміли працювати з цією 
«машиною», а вони вже готували особовий 
склад. Цей дивізіон став кістяком. А реш-

та вже потихеньку «підтягувалася». 
 ■ Вам доводилося безпосередньо «пра-
цювати» в зоні АТО?
 — Звісно. На травень-червень 2015 року 
наша частина була вже повністю сформова-
на й ми вирушили для виконання бойових 
завдань. Найбільшу увагу ми зосередили 
на Донецькому напрямку. Зокрема, це Де-
бальцівський напрямок, а також Донецьк, 
Маріуполь і т.д. Луганському напрямку 
приділяли менше уваги: там були не такі 
інтенсивні бої. 
 На жаль, не обійшлося в нашій бригаді 
без втрат, адже були контрбатарейні об-
стріли по нас... А десь у середині 2016 року 
з ворожого безпілотника було скинуто гра-
нати на один із наших дивізіонів. До нашої 
бригади у ворога була досить пильна увага, 
адже добряче їм допікали! 
 Згодом мене забрали на пункт пос-
тійної дислокації готувати розрахунки 
дивізіонів, бо почали приходити щойно 
мобілізовані новачки й треба було попов-
нювати особовий склад, відновлювати боє-
здатність. Хоча й потім були в мене виїз-
ди в зону бойових дій, але вже не тривалі. 
На початку 2017 року з рідної бригади пере-
йшов у Центр морально-психологічного за-
безпечення. 

«В органів виховної роботи лише забрали 
провідну роль КПРС»
 ■ Як давно створено Центр і чим він 
займається?
 — Центр було створено трохи більше 
року тому, й наші завдання є дуже широ-
кими, та й не все можна розповідати. Ос-
новну увагу ми приділяємо військам, які 

виконують бойові завдання на фронті. В 
окремих випадках працюємо також із ро-
динами бійців, але це, швидше, виняток, 
ніж правило. Здебільшого з родинами пра-
цюють структури морально-психологічно-
го забезпечення, які існують у кожній вій-
ськовій частині безпосередньо в пунктах 
постійної дислокації. 
 ■ Хто ініціював створення Центру? 
Якщо дещо спростити, то в ньому готу-
ють, як раніше казали, «політруків»?
 — (Сміється). Десь так. Прийшло ро-
зуміння, що така структура армії потріб-
на. Центру, подібного до нашого, у війську 
ніколи не існувало, якщо хочете, це навіть 
своєрідний експеримент, щоб перекрої-
ти, перебудувати всю систему морально-
психологічного забезпечення, яке існува-
ло досі. Бо як не крути, а органи морально-
психологічного забезпечення — це майже 
ті ж заступники командирів із виховної ро-
боти. Якщо взяти наші армійські статути, 
то здебільшого  це радянський статут, пе-
рекладений українською. Й обов’язки пе-
реважно взяті «звідти»: команди взагалі 
йдуть повністю старі, а в органів виховної 
роботи лише забрали провідну роль КПРС, 
а решту положень залишили.
 ■ У Центрі друкують якісь «бойові лис-
тки»?
 — Так. Безпосередньо мій відділ випус-
кає «бойовий бюлетень», що називається 

«Народжені вільними». Він розповідає бій-
цям, які перебувають у зоні АТО, що від-
бувається в ЗСУ; також наші юристи, фі-
нансисти дають відповіді на запитання вій-
ськових тощо. Тобто цей бюлетень є такою 
собі окопною «Правдою». 
 ■ Як багато бійців потребують допомо-
ги, зокрема й вашого Центру? Адже ста-
тистика, яка мені траплялася, дуже сум-
на, принаймі, щодо потреби бійців у пси-
хологічній підтримці.
 — На жаль, чимало... Все залежить 
від психіки й морального стану бійця: на-
приклад, декому достатньо просто роботи 
над собою. У будь-якому випадку людина, 
яка потрапляє в армію (необов’язково на 
фронт), зазнає певного стресу. Що вже го-
ворити про «фронтовиків» — з війни при-
ходять зовсім іншими людьми. 
 ■ Як часто офіцери вашого Центру 
виїжджають на лінію розмежування?
 — Там постійно одна-дві наші групи 
перебувають. Охоплюємо почергово всю 
лінію розмежування. Зараз ми намагає-
мося відійти від радянських шаблонів на 

кшталт лекцій, аудиторій, ура-патріотиз-
му… Не збираємо велику аудиторію (та 
«там», навіть при бажанні, це не вийшло 
б, бо кожен боєць при ділі). І навіть якщо 
нам доводиться спілкуватися лише з од-
ним бійцем — ми це робимо. 

«Село чотири роки живе на лінії 
розмежування, й жоден представник 
влади ніколи там не був»
 ■ Знаю, що Центр почав інтенсивно 
співпрацювати з «Просвітою»...
 — Так. У нас разом із Миколою Цим-
балюком, представником Всеукраїнсько-
го товариства «Просвіта» ім. Тараса Шев-
ченка, виникла ідея створити групу, яка 
буде складатися з музиканта, людини від 
«Просвіти» (тим паче, що було 100-річчя 
української революції й хто,  як не «просві-
тянин», зможе донести до особового складу 
всі нюанси тих давніх подій), художника 
та представника Центру морально-психо-
логічного забезпечення. Ця наша група не-
щодавно повністю проїхала по «передку» 
у Донецькій області — були в Гранітному, 
Волновасі, Новотроїцькому, відвідали де-
кілька бригад у тилу, працювали з арти-
лерійськими частинами, зокрема, в Золо-
тому Колодезі, були й в Мирнограді. Відві-
дали й хлопців, які лікуються в госпіта-
лях, наприклад, були в 65-му мобільному 
госпіталі, котрий в Часовому Ярі. 

 На лінії розмежування ми приїжджа-
ли безпосередньо на позиції в зводні опор-
ні пункти й там «працювали» з хлопця-
ми: кожен займався своїм — Марина ма-
лювала хлопців, Микола — просвітниць-
кою роботою займався, я  виконував свою 
роботу. В одному з таких «опорників», де 
ми працювали, виявилося, що нас і оку-
пантів фактично розділяє лише вузенька 
(п’ятиметрова) річечка, котра й розмежо-
вує позиції.
 ■ Як сприймали бійці перебування на 
«передку» вашої групи і як довго ви були 
на сході? 
 — Спершу бійці все сприймали насторо-
жено, а потім уже розслаблялися, й ми ста-
ли майже рідними. За 12 днів ми жодного 
разу не були на одному й тому ж місці. Було 
нас лише троє, бо з музикантом вийшла не-
величка халепа. Це мала бути жіночка й на-
передодні поїздки вона поцікавилась: «А де 
ми будемо зупинятися? В готелях?». 
 Цікавими були відвідини школи в 
Гранітному. Це селище розташоване фак-
тично на лінії розмежування. І школа, як 
на мене, — осередок українства там. Будів-
ля розташована на відстані, що відповідає 
дальності ворожого пострілу зі стрілець-
кої зброї. Але там — два прапори на вході, 
у фойє з одного боку — виставка, присвяче-
на Небесній сотні, з іншого — фотостенди, 
присвячені кожній із трьох наших бригад, 
які там стоять і час від часу проходять ро-
тацію. Там дуже зраділи нашому приїзду. 
«Просвіта» передала багато книжок для 
бібліотеки.
 Це село чотири роки живе на лінії роз-
межування й жоден представник ні вла-
ди, ні культури ніколи там не був. Місцеві 
жителі спершу дуже здивувалися, а потім 
дуже зраділи нашому приїзду. Тому хо-
четься передати великий привіт нашим 
«мінстецям», «мінкультурам», «міносві-
там» та іншим «мінам», які мають там бу-
вати. 
 ■ По поверненні зі сходу чим займали-
ся? 
 — Ми підготували й провели виставку 
«Народжені вільними!» під час святкових 
заходів в Українському домі до Дня Зброй-
них сил: представили фронтові роботи на-
шої художниці Марини Соченко. Вона на-
малювала 60 робіт під враженням перебу-
вання на «передку», на опорних пунктах: 
часто-густо творила під обстрілом на від-
стані 300-400 метрів від ворожих окопів 
— сиділа за бруствером i малювала наших 
хлопців.
 А нещодавно разом із «Просвітою» 
провели творчий конкурс серед військово-
службовців ЗСУ в трьох номінаціях: вірші, 
проза й пісня. До речі, двоє з трьох пере-
можців брали безпосередню участь у боях 
у зоні АТО, а призи їм вручав Дмитро Пав-
личко. ■

ДІЙОВІ ОСОБИ

«З війни приходять зовсім 
іншими людьми» 
Офіцер Центру морально-
психологічного 
забезпечення Володимир 
Потапов — про роботу 
новоствореного відомства 
на передовій і в тилу

■

«Центру, подібного нашому, у війську ніколи не існувало, це 
своєрідний експеримент, щоб перекроїти, перебудувати всю систему 
морально-психологічного забезпечення, яке існувало досі».

Підполковник Володимир Потапов.
Фото автора.
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Юрій ПАТИКІВСЬКИЙ

Завершення цьогорічних зимо-
вих свят подарувало українцям 
той самий неприємний сюр-
приз, з яким ми традиційно зму-
шені миритися щороку: наша 
національна валюта різко упала 
в ціні. А разом із нею й ціни на 
головні товари, наприклад, на 
пальне. Яке, у свою чергу, при-
зводить до здорожчання продо-
вольчих товарів. 
На думку експертів, гривня 
продовжуватиме падіння і на-
далі, опустившись до позначки 
29 грн. за долар. А звідти вже 
недалеко і до песимістичного 
сценарію курсу, закладеного у 
державний бюджет 2018 року 
— 30,1 грн. за долар. Якщо, 
звичайно, Нацбанку і владі не 
вдасться переламати тенденцію. 
Позитивних змін, вважається, 
можна буде очікувати не раніше 
кінця січня — початку лютого. 

Антирекорд і його тлумачення 
 Учора вранці котируван-
ня гривні до долара на міжбан-
ківському валютному ринку 
станом на 11:00 встановилися 
на рівні 28,54-28,58 гривні за 
долар. Євро при цьому торгува-
лося на рівні 34,90-34,95 грив-
ні, російський рубль — 0,5061-
0,5075 гривні. Таким чином 
міжбанк практично залишив-
ся на рівні п’ятниці, коли курс 
продажу був усього лише на дві 
копійки меншим. 
 Офіційний курс нашої нац-
валюти при цьому впав на 
10 копійок, до 28,54 гривні. 
Офіційний курс гривні до євро 
встановлений на рівні 34,63 
гривні, за 10 російських руб-
лів дають 5,0416 гривні.
 Так дорого офіційний до-
лар не коштував із початку 
2015 року, коли було встанов-
лено історичний антирекорд 
курсу гривні. При цьому курс 
євро таки встановив новий ре-
корд, із приставкою «анти»... 
Попередній максимум було до-
сягнуто 12 січня — 34,18 грн. І 
це ще, як переконані експерти, 
не межа. 
 Національний банк Украї-
ни, який, нагадаємо, самоусу-
нувся від відповідальності за 
курс гривні і декларує нібито 
таргетування інфляції, пояс-
нив січневий обвал доволі бу-
денно. Традиційними сезонни-
ми факторами. 
 «Уже третій рік поспіль у 

перші місяці року зростає по-
пит на валюту, зокрема з боку 
імпортерів. Які формують за-
паси товарів на новий рік. Зни-
жуються обсяги її надходжен-
ня, зокрема з боку аграріїв. 
Які зазвичай упродовж року 
забезпечують близько полови-
ни пропозиції валюти на між-
банківському ринку», — ска-
зав заступник голови НБУ Олег 
Чурій. 
 За його словами, Нацбанк 
намагається м’яко завадити 
падінню гривні. Точніше, не 
стільки завадити, скільки збе-
регти власну присутність на 
міжбанківському ринку. Із цією 
метою НБУ з початку року вже 
продав 53,5 млн. доларів. 
 Тож дія сезонних факторів, 
як треба розуміти ситуацію з 
огляду на логіку та трактуван-
ня Нацбанку, має закінчитися 
вже найближчим часом. 

Американці святкують — 
гривня падає 
 На думку фінансового екс-
перта Бориса Кушнірука, но-
ворічні коливання курсу в Ук-
раїні вже давно стали звичним 
явищем. І їх дуже вміло вико-
ристовують у власних інтере-
сах вітчизняні експортери: пог-
либлюючи реальне збільшення 
попиту штучним ажіотажем на 
готівковий долар. 
 Анонімні експерти при цьо-
му розповідають про «грошові 
рейси» літаків до аеропорту 
«Бориспіль»: повітряні судна 
з готівкою американських до-

ларів. Якщо, мовляв, раніше 
приземлявся один такий лай-
нер упродовж місяця, то тепер 
— щонайменше один на тиж-
день. Аби, за їхнiми словами, 
вдовольнити ажіотажний по-
пит. Хоча при цьому всі чудово 
розуміють: розмови, що попит 
є ажіотажним, роблять його 
саме таким.
 Експерти до сезонних при-
чин здешевлення української 
валюти додають й інші при-
чини. Зокрема, значні грив-
неві надходження на рахунки 
українських фінансових уста-
нов, які надійшли днями. А та-
кож той факт, що через вихід-
ні у США на цьому тижні банки 
в цілому світі працюватимуть 
за спеціальним, тобто, скоро-
ченим графіком. Що, звичай-
но ж, відобразиться на плате-
жах. 
 «Минулого тижня великий 
попит на валюту можна було 
пояснити не тільки внутріш-
німи розрахунками з банками 
за депозитними сертифікатами 
НБУ, були також виплати Мін-
фіну в розмірі 2,5 млрд. гри-
вень за облігаціями внутріш-
ньої позики, — сказав пред-
ставник «Райфайзен Банку 
Аваль» Юрій Гриненко. — Ок-
рім цього, як відомо, 15 січня в 
США відзначається День Мар-
тіна Лютера Кінга, отже аме-
риканські банки закриті. Тому 
українські імпортери пропла-
чували у четвер-п’ятницю ми-
нулого тижня як поточні конт-
ракти, так і угоди за 15-16 січ-
ня». 
 «Зараз період доволі низь-
кої активності імпортерів та 
експортерів. А тому навіть не-
великі коливання попиту і про-
позиції впливають на ринок. 
Продовжується виведення при-
бутку нерезидентами, зберіга-
ються девальваційні очікуван-
ня, підвищена гривнева ліквід-
ність та боргове навантажен-
ня», — додає старший аналітик 
«Форекс Клубу в Україні» Анд-
рій Шевчишин. 

Курс — 29! 
 Нинішнього тижня експер-
ти прогнозують подальше зрос-
тання курсу долара в Україні. 
На думку старшого аналітика 
компанії «Альпарі» Вадима Іо-
суба, найближчими днями про-
довжуватиметься тренд мину-
лого тижня. «Вартість продажу 
долара зросла на 1,3%, купів-
лі — на 1,1%, — нагадує він. 
— При цьому спред (тобто, різ-
ниця між курсом купівлі і кур-
сом продажу, — Ред.) звузився з 
1,2% до 1,1% за рахунок швид-
шого зростання курсу купівлі у 
порівнянні з курсом продажу». 
 Таким чином, за словами 
Іосуба, до йорданських свят 
гривня знецінюватиметься і 
надалі. «Безготівковий долар 
може піднятися до 28,9 грн., 
— каже він. — Готівковий до-
лар у банках продаватиметься 
за 28,7-29 гривень». 
 Андрій Шевчишин у своїх 
прогнозах оптимістичніший. 
«До кінця січня гривня колива-
тиметься в діапазоні 28-28,75 
грн. за долар, — каже він. — 
Попит на валюту збережеться 
до середини лютого через ви-
соку гривневу ліквідність. На-
разі ж курс нашої національної 
валюти закріпиться вище, ніж 
28 грн. за долар». 
 Психологічним бар’єром, 
на його думку, стане курс 
28,75 грн. за долар. «Як тіль-
ки гривня наближатиметь-
ся до цього показника, Націо-
нальний банк виходитиме на 
ринок із пропозиціями прода-
жу валюти, — стверджує аналі-
тик. — Регулятор уже сигналі-
зував про це ринку при підході 
до 28,5 за долар. Очевидно, що 
поточний дисбаланс має тимча-
совий характер і в другій час-
тині лютого тренд зміниться». 
За його словами, золотовалют-
ні запаси, які вже сягли 18,8 
млрд. доларів, покриють бор-
гові зобов’язання, але їх буде 
недостатньо для утримання си-
туації. «Тому Україні потрібні 
альтернативні надходження, у 

тому числі й iз боку західних 
партнерів і Міжнародного ва-
лютного фонду, а також роз-
міщення єврооблігацій і внут-
рішніх валютних позик», — ре-
зюмує Шевчишин. 

ЄВРОперспективи Україні 
 Суттєве падіння гривні щодо 
європейської валюти аналітики 
пояснюють доволі просто. «Той 
факт, що за одне євро вже дають 
понад 34 гривні, можна поясни-
ти двома факторами. По-перше, 
гривня падає сама по собі і її 
курс вже впевнено наближаєть-
ся до 29 грн. за долар. По-друге, 
на світовому ринку євро актив-
но укріплюється щодо долара. 
Саме тому євро швидше зростає 
щодо гривні, ніж долар. Так, у 
п’ятницю курс євро щодо дола-
ра сягнув позначки 1,215 — це 
максимальне значення з грудня 
2014 року», — пояснює Вадим 
Іосуб. 
 Найближчий прогноз пари 
євро/долар, за його словами, уп-
родовж першого півріччя 2018 
року — 1,25. «Європейська еко-
номіка виглядає доволі приваб-
ливо: зростає промисловість, 
споживання, — продовжує він. 
— Геополітичні ризики, які 
пророкували падіння євро, вже 
не діють. Додатковий фактор 
на користь євровалюти: Німеч-
чина досягла домовленості між 
партіями і вже готова сформу-
вати уряд. Окремо варто нагада-
ти про дії Європейського цент-
робанку, який планує звертати 
програму стимулювання і на-
лаштований агресивніше щодо 
грошово-кредитної політики. 
Це все формує попит на євро». 
 На думку Іосуба, надалі ці 
тенденції тільки посилювати-
муться: євро дорожчатиме щодо 
гривні. На його думку, у берез-
ні курс може сягнути 35 грн. за 
євро. 
 Утім, на думку Андрія Шев-
чишина, така ситуація Україні 
тільки на користь. «Зростання 
євро на світових ринках надає 
підтримку гривні. Адже Євро-
па сьогодні є головним торго-
вельним партнером України, — 
стверджує аналітик. — Укріп-
лення євро та європейської еко-
номіки підсилить український 
експорт». 
 Порада для українців, які 
не є експортерами, а відпочи-
вають за кордоном, у єврозоні: 
купуйте євровалюту. І чим 
раніше — тим краще! ■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Лідер Радикальної партії обурений 
тим, що лише за перші десять днів 2018 
року Україна повністю вичерпала кво-
ту на безмитні поставки до Євросоюзу 
меду, виноградного та яблучного соків.
 «В обмін на ці мізерні квоти з нового 
року повністю припиниться закупівля 
молока у селян. Це вже призвело до ка-
тастрофічного падіння ціни на молоко — 
з 5 до 2 гривень за літр і через це — за-
гроза масового вирізання корів. У підсум-
ку, українці споживатимуть «розбодяже-

ну» імпортну «молочку», а наші селяни 
та їхні діти залишаться і без того мізер-
них доходів», — наголосив Ляшко.
 Політик зазначив, що відстрочка об-
меження закупівлі молочної продукції 
у селян, про яку днями оголосив уряд, 
не вирішить проблем фермерів. Коман-
да Радикальної партії пропонує альтер-
нативу такій антиукраїнській політиці 
влади.
 «Заробляти мають українці, а не 
наші закордонні конкуренти; податки 
українців мають працювати на вітчиз-
няну економіку, а не бути інвестиціями 

в зарубіжну; корова, теля і порося ма-
ють бути в кожному сільському дворі, 
де живе понад 13 мільйонів українців», 
— зазначив народний депутат.
 Крім перегляду угоди з Євросоюзом, 
Олег Ляшко вимагає від влади освою-
вати нові ринки збуту, радикально зни-
зити процентні ставки по кредитах для 
розвитку вітчизняних виробників, про-
вести масштабну модернізацію виробни-
чих фондів та енергомодернізацію для 

зниження собівартості вітчизняної про-
дукції і підвищення її конкурентоздат-
ності.
 «Така нова економічна політика 
— «Купуй українське, плати україн-
цям!» — забезпечить українців роботою 
і достойною зарплатою, відновить нашу 
економіку, і відпаде потреба набирати-
ся боргів. Жебраків ніхто не любить і не 
поважає, тому треба бути сильними!» — 
підсумував Ляшко. ■

АЛЬТЕРНАТИВА

Зупинити 
знищення села
Олег Ляшко вимагає переглянути угоду з ЄС 
для суттєвого збільшення квот на безмитний 
продаж вітчизняної продукції

■

Олег Ляшко хоче, щоб українці пили справжнє молоко, а не імпортну «бодягу».❙

НАШІ ГРОШІ

ЄВРОепоха і ГРИВНЕпадіння 
До кінця січня наша валюта може знецінитися до 29 грн. за долар, 
а зміцнення можливе не раніше середини лютого. 

■

Щороку на початку січня долар 
і євро в Україні за традицією 
ходять... дорожчати.

❙
❙
❙
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Бійся 
пчиха 
США та Італія 
переживають атаку 
небезпечного вірусу 
грипу 
Олег БОРОВСЬКИЙ

 У 46 штатах США поширюєть-
ся дуже небезпечний вірус грипу, 
який, за словами фахівців, є дуже 
заразний та стійкий до щеплень, 
повідомляє американська телеме-
режа «Ей-Бі-Сі Ньюс». Поширен-
ня грипу штаму H3N2 розпочало-
ся з жовтня і відтоді він спричи-
нив смерть 13 дітей. Губернатор 
штату Алабама Кей Айві оголо-
сив надзвичайний стан у зв’язку 
із загрозою здоров’ю громадян. 
Шпиталі вже переповнені і почи-
нає даватися взнаки брак анти-
вірусних препаратів. 
 Американські служби охоро-
ни здоров’я б’ють на сполох і по-
переджають, що вірус типу H3N2 
особливо небезпечний для дітей 
та осіб, старших 65 років. Фахі-
вець з інфекційних захворювань 
доктор Вільям Шаффнер з Уні-
верситету Вандербільда заявив 
в інтерв’ю «Ей-Бі-Сі Ньюс», що 
цьогорічний сезон грипу у США 
розпочався дуже рано, а небез-
печний вірус виявлено «при-
близно одночасно майже по всій 
країні». Кількість захворювань 
iще не дає підстав говорити про 
загальнонаціональну епідемію, 
але в багатьох містах у США вже 
закрито школи.
 За словами доктора Дена 
Джернігана з Центру імуно-
логії та захворювань дихаль-
них шляхів, за останні 13 років 
у США ще не з’являвся вірус, 
який би так швидко поширив-
ся майже на всі штати, тому слід 
очікувати, що сезон грипу трива-
тиме ще довго, а його пік припа-
де на весну. 
 Також в Італії цьогоріч-
ний грип визнано найнебезпеч-
нішим iз 2004 року з огляду на 
легкість його поширення. На 
цей час у країні вже захворіли 
на грип приблизно три мільйони 
осіб, вже зареєстровано 30 смер-
тей та 140 особливо тяжких ви-
падків перебігу хвороби. Мініс-
терство охорони здоров’я Італії 
повідомляє, що з початку січня 
реєструється новий спалах за-
хворюваності на грип, особливо 
серед дітей та літніх осіб. Керів-
ник Національного інституту 
здоров’я Вальтер Річчарді також 
наголосив, що цьогорічна форма 
грипу є найтяжчою за останні 14 
років, та висловив занепокоєння 
з цього приводу. У розмові з аген-
цією Adnkronos він наголосив, 
що, за прогнозами, цьогорічна 
кількість смертей iз приводу різ-
номанітних ускладнень унаслі-
док грипу, приміром, запалення 
легенів чи зупинка серця, може 
становити кілька тисяч. 
 Італійські ЗМІ повідомляють 
про безпрецедентні заходи, яких 
вжила влада міста Порденоне на 
північному сході Італії через гі-
гантські черги хворих у лікарнях 
та неспроможність медзакладів 
прийняти всіх інфікованих. Ві-
дучора всі медичні заклади міста 
відміняють планові операції та 
інші процедури і переходять ви-
нятково на режим допомоги хво-
рим на грип та з ускладненнями 
від нього. ■

■ Ігор ВІТОВИЧ

 У Чехії відбувся перший 
тур президентських виборів. 
За посаду глави держави бо-
ролося дев’ять кандидатів. 
Фаворитом опитувань був 
нинішній очільник держа-
ви Мілош Земан, який і здо-
був найбільшу кількість голо-
сів, але не дотягнув до 50%, 
щоб перемогти вже в першо-
му турі. 
 Згідно з оприлюдненими 
в неділю Чеським статистич-
ним управлінням повними да-
ними результатів виборів, за 
Мілоша Земана віддали голо-
си 38,58 % виборців, за його 
головного суперника Їржі 
Драгоша -— 26,60 %. Вони й 
зустрінуться у другому турі ви-
борів 26-27 січня. Явка вибор-
ців становила 61,91%.
 Мілошу Земану — 73 роки, 
при цьому хорошим здоров’ям 
він не може похвалитися — 
пересувається з ціпком. Від-
повідно має підтримку пере-
дусім у невеликих містах і 
селах, серед менш освічених 
виборців. Він не приховує не-
гативного ставлення до Євро-
пейського Союзу, виступає за 
тісні взаємини з Росією та Ки-
таєм; відомий своїми супере-
чливими висловлюваннями, 
зокрема, про український 
Крим (восени минулого року 
він заявив, що вважає анексію 
Криму завершеним фактом). 
Їржі Драгош — це колишній 
голова чеської академії наук, 

йому 68 років. Він хоче, щоб 
Чеська Республіка була сучас-
ною країною з активною євро-
пейською політикою. Заодно, 
Їржі Драгош наголошує на 
своєму намірі захищати Кон-
ституцію і бути якомога бли-
жче до людей.
 Це другі в Чехії прямі ви-
бори президента. Перші від-
булися п’ять років тому. Тоді 

Мілош Земан виграв зма-
гання з колишнім очільни-
ком МЗС Карелом Шварцен-
берґом. Судячи з результатів 
першого туру, немалі шанси 
на перемогу в другому «раун-
ді» — у Мілоша Земана. Йому 
віддадуть свої голоси також 
комуністи. 
 Земана також підозрюють 
у змові з підприємцем і міль-

ярдером Андрієм Бабішем, 
який нещодавно отримав пост 
прем’єр-міністра країни. До-
ручивши лідеру популістсько-
го руху «Акція незадоволених 
громадян» (ANO) сформувати 
уряд меншості за підсумка-
ми парламентських виборів, 
президент заявив, що дасть 
Бабішу достатньо часу, аби 
той зміг заручитися підтрим-
кою перед тим, як нижня па-
лата парламенту буде голосу-
вати за вотум довіри кабінету 
міністрів. А таке голосування 
відбудеться сьогодні. За попе-
редніми прогнозами, уряду 
Бабіша не вдасться заручити-
ся парламентським довірою. 
Мілош Земан запевнив: якщо 
це станеться, він надасть пар-
тії ANO другий шанс сформу-
вати уряд.
 Їржі Драгош також має 
шанси на перемогу. Хоча чесь-
кі проєвропейські ліберали 
роз’єднані і не мають якоїсь 
єдиної спільної програми, але 
сім iз дев’яти учасників пер-
шого туру закликали своїх ви-
борців віддати голоси у друго-
му турі за Їржі Драгоша. ■

Болгарія представила пріоритети свого 
головування в Раді ЄС
 Болгарія, яка від початку січня до кінця чер-
вня 2018 року головує в Раді Європейського Сою-
зу, представила свої пріоритети на виїзному засі-
данні Єврокомісії в болгарській столиці. Болгарська 
сторона хоче довести до зближення країни Захід-
них Балкан з євроспільнотою, а також подбати про 
свої інтереси — йдеться про участь у Шенгенській 
зоні та про введення спільної європейської валюти. 
Європейська комісія пообіцяла керівництву в Софії 
підтримку. Болгарія вирішила, що в середині трав-
ня відбудеться євросоюзно-балканський саміт, на 
якому планується обговорити прогрес країн Захід-
них Балкан у впровадженні європейських стандартів. 
Керівництво в Софії вважає, що 2025 рік є реаліс-
тичним терміном розширення євроспільноти на За-
хідні Балкани. Вирішення конфлікту на сході України 
не значиться в пріоритетах традиційно проросійськи 
налаштованого болгарського керівництва. Втім пози-
ція Болгарії як керівної країни в Раді ЄС не є міцною. 
Послабили її закиди відносно недостатньої боротьби 
з корупцією та неефективного правосуддя.

Медична книжка Трампа 
 Президенти США мають обов’язок на початку 
кожного року проходити медичне обстеження, про 
результати якого інформують націю. 12 січня перше 
таке обстеження пройшов Дональд Трамп. Як повідо-
мив лікар американського лідера у Білому домі після 
медогляду, президент має «бездоганне здоров’я». 
За словами Ронні Джексона, військові медики огля-
дали пана Трампа впродовж трьох годин у п’ятницю, 
і все пройшло «винятково добре». Але Трамп від-
мовився проходити огляд свого психічного стану. 
Це при тому, що тепер тривають дискусії навколо 
суперечливої книги про американського президен-
та «Вогонь і лють: у коридорах Білого дому Трам-
па» журналіста Майкла Волффа. Заплановане на по-
чаток січня видання книги так і не відбулося, але 
його видавець не відмовиться від випуску книги, і 
вона має побачити світ сьогодні, 16 січня. В ній ав-
тор ставить під сумнів психічну адекватність Трампа. 
За словами Майкла Волффа, у Білому домі Трампа 
сприймають, як дитину, яка потребує «негайної ви-
нагороди». У відповідь президент США сказав, що 
в тій книзі «повно брехні», а держсекретар Рекс Тіл-

лерсон заперечив закиди про те, що психічний стан 
Дональда Трампа погіршується.

У Норвегії сформували уряд меншості
 Три партії через чотири місяці після виборів на-
решті сформували уряд меншості у Норвегії, його 
знову очолила консерваторка Ерна Солберг. У неді-
лю, 14 січня, вона пообіцяла знайти «хороші, спільні 
рішення» для скандинавської країни, відомої своїм 
високим рівнем добробуту громадян. Кабінет скла-
дається із представників консерваторів, правопо-
пулістів та лібералів, його підтримують центристсь-
кі християнські демократи, повідомляє агенція но-
вин dpa. Лідерка правопопулістів, міністр фінансів 
у попередньому уряді Сів Єнсен заявила, що Осло 
посилить антиміграційну політику, зокрема щодо пе-
реселення членів родин, розширить вимоги для от-
римання громадянства, а також заборонить бурки. 
Для Норвегії уряди меншості не рідкість. Поперед-
ній уряд Солберг також був призначений за коаліції 
меншості з правими популістами. Цей кабінет також 
підтримувався Ліберальною та Християнською на-
родною партіями. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 Пасажирський літак «Боїнг 737-
82R» турецької авіакомпанії Pegasus 
Airlines не зумів злетіти під час стар-
ту, зісковзнув зі злітно-посадкової 
смуги в турецькому аеропорту Траб-
зон, що на узбережжі Чорного моря, 
і завис в урвищі над морем, пові-
домляє Бі-Бі-Сі. Лоукостер Pegasus 
Airlines здійснював рейс iз Трабзона 
до Анкари. 
 Турецькі ЗМІ розповіли, що під 
час інциденту у салоні машини роз-
почалася паніка, повідомила де-
ржавна Анатолійська агенція но-
вин, але в підсумку ніхто зі 162 па-

сажирів, двох пілотів та чотирьох 
членів екіпажу не постраждав. Піс-
ля того, як літак загруз у ґрунті на 
крутому схилі за кілька метрів вiд 
моря, людей безпечно евакуюва-
ли, повідомив губернатор провін-
ції Юкел Явуз. Про травмованих не 
повідомляли. Якби літак зірвався з 
крутого схилу над морем, то наслід-
ки були б значно серйознішими. 
 Прес-служба губернатора пові-
домила, що причини інциден-
ту вивчаються. Аварія сталася 
пізнього суботнього вечора, аеро-
порт не працював до опівдня не-
ділі, поки з’ясовували обставини 
інциденту. ■

НОВИНИ ПЛЮС■

Літак ледь не торкнувся носом хвиль.❙

ХЕПІ-ЕНД 

Ангели схопили 
за крила 
Турецький пасажирський літак 
ледь не впав у море

■

ЇХНІЙ ВИБІР

Тільки Мілош усіх миліший? 
Чинний президент Чехії, який тяжіє до Москви, 
має шанси переобратися на другий термін

■

Земан і Драгош: учорашній день проти завтрашнього. ❙
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Людмила НІКІТЕНКО

     У черкаському райцентрі Монастири-
ще встановили пам’ятник полковнику Іва-
ну Богуну, який у 1653 році звільнив місто 
від польських завойовників на чолі зі Сте-
фаном Чарнецьким. 
 Як розповіли «Україні мо лодій» у Мона-
стири щен ській РДА, про цей пам’ятник 
місцеві жителі мріяли давно, і нарешті 
вдалося достойно вшанувати пам’ять героя 
Війська Запорізького. Відтепер бронзовий 

вершник височіє у центрі міста. 
 Пам’ятник відкрили в рамках реконс-
трукції головної площі міста імені Героїв 
Майдану.
 «Згідно з планом реконструкції, окрім 
встановлення монумента Івану Богуну, на 
площі викладено тротуарну  плитку, зве-
дено вхідну арку до паркової зони та фон-
тан зі скульптурами слонів, карусель зі 
світловим та музичним су проводом», — 
розповідають у районній державній ад-
міністрації. ■

ДИВЕРСІЇ

Чужі серед 
своїх
У столиці викрили  
пропагандистську студію
Тарас ЗДОРОВИЛО

 Гарно спрацювали минулого 
тижня оперативники СБУ: спільно 
з прокуратурою Криму їхнiм «уло-
вом» стали в Києві двоє пропаган-
дистів, що виконували замовлення 
російських спецслужб. Ці «горе-
партизани»  облаштували у приват-
ному будинку в столиці студію для 
зйомок та монтажу відеосюжетів.
 «Оперативники спецслужби 
встановили, що двоє мешканців сто-
лиці за завданням російських спец-
служб розміщували в мережі iнтер-
нет антиукраїнські відеоматеріали, 
що згодом транслювались російсь-
кими ЗМІ», — написала на своїй 
сторінці у Facebook прес-служба 
СБУ.
 За даними українських спец-
служб, зловмисники періодично 
виїжджали до РФ, де отримували 
від своїх кураторів відповідні інс-
трукції та гроші за виконану робо-
ту. У своїх відеоматеріалах злочин-
ці містили заклики до вчинення на-
сильницьких дій проти існуючого 
конституційного ладу, державної 
влади, а також виправдовують екс-
тремістські та терористичні дії.
 За підготовлені й випущені у світ 
антиукраїнські матеріали  «жур-
налістам» «світить»  ув’язнення. ■

■

Пам’ятник козацькому полковнику Івану Богуну в Монастирищі.
Фото з сайта umanportal.com.

❙
❙

ШАНА

Бронзовий вершник
У Монастирищі встановили пам’ятник полковнику 
Війська Запорозького Івану Богуну

■ КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА

Добрий день! Померла наша бабуся. Ми з братом — єдині родичі. Проте бабуся ніяких 
документів не залишила. Підкажіть, що нам треба робити, з чого почати, аби отрима-
ти спадщину?

Ольга Хлустенко

Відповідає міністр юстиції України Павло Петренко

■

Що таке спадкування?
 Спадкування — це перехід прав 
та обов’язків від особи, яка померла 
(спадкодавця), до інших осіб (спад-
коємців). 
 Спадкування, відповідно до чин-
ного законодавства, здійснюється за 
заповітом або за законом. До скла-
ду спадщини входять усі права та 
обов’язки, що належали спадкодав-
цеві на момент відкриття спадщи-
ни і не припинилися внаслідок його 
смерті. 

Відкриття спадщини
 Часом відкриттям спадщини є 
день смерті особи або день, з якого 
вона оголошується померлою. Міс-
цем відкриття спадщини є остан-
нє місце проживання спадкодавця. 
Якщо місце проживання спадкодав-
ця не відоме, місцем відкриття спад-
щини є місцезнаходження нерухо-
мого майна, а за його відсутності — 
рухомого майна.
 Якщо останнім місцем про-
живання спадкодавця є населе-
ний пункт, на території якого ор-
гани державної влади тимчасово не 
здійснюють свої повноваження або 
тимчасово окупована територія, тоді 
місцем відкриття спадщини є місце 
подання першої заяви, яка свідчить 
про волевиявлення щодо спадкового 
майна, спадкоємців, виконавців за-
повіту, осіб, зацікавлених в охороні 
спадкового майна, або вимоги кре-
диторів.

Хто має право на спадщину?
 Законодавством визначено, що 
право на спадкування мають особи, 
визначені у заповіті.
 У разі відсутності заповіту, ви-
знання його недійсним, неприйнят-
тя спадщини або відмови від неї це 
право одержують особи, визначені 
Цивільним кодексом України (спад-
коємці за законом). 
 Спадкоємець має право прий-
няти спадщину або не прийняти її. 
Спадкоємець, який постійно прожи-
вав разом зі спадкодавцем, автома-
тично приймає спадщину, якщо уп-
родовж 6 місяців він не заявив про 
відмову від неї. 
 Водночас спадкоємець, який ба-
жає прийняти спадщину, але на час 
відкриття спадщини не проживав 
постійно зі спадкодавцем, має по-
дати нотаріусу заяву про прийнят-
тя спадщини. 
 Заява про прийняття спадщини 
подається спадкоємцем особисто. 
 З метою заведення спадкової спра-
ви необхідно звернутися до нотаріуса 
протягом 6 місяців від часу відкрит-
тя спадщини із заявою про прийнят-
тя спадщини, про відмову від прий-
няття спадщини або про відмову від 
спадщини. Разом із заявою необхід-
но мати при собі паспорт, у разі на-
явності — свідоцтво про смерть осо-
би, документ, що підтверджує місце 
відкриття спадщини.

Чи обмежуються строки для 
прийняття спадщини?
 Для прийняття спадщини зако-
нодавством встановлено строк у 6 мі-
сяців, який починається з часу від-
криття спадщини. Якщо спадкоє-
мець упродовж шести місяців з часу 
відкриття спадщини не подав заяву 
про прийняття спадщини, він вва-
жається таким, що не прийняв її. 
 За позовом спадкоємця, який 
пропустив строк для прийняття 
спадщини з поважної причини, суд 
може визначити йому додатковий 
строк. Слід зазначити, що спадкова 
справа заводиться нотаріусом за міс-
цем відкриття спадщини на підставі 
поданої першою заяви.

Коли видається свідоцтво на 
спадщину?
 Свідоцтво про право на спадщину 
видається спадкоємцям після закін-
чення шести місяців із часу відкрит-
тя спадщини. Відсутність свідоцтва 
про право на спадщину не позбавляє 
спадкоємця права на спадщину.
 Спадкоємець, який прийняв спад-
щину, у складі якої є нерухоме майно, 
зобов’язаний звернутися до нотаріуса 
за видачею йому свідоцтва про право 
на спадщину на нерухоме майно. 
 Видача свідоцтва про право на 
спадщину спадкоємцям, які прий-
няли спадщину, ніяким строком не 
обмежена.

Які документи необхідні? 
 Нотаріус при видачі свідоцтва 
про право на спадщину за заповітом 
або законом перевіряє факт смер-
ті спадкодавця, наявність заповіту, 
час і місце відкриття спадщини, на-
явність підстав для закликання до 
спадкоємства за законом осіб, які по-
дали заяву про видачу свідоцтва, та 
склад спадкового майна.
 Нотаріусу подаються: 
 * паспорт, 
 * реєстраційний номер облікової 
картки платника податку, 
 * документи, що посвідчують пра-
во власності спадкодавця на спадко-
ве майно (державний акт на земель-
ну ділянку, сертифікат на право на 
земельну частку (пай), свідоцтво 
про право на спадщину, посвідчені у 
встановленому законом порядку до-
говори купівлі-продажу, дарування, 
міни, до яких додається сертифікат 
на право на земельну частку (пай), рі-
шення суду про визнання права на зе-
мельну частку (пай)) та витяг із Де-
ржавного земельного кадастру), 
 * оплата за нотаріальну дію 
тощо.
 У разі заведення спадкової спра-
ви та встановлення складу спадково-
го майна нотаріус надає спадкоємцю 
письмову довідку щодо переліку до-
кументів, необхідних для оформлен-
ня спадщини та видачі свідоцтва про 
право на спадщину, із зазначенням 
розміру плати за вчинення відповід-
них нотаріальних дій, яка визначена 
державним нотаріусом або щодо якої 
було досягнуто домовленості між 
приватним нотаріусом та спадкоєм-
цем до заведення спадкової справи.

Що робити, якщо всіх зазначених 
документів немає?
 За відсутності у спадкоємця необ-
хідних для видачі свідоцтва про пра-
во на спадщину документів нотаріус 
роз’яснює йому процедуру вирішен-
ня зазначеного питання в судово-
му порядку. Нотаріус має право від-
мовити у вчиненні нотаріальної дії, 
якщо не подано відомості, не внесено 
плату та не подано документи, необ-
хідні для вчинення нотаріальної дії. 
 На вимогу особи, якій відмовлено 
у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус 
зобов’язаний викласти причини від-
мови в письмовій формі і роз’яснити 
порядок її оскарження. Про відмову 
у вчиненні нотаріальної дії нотаріус 
протягом 3 робочих днів виносить 
відповідну постанову.
 Нотаріальна дія або відмова в її 
вчиненні, нотаріальний акт оскар-
жуються у суді. Право на оскаржен-
ня нотаріальної дії або відмови в її 
вчиненні, нотаріального акта має 
особа, прав та інтересів якої стосу-
ються такі дії чи акти.

 Для консультації звертайтесь до 
Координаційного центру з надання 
правової допомоги:
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, 
офіс 312, тел.: (044) 486-71-06.

ЗАРУЧНИКИ

Десять моряків
У Сирії забрали паспорти в українців

■

Ірина КИРПА 

 За борг судновласника у Сирії заарештували 
судно з десятьма моряками з України на борту. У 
всіх членів команди судна Starshina Derov N.G за-
брали паспорти, а людям заборонили пересуван-
ня по території Сирії. Заручниками ситуації ста-
ли четверо мешканців Херсона, п’ятеро одеситів, 
троє моряків iз Миколаєва та киянин. Відомо, що 
українські моряки чотири місяці тому уклали кон-
тракт iз турецьким судновласником за посередниц-
тва підприємства «Альянс Навігейшн» (Херсон). 
Передбачалося, що команда відправиться на борт 
судна до Лівану, але раптово з’ясувалося, що ко-
рабель перебуває в сирійському порту Тартус, де 
вже понад два роки йде громадянська війна. Про 
те, що ситуація катастрофічна, стало зрозуміло піс-
ля того, як «Альянс Навігейшн» від проблеми са-
моусунувся, а Морська адміністрація Танзанії про-
ігнорувала всі запити моряків.
 — Лише завдяки втручанню дипломатичних 
служб України нашим морякам почали постачати 
на борт арештованого у Сирії судна воду та провізію, 
— розповів керівник проектів благодійної організа-
ції «Фонд допомоги морякам «Ассоль «Андрій Шев-
ченко. — Нині судно перебуває в жахливому техніч-
ному стані та може становити загрозу для екології чу-
жої держави. Ми чекаємо реакції на дії посередника 
при працевлаштуванні з боку Міністерства соціаль-
ної політики та правоохоронних органів України.
 Раніше судновласник Starshina Derov N.G з Ту-
реччини неодноразово ухилявся від санкцій через по-
рушення заборони на відвідування портів окупова-
ного Криму. Потім корабель заарештували в Сирії за 
борги судновласника за позовом третьої особи. Ук-
раїнські моряки змушені виживати в екстремаль-
них умовах Сирії, а надії на отримання чесно зароб-
лених грошей тануть iз кожним днем. Борг iз за-
рплати вже перевищив суму у 50 тисяч доларів. ■
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Бенефiс
 У серпнi 1976 року вийшов указ Пре-
зидiї Верховної Ради СРСР про присвоєн-
ня почесного звання «Народний артист 
СРСР» солiсту Одеського державного те-
атру музичної комедiї Михайловi Григо-
ровичу Водяному, до того — народному 
артисту України, ще ранiше — заслуже-
ному артисту УРСР.
 Це був закономiрний пiдсумок тако-
го бажаного для театру явища, як ан-
шлаг, який тривав двадцять (!) рокiв, 
коли квиткiв «на Водяного» не iснувало 
в природi, вiд чого годувався не один де-
сяток квиткових спекулянтiв, коли по-
бачити виставу з Водяним стало такою ж 
пам’яткою для туристiв, якi збiльшува-
ли населення Одеси вдвiчi, як i побачи-
ти пам’ятник Дюку де Рiшельє (йдеться 
про оперету «На свiтанку», де Михайло 
Водяний «феноменально», за оцiнкою 
критикiв, виконував роль Мишка Япон-
чика — короля одеських нальотчикiв).
 Для Одеси, яка навiть iз пересiчної 
подiї здатна зробити сенсацiю, це було 
тим випадком, коли сама сенсацiя при-
йшла до рук одеситiв. Справдi, нiколи 
в Одесi не жив жоден народний артист 
СРСР, нiколи в жанрi оперети такого 
звання нiкому не давали — москвичi Те-
тяна Шмига, Герард Васильєв, Григорiй 
Ярон стали «народними» пiсля Водяно-
го.
 Водяний знав: одесити — такий на-
род, який не чекатиме нiякого офiцiйно-
го запрошення, всi одразу прийдуть уже 
не в театр, а до винуватця урочистої подiї, 
аби обiйняти його, потиснути руку, про-
стягнути якщо й не подарунок, то букет 
квiтiв. Розумiючи це, керiвництво театру 
одразу створило оргкомiтет на чолi з ди-
ректором Матвiєм Ошеровським.
 Оскiльки Водяного вже тодi знала вся 
Україна, було прийнято рiшення «про-
вернути захiд» по-одеськи — з розма-
хом i на широку ногу. Тож урочистостi 
було перенесено на мiсяць — пiдготовка 
до всесоюзних (не побоюся цього слова) 
урочистостей розпочалася.
 Особисто я, хоча й народився в Одесi, 
хоча не раз бував на виставах театру опе-
рети, про те, щоб потрапити на бенефiс Во-
дяного, i мрiяти не мiг. Однак, як це не-
часто буває в життi, фортуна посмiхнула-
ся менi: я тут же приїхав до Будинку пись-
менникiв України на вулицi Мечникова, 
10 в Києві, де жив мiй друг i земляк Гри-
горiй Плоткiн, автор лiбрето нашумiлої 
оперети «На свiтанку», що принесла по-
пулярнiсть i славу Михайловi Водяному.
 Григорiй Давидович одразу здогадав-
ся про мету мого вiзиту:
 — Отримав запрошення на бенефiс 
Водяного, — мовив вiн, i за виразом мого 
обличчя зрозумiв, що i я не проти, щоб 
побувати там.
 Як автор лiбрето Григорiй Давидович 
був своєю людиною в Одеському театрi 
оперети, i нiхто нi в чому йому б не вiд-
мовив. Розумiючи це, вiн сказав рятiвну 
фразу: «Беру вас iз собою».
 Квиток лiтаком на рейс «Київ—Оде-
са» коштував тодi 15 карбованцiв, ту-
ристичний сезон добiгав кiнця, вiдтак я 
без зайвих проблем дiстався Одеси.
 Ми зустрiлися бiля входу в театр, i 
обидва контролери, глянувши на Плот-
кiна, шанобливо пропустили нас.
 На виставу ми спiзнилися, та не дуже 
сумували, бо не раз бачили її, а от цiла 
галерея вишукано сервiрованих столiв 
немовби чекала на нас. Столи накрили у 
досить просторому фойє, i всi розгляда-
ли їх, бо до вшанування й бенефiсу ще не 
приступили.
 І ось в образi та костюмi Мишка 
Япончика, у капелюсi канотьє на голо-
вi та золоченою тростиною в руках упер-
ше у званнi «Народний артист СРСР» 
з’являється Михайло Водяний. Одра-
зу вибухає овацiя. Ставши на вiдведене 
йому почесне мiсце, Водяний виголошує 
найзнаменитiшу фразу Мишка Япончи-
ка:
 — Моє шанування!..
 Знову овацiї, знову смiх. Нарештi за-
прошенi заспокоюються. До винуватця 
урочистостей звертається директор те-
атру Матвiй Ошеровський:

 — Дорогий Михайле Григоровичу, 
якби я зачитав усi вiтання, що надiйшли 
на вашу адресу, то за цим заняттям ми 
просидiли б до ранку. Тому обмежуся 
лише тими, якi вiдiбранi оргкомiтетом 
iз проведення урочистостей:

 «Народному артисту СРСР товаришу 
Водяному Михайловi Григоровичу
 Спiльним рiшенням басейнових 
профспiлкових комiтетiв Чорноморсько-
го пароплавства й китобiйної флотилiї 
«Слава» вам видiлена двокiмнатна квар-
тира в будинку плавскладу по вулицi Де-
рибасiвськiй, рiг вулицi Карла Маркса.
 Ключi вiд квартири ви можете отри-
мати в редакцiї газети «Моряк».
 Начальник Чорноморського па-
роплавства Данченко
 Капiтан-директор китобiйної фло-
тилiї «Слава» Соляник».
 «Дорогий Михайле Григоровичу, повi-
домляємо, що колективи коньячного за-
воду «Шустов» i винзаводу «Шабо» ство-
рили на вашу честь iменнi марочнi напої. 
Коньяк «Водяний» (три ящики) та порт-
вейн «Водяний» (три ящики) будуть до-
ставленi до мiсця вашої роботи.
 Директор об’єднання «Шустов» Кула-
ков
 Директор винрадгоспу «Шабо» Ба-
лан».

 Кожна вiтальна телеграма знаходи-
ла палкий вiдгук у залi — усi кричали 
«ура», аплодували...
 — Друзi мої, — з келихом шампансь-
кого у руцi пiдводиться спецiальний 
гiсть — почесний одесит Леонiд Утьо-
сов. — Я щасливий, що багато рокiв то-
варишую з тобою, Михайле. Але колись 
я знав i того, кого ти так блискуче граєш, 
— справжнього Мишка Япончика.
 А познайомилися ми так: недалеко 
звiдсiля, на розi Ланжеронiвської й Ка-
терининської, розташовувалося кафе 
«Фанконi», зараз це ресторан «Волна». 
Італiєць непогано платив, i я у нього спi-
вав. І ось одного разу пiдходить до мене 
якийсь суб’єкт i каже: «Бачите столик 
пiд пальмою? Вас просять пiдiйти».
 Я пiдiйшов. З усiх явно видiлявся 
один. Вiн був у бездоганному костюмi, 
волосся виблискувало брiолiном. Зви-
чайно, я його впiзнав, але вигляду не по-
дав.
 «Послухайте, — каже Япончик, — у 
вас шикарний голос, менi здалося, що за 
вами плаче опера».
 «Ну що ви, — вiдповiдаю я, — у мене 
не оперний голос, i в оперу мене нiхто не 
запрошував.
 «Я вас запрошую, — рiшуче каже 
вiн, — чи вам цього не досить?»
 «Але ж у мене навiть немає фрака, а 
без фрака я на оперну сцену не вийду».
 «Завтра о цiй порi вам привезуть 
фрак, а бiля входу на вас чекатиме фае-
тон».
 Так i сталося. Я проспiвав кiлька ро-
мансiв, а його братва, яка зайняла пер-
шi ряди, несамовито менi аплодувала.
 Узагалi ж це був одеський Робiн Гуд, 
який грабував не заради збагачення, на-
грабоване вiн щедро роздавав бiднотi...

 

Тепер зiзнаюся: розповiдь про далекого 
Мишка Япончика мало цiкавiла мене, 
набагато привабливiше виглядав Ми-
хайло Григорович Водяний, до якого 
щойно прийшла недосяжна для бiль-
шостi артистiв висота — звання народ-
ного артиста СРСР. Поговорити з ним, 
почути його розповiдь про його ж ней-
мовiрно цiкаве життя стало заповiтною 
моєю мрiєю. Однак усi спроби зустрiти-
ся  з ним, «розговорити» його, виклика-
ти на вiдверту розмову виявилися безус-
пiшними. Яснiсть внiс Григорiй Давидо-
вич Плоткiн, з яким ми разом поверта-
лися з рiдної Одеси до не менш рiдного 
нам обом Києва:
 — Вiн дуже ображений на пресу, 
зустрiчей iз журналiстами категорично 
уникає, — мовив Плоткiн i коротко вик-
лав причину.
 Режисер Суламиф Цибульник на кi-
ностудiї iм. Довженка зняла фiльм «Інс-
пектор карного розшуку», у якому Во-
дяний виконує роль фальшивомонетни-
ка Сосiна. Цей Сосiн, роз’їжджаючи по 
країнi, оселяється у дорогих готелях, за-
прошує туди жiнок. Намагаючись вип-
равдатися, Сосiн каже iнспектору кар-
ного розшуку: «Фальшивими грiшми я 
розраховувався з приватним сектором 
(вказує на жiнку в його лiжку), а де-
ржавi я сплачував справжнi».
  І раптом газета «Радянська Україна» 
у рецензiї на фiльм заявляє, що не лише 
герой Водяного, а й вiн сам, перебуваю-
чи в iнших мiстах, запрошує до себе жi-
нок, щоправда, грошей їм не сплачує, бо 
має колосальний шарм, тож жiнки i без 
грошей щасливi провести з ним час.
 Обуренню Михайла Григоровича, 
який, окрiм своєї дружини Мари — 
Маргарити Іванiвни Дьомiної, артист-
ки того-таки Одеського театру оперети, 
— на iнших жiнок навiть не дивився, не 
було меж. Вiдтодi вiн зненавидiв пресу 
та її слуг — журналiстiв.
 Тому того пам’ятного дня моя зустрiч 
iз ним не вiдбулася.

Інтерв’ю
 Минуло десять рокiв. За цей час у 
життi Михайла Григоровича сталися ко-
лосальнi змiни: у своєму театрi вiн став 
одразу всiм — директором, художнiм 
керiвником, головним режисером i, як 
i ранiше, провiдним актором.
 І раптом у нас, на Хрещатику, читаю 
театральну афiшу: «Тiльки один тиж-
день! Мюзикл «Скрипаль на даху» в пос-
тановцi Одеського театру оперети. У го-
ловнiй ролi — Михайло Водяний».

 І от я у Жовтневому палацi культу-
ри, де виступав театр. Якою ж була моя 
радiсть, коли помiчник режисера сказа-
ла менi: «Михайло Григорович прийме 
вас».
 Зiзнаюся, я чекав довго, але саме з 
цього почав iнтерв’ю:
 ■ У вашiй гримернiй понад годину 
провiв головний режисер Київського те-
атру iменi Івана Франка Сергiй Данчен-
ко. Про що, якщо не секрет, говорили?
 — Який же тут секрет... Сергiй Воло-
димирович має намiр поставити на сценi 
українського театру єврейську п’єсу. А 
яку — не знає. От i вирiшив порадитися.
 Наш «Скрипаль на даху» я йому не 
порекомендував — п’єса має вади, та й за-
головок дещо нiсенiтний. Я дзвонив авто-
ру з Литви Ефраiму Севелi, просив змiни-
ти заголовок, та вiн категорично проти.
 Я порадив Данченку зв’язатися з мо-
лодим одеським драматургом Григорiєм 
Горiним — вiн для театру «Лєнком» на-
писав п’єсу за мотивами Шолом-Алей-
хемського «Тев’є-молочника», напише 
i для театру Івана Франка.
 Сергiй Володимирович був у захватi 
вiд фiналу нашої п’єси, коли жандарми 
виганяють євреїв iз рiдного мiстечка, то 
євреї зi скарбом на руках не за лаштун-
ки сцени йдуть, а йдуть просто в зал, 
повз глядачiв. Ця режисерська знахiд-
ка справила на Данченка велике вра-
ження.
 ■ Михайле Григоровичу, навiть не ка-
жiть менi, що ви не одесит...
 — Якщо бути точним, то я одесит, що 
народився у Харковi — мiстi, яке дало 
цiлу плеяду видатних майстрiв естра-
ди: у нас навчався музики Ісаак Йоси-
пович Дунаєвський, народилися Клав-
дiя Шульженко та автор оперети «Весiл-
ля в Малинiвцi» Леонiд Юхвид, пiзнiше 
народилися Людмила Гурченко й Вадим 
Мулерман.
 Я рано виявив схильнiсть до театру, 
до спiву i зовсiм невипадково був прий-
нятий одразу на другий курс акторсько-
го вiддiлення Ленiнградського театраль-
ного iнституту. Аж раптом — вiйна. Ін-
ститут, а з ним i я, був евакуйований у 
мiсто Томськ, а пiсля iнституту був за-
рахований до П’ятигорського театру 
музичної комедiї. Щастя вiдчув я, коли 
був переведний у прекрасне українське 
мiсто Львiв, а з початку 50-х рокiв у моє 
життя вихорем увiрвалася красуня Оде-
са, з якою я назавжди зрiднився, перей-
нявши притаманнi тiльки Одесi особли-
востi строю i ритму мови, її приголом-
шливий гумор, рiвних якому немає не 

ЯК ЦЕ БУЛО■

Я Водяний, 
Вiд «Весiлля в Малинiвцi» до «балу» в Одесi — 

зiрковий шлях талановитого актора

Анатолiй СИГАЛОВ

Народний артист СРСР Михайло Водяний i його зiрковi ролi — Попандопуло та Мишко Япончик.❙
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тiльки в жодному з мiст СРСР, а й за кор-
доном.
 ■ У фойє вашого театру я бачив бага-
торазово збiльшену свiтлину, на якiй ви, 
iще зовсiм молодий, а поруч iз вами Ар-
кадiй Райкiн i Леонiд Утьосов...
 — Це було у вереснi 1946 року. Го-
ловний режисер П’ятигорського театру 
оперети, де я тодi виступав, Якiв Воло-
шинський, помiж iншим повiдомив, що 
в Кисловодський санаторiй iменi Семаш-
ка прибули на вiдпочинок Аркадiй Рай-
кiн i Леонiд Утьосов. Коли я почув iмена 
цих людей, то буквально затремтiв, адже 
це мої кумири — вже тодi, пiсля вiйни, 
обидва вони були дуже популярнi.
 Вiд П’ятигорська до Кисловодська — 
рукою подати. Я приїхав, купив курсов-
ку на лiкування, якого не потребував, 
але iншого способу побачити моїх ку-
мирiв не було. Зрозумiло, вони про мене 
нiчого не знали, а я, побачивши їх бiля 
фонтана, мало не остовпiв. У мене був iз 
собою трофейний фотоапарат «Фолклен-
дер» i я упрохав Райкiна та Утьосова на 
мить затриматися. Завiв автоматику фо-
тоапарата, встановив його на якийсь ви-
сотi й став помiж Райкiним та Утьосо-

вим. Апарат клацнув, але плiвку, як ви 
розумiєте, нiде було проявити.
 Узагалi ж поява в санаторiї Райкiна 
та Утьосова стала катастрофою для вiд-
почивальникiв, та й артистам не принес-
ла радощiв: вiдпочивальники чiплялися 
до артистiв, i вони були не в змозi вiдмо-
вити людям. Райкiн, примiром, показу-
вав кумеднi iсторiї та сценки, на їхнiй ос-
новi написав сценарiй фiльму «Ми з вами 
десь зустрiчалися», i вже не лише вiдпо-
чивальники, а й уся країна смiялася над 
його кумедними пригодами.
 Аркадiй Ісаакович, треба сказати, був 
замкненою людиною, близько нi з ким не 
товаришував, у стосунках тримав дистан-
цiю, а про те, щоб побувати в нього вдома, 
i мови бути не могло. Пряма протилеж-
нiсть йому Леонiд Йосипович Утьосов — 
вiдкрита, щира людина, спiлкування з 
якою приносило неабияке задоволення. 
Я швидко здружився з ним, а моя Мара 
стала найкращою подругою Оленi Йоси-
пiвнi, його дружинi.
 А одна з наших зустрiчей закiнчила-
ся драмою: у 1960 роцi Леонiд Йосипо-
вич виступав зi своїм оркестром на сценi 
Одеського українського музичного дра-
матичного театру з програмою «30 рокiв 
потому». Ми з Марою вирiшили пiднес-
ти сюрприз подружжю Утьосових, i по за-
кiнченнi гастролей запросили їх на ком-
фортабельний лайнер «Тарас Шевченко» 
в круїз по Кримсько-Кавказькiй лiнiї.
 Пасажири не давали проходу нам 
обом, i ми вирiшили виступити в музич-
ному салонi. І раптом вiд замикання ви-
соковольтного дроту виникла пожежа. 

Одразу ж панiка, всi кинулися до ви-
ходiв. Вбiгли матроси, я кричу їм: «Ря-
туйте Утьосова!» Вони вибили боковий 
iлюмiнатор, витягли Утьосова з дружи-
ною, а потiм i нас iз Марою. Ви не уявляє-
те, який у всiх нас залишився осад...
 Потiм уже Леонiд Йосипович запро-
сив нас у подорож по Волзi по «Золотому 
кiльцю». Ми приїхали в будинок Утьо-
сових, i я вручив йому приголомшливий 
подарунок: шмат обгорiлих дерев’яних 
перил iз корабля «Тарас Шевченко». Ви 
не уявляєте радiсть Утьосова, вiн виста-
вив цей шмат обгорiлої деревини у най-
виднiшому мiсцi своєї квартири. Вiдтодi 
в Леонiда Йосиповича з’явилася дотепна 
фраза: якщо його кудись пiдганяли, вiн 
запитував: «А шо таке, пожежа?..»
 ■ У вас було чимало знаменитих 
друзiв, та чи не найголовнiший iз них — 
Ісаак Дунаєвський. Як вiдбулося ваше 
знайомство?
 — У вереснi 1952 року Ісаак Йосипо-
вич вiдпочивав у санаторiї iменi Чувирi-
на на 10-й станцiї Великого Фонтана. Вiн 
приїхав до Одеси, аби краще вiдчути її, бо 
в цей час працював над оперетою «Бiла 
акацiя».

 Напередоднi вiн зателефонував го-
ловному iнженеру нашого театру Ізаки-
ну Гриншпуну i сказав, що в його опере-
тi має виблискувати фарцовщик Яшка 
Буксир. Дунаєвський просив Гриншпу-
на пiдiбрати актора на цю роль i разом iз 
ним приїхати до нього в санаторiй. На-
вiть не роздумуючи, Гриншпун зупинив 
свiй вибiр на менi й невдовзi представив 
мене уславленому композитору.
 Впадало у вiчi, що Ісаак Йосипович 
перебував у важкому моральному станi, 
не знаходячи собi мiсця. У свiтi музики й 
театру всi знали, що Ісаак Йосипович на-
писав величну «Пiсню про Сталiна», од-
нак самому Сталiну ця пiсня не сподоба-
лася. Цього було досить: почалися «про-
робляння», нищiвна критика, скликали 
навiть спецiальний пленум Спiлки ком-
позиторiв СРСР.
 Але номер не пройшов, як кажуть 
в Одесi, Дунаєвського публiчно захис-
тив перший секретар Спiлки компози-
торiв СРСР Тихон Хрєннiков, зазначив-
ши, що композитор Дунаєвський — це 
явище в радянськiй музичнiй культурi, i 
його треба всiма силами оберiгати. Тут же 
режисер Іван Пир’єв запросив його напи-
сати музику до фiльму «Кубанськi коза-
ки», а мiнiстр шляхiв сполучення Андрiй 
Хрульов призначив його завiдуючим му-
зичною частиною Центрального Будин-
ку культури залiзничникiв. Начебто все 
залагодилося, але душевну травму Ісаак 
Йосипович вiдчував велику.
 Ось так ми i познайомилися, i вiн ска-
зав менi: «Лiбрето «Бiлої акацiї» напи-
сали московськi автори Масс i Червинсь-
кий, вони не бували в Одесi, не знають 
її неповторного гумору». «Я прошу вас, 
Мiшо, — говорив Ісаак Йосипович, — 
походiть по Одесi, вслухайтеся в її коло-
рит, зберiть перлинки гумору та встав-
ляйте їх по ходу п’єси — менi треба зро-
бити Яшку Буксира яскравим i дотепним 
одеситом».
 Потiм вiн давав якiсь вказiвки Грин-
шпуну, а я вчитуюся в сценарiй п’єси. 
Ось життєве кредо мого героя, виголо-
шене в його найпершiй арiї:
 Люблю я труд, но только лишь газеты,
 Люблю я спорт, но только лишь 
 конфеты,
 Люблю смеяться я, люблю шутить,
 Люблю всегда веселым быть.

 Але так може сказати будь-який хлоп-
чина з Рязанi або з Ростова, Яшка все-
таки одесит.
 Походивши «Привозом», Молдаван-
кою, поспiлкувавшись iз корiнними оде-
ситами, я зiбрав багато чого, але на сце-
ну винiс лише родзинки. Оскiльки Яшка 
розкривається в дiалогах зi своєю коха-
ною Лорою, то вигладає це так:
 Лора: — Яшо, ви так чудово одяг-

ненi, одразу видно, що в життi ви щас-
ливi. Скажiть, ви задоволенi життям?
 Яшка: — Щоб це було так, так нi.
 Лора: — Яшо, ви пропонуєте менi 
пройтися парком. Але вже стемнiло, i в 
парку можуть бути хулiгани.
 Яшка: — Лоро, я моряк, i небезпецi 
звик дивитися у вiчi. Якщо ми побачимо 
хулiганiв, ми сховаємося.
 Лора: — Яшо, ви пропонуєте менi ста-
ти вашою дружиною. Але я не можу ви-
рiшити це одразу, менi треба все добряче 
обмiркувати.
 Яшка: — Звичайно, ви повиннi все 
добре обмiркувати, адже вам доведеться 
мене годувати, поїти й одягати.
 Усе це мало успiх у глядачiв. І ось уже 
ленiнградський режисер Георгiй Натан-
сон приймає рiшенн екранiзувати опе-
рету, i 1957 року фiльм «Бiла акацiя» з 
моїм Яшкою Буксиром пiдкорює серця 
глядачiв.
 Аж раптом менi телефонує ще один 
ленiнградець — Ян Фрiд. Вiн вирiшив 
екранiзувати iнший шедевр Дунаєвсь-
кого — оперету «Вiльний вiтер», i про-
понує менi на вибiр роль одного з двох 
«морських вовкiв» — Хоми або Пилипа.
 — Даруйте менi, Яне Борисовичу, — 
кажу я Фрiду, — а що я там маю грати, 
адже як Хома, так i Пилип в основно-
му б’ють чечiтку, тож знiмати треба їхнi 
ноги, а не обличчя. Нi, таку роль запро-
понуйте якомусь танцiвнику!
 — А кого б ви хотiли зiграти? — 
в’їдливо так запитує Фрiд.
 — Стена, звичайно, я його й у своєму 
театрi граю.
 — Ну, знаєте, — обурюється Фрiд, — 
Стена у мене гратиме неперевершений 
Олександр Лазарєв.
 Я побажав успiхiв як Фрiду, так i Ла-
зарєву, i занурився в буднi театрального 
життя, як раптом знову телефонує Фрiд:
 — Мiшо, Лазарєв не пройшов проби, 
роль Стена ваша, чекаємо вас на знiмаль-
ному майданчику.
 Зiзнаюся, я iз задоволенням грав роль 
Георга Стена — багатого гульвiси, який 
смiтить грiшми у ресторанах, кафешан-
танах, у казино. А партнеркою моєю була 
актриса-початкiвець Тетяна Догiлєва в 
ролi Пепiти, в яку Стен без пам’ятi зако-
хався. У нас iз нею вийшов такий кумед-
ний дiалог:
 Пепiта: — Пане Стен, ви просите мене 
стати вашою дружиною, але ж зрозумiй-
те, я бiдна дiвчина, дочка пересiчного ри-
балки.
 Стен: — Ну то й що? Ви — дочка пере-
сiчного рибалки, а я син пересiчного суд-
новласника. Чи ми не пара?
 Глядацька зала була в захватi.
 ■ Фальшивомонетник Юхим Сосiн, 
фарцовщик Яшка Буксир, нальотчик 
Мишко Япончик, гульвiса Георг Стен... 
Усi цi ролi пiдкорили глядача й кiногла-
дача, бо вписувалися у ваше сценiчне ам-
плуа. І раптом на екрани виходить драма 
«Небезпечний вiк», де ви граєте не влас-
тиву вам роль батька героїнi.
 — Коли режисер Олександр Прошкiн 
надiслав менi сценарiв цього фiльму, я 
одразу вiдмовився. А потiм iз почуття цi-
кавостi запитав: «А хто за сюжетом фiль-
му буде моєю дочкою?»
 Прошкiн каже: «Алiса Фрейндлiх».
 Це iм’я рiзко змiнило моє ставлення 
до картини, адже я знав її батька — тала-
новитого Бруно Артуровича Фрейндлiха. 
У того ж Яна Фрiда вiн добре зiграв блаз-
ня у фiльмi «Дванадцята нiч» за Шекс-
пiром, але славу йому принiс фiльм «Рiз-
нi долi» й роль композитора Рощина з 
його знаменитим романсом:
 Почему ты мне не встретилась:
 Юная, нежная,
 В те года мои далекие,
 В те года вешние...
 Та й Алiса приголомшила мене роллю 
Людмили Прокопiвни у «Службовому ро-
манi» Рязанова.
 Зйомки «Небезпечного вiку» прохо-
дили в литовськiй Клайпедi на батькiв-
щинi зайнятого у фiльмi актора Юозаса 
Будрайтiса, який в автоаварiї травмував 
ногу й важко пересувався. Поза зйомка-
ми я мав зустрiч iз блискучими литовсь-
кими акторами Бруно Оя, Адомайтiсом, 
Будрайтiсом, Масюлiсом, Банiонiсом. 
Вони чудовi, але в них є одна спiльна 
вада: вони не пластичнi й не гнучкi, поз-
бавленнi почуття гумору, вони не можуть 

кинутися в танок, гучно й заразливо роз-
смiятися. І невипадково там немає теат-
ру оперети, а нiша цих акторiв у нашому 
кiно така: «Лiсовi брати» — партизани, 
що б’ються з бiльшовиками (згадайте чу-
дового Банiонiса у фiльмi «Нiхто не хотiв 
помирати»), а ще в них блискуче вихо-
дять офiцери гестапо й вермахта (згадай-
те чудову роботу Масюлiса в ролi генера-
ла СС Вiллi Шварцкопфа у фiльмi «Щит 
i меч» Володимира Басова).
 Але це так, до слова.
 Коли я сказав Алiсi, що знав її батька, 
адже вiн ленiнградець, а я навчався там 
у театральному iнститутi, вона дуже зво-
рушливо потягнулася до мене. Я одразу 
запевнив її, що я, її батько по фiльму, в 
життi оголошую її своєю прийомною доч-
кою. Вона була щаслива.
 ■ І ось тепер, Михайле Григоровичу, 
ми пiдiйшли до вашої культової ролi — 
Попандопула... Цей «декласований еле-
мент», маргiнал, босота й жартiвник, зовс-
iм не герой радянської класики, став улюб-
ленцем мiльйонiв, i цi мiльйони ще бiльше 
полюбили вас, виконавця цiєї ролi.
 — Коли знiмали фiльм, iще був жи-
вий автор п’єси Леонiд Юхвiд. Вiн при-
вiз знiмальну групу в реальне село Ма-
линiвка на Харкiвщинi, але там зроста-
ли корпуси якогось заводу, i з будь-яких 
ракурсiв вони потрапляли в кадр. Режи-
сер фiльму Андрiй Петрович Тутишкiн 
доручив асистентам пiдшукати iнше ма-
льовниче село. Незабаром його знайшли 
на Полтавщинi, i ми приїхали туди.
 Поки я не ввiйшов в образ, мiсцевi 
жителi натовпом ходили за Михай-
лом Пуговкiним, який знiмався в ролi 
Яшки-артилериста. Коли ж вони поба-
чили мене — в малинових штанях, тiль-
нику й кашкетi зi зламаним козирком, 
то почали осаджувати мене. Пiд час зйо-
мок менi не треба було думати про хлiб 
насущний, менi несли все: сало, моло-
ко, вареники, пампушки. Ще й у такiй 
кiлькостi, що я пiдгодовував i режисе-
ра, i операторiв, i менш знаменитих ав-
торiв.
 У тому, що фiльм здобув неабияку 
славу, заслуга блискучого складу ак-
торiв: Лебедєв, Федорова, Пуговкiн, Са-
мойлов, Слiченко, батько та син Абрико-
сови i моя, звичайно, але на перше мiс-
це я поставив би талант режисера Андрiя 
Тутишкiна, саме вiн зняв фiльм «Весiлля 
в Малинiвцi»!
 Щоправда, особисто я на нього дуже 
образився: сцену, де Назар Дума, вiн же 
бiлогвардiйський офiцер Чечель, б’є мого 
героя Попандопула, перезнiмали шiсть (!) 
разiв. Уже й актор Володимир Самойлов 
утомився бити мене, i моє обличчя горi-
ло вiд добрячих ляпасiв, а в кiнцевому 
варiартi до фiльму ввiйшов лише найпер-
ший дубль.
 Пiсля виходу фiльму мiй головний ге-
рой Мишко Япончик плавно передав ес-
тафету глядацьких симпатiй босотi й ба-
лагуру Попандопулу.
 І останнє. Композитор Борис Алек-
сандров не передбачав для мого героя 
нiякої пiсенної арiї. Але Андрiй Петро-
вич Тутишкiн зрозумiв душу артиста те-
атру оперети — мою душу — i включив 
нами ж вигаданi музичнi вставки. І По-
пандопуло заспiвав:
 Жил я в Кишиневе, в Бухаресте я
 Но всюду и везде был не на месте я..?
 
 І знамените:
 На морском песочке 
 я Марусю  встретил
 В розовых чулочках, 
 талия в корсете...

 Словом, я так зiграв (вибачте за хвас-
тощi) цього Попандопула, що нашi гляда-
чi одразу полюбили цього вкрай негатив-
ного типа.
 ...Щовечора Одеський театр музичної 
комедiї iменi Михайла Водяного засвiчує 
вогнi. Бiля кас, як i ранiше, шикується на-
товп — квитки є. Але на одну виставу тре-
ба записуватися за мiсяць заздалегiдь. На-
зивається вистава «Бал на честь Короля». 
Це на честь Михайла Водяного та його не-
забутнiх героїв.
 Ось така завидна доля цього дивного 
майстра — потрапити «на Водяного» за 
його життя було неможливо, i так само 
не потрапити на виставу про нього пiсля 
його смертi... ■

я Водяний

Автор п’єс для Михайла Водяного 
драматург Григорiй Плоткiн i його автограф.
Фото з архiву автора.

❙
❙
❙
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«Марія Заньковецька — 
родичка моєї бабусі»
 Ті, кому пощастило бачити 
Валентину Зимню на сцені, не 
могли не помітити в ній як в ак-
трисі однієї особливої риси — 
вміння бути актуальною, відчу-
вати глибинні шари, конфлікти 
часу та його драматургію. А це 
вміння не тільки здобувається 
наполегливою працею, а напев-
но, закладено і генетично.
 — ...Мій батько був поля-
ком, народився у Польщі 1891 
року. Закінчив Московський 
університет, потім Харківсь-
ку промислову академію, пра-
цював усе життя як фахівець 
порцеляно-фаянсової та скля-
ної промисловості. Мама була 
молодшою за батька аж на 16 
років, але такої красивої сім’ї я 
більше не зустрічала. Від мами 
(вона була артистка-аматор-
ка) у нашій родині схильність 
до мистецтва. Вона колись в 
юності навіть починала вчити-
ся у Москві в театральній студії. 
Далі було заміжжя, народжен-
ня дитини, але все своє життя 
мама грала в аматорському те-
атрі. Старший брат не дуже за-
хоплювався театром, а я, ма-
ленька, увесь час була з ма-
мою, так би мовити, не виходи-
ла з маминих рук. Мама — на 
виставу, і я з нею. І коли в одно-
му зі спектаклів мамину герої-
ню вбивали і глядачі плакали, 
то добре пам’ятаю, як я, мала,  
вилізла на сцену і сказала: «Не 
плачте — это же всё нарошно». 
І оце «нарошно» так захопило 
мене, що я забрала документи 
з чернівецького медичного інс-
титуту і вступила до Київського 
державного театрального інсти-
туту. Раніше я не наважувала-
ся говорити, що далека родич-
ка моєї бабусі — Марія Занько-
вецька. Можливо, акторство в 
нашій родині — спадкове, ма-
мин брат Микола — професій-
ний актор, його донька Ірина 
закінчила ГІТІС, мій онук Іван 
— училище імені Щукіна в Мос-
кві.
 ■ У ваших перших кроках на 
сцені критики розгледіли гар-
ну школу акторської майстер-
ності. Хто ваші вчителі?
 — Моїми педагогами були й 
імениті майстри сцени, й мало 
відомі широкому загалу трудів-
ники театру. 1946 року набір 
нашого акторського курсу здій-
снив народний артист України 
Дмитро Омелянович Мілютен-
ко, популярний актор театру 
і кіно. З 1947-го творчу майс-
терню очолив народний артист 
України Володимир Бертоль-
дович Вільнер — відомий ре-
жисер в Україні, Росії, один із 
перших режисерів Одеської кі-
ностудії. Він мав юридичну ос-
віту (Вільнюський універси-
тет), закінчив приватні петер-
бурзькі акторські курси (клас 
Петровського), потім працював 
у Німеччині два роки у Макса 
Рейнгардта. Вперше ми почу-
ли про Рейнгардта саме від ньо-
го. Вільнер багато розповідав 
про видатні ролі українських 
акторів Бучми, Нятко, Осмя-
ловської. Педагог у будь-якій 
галузі — професія від Бога. Не 
кожен визнаний майстер може 

навчити того, що сам уміє. Про-
те кожен викладач майстер-
ності актора, маючи педагогіч-
ний талант, повинен бути обда-
рованим актором. Вільнер був 
яскравий, дуже емоційний, до 
нього не можна було при йти не-
підготовленим, ми лишались 
до ночі в інституті. Сценічну 
мову викладали П. Нятко та В. 
Омельченко, техніку мови — О. 
Фоміна, танець — Б. Таїров.

«Для мене Буковина — 
подарунок долі» 
 До Чернівців молода акт-
риса Валентина Зимня приї-
хала за направленням відразу 
по закінченні Київського теат-
рального інституту імені Івана 
Карпенка-Карого. Тут, на сцені 
Чернівецького музично-драма-
тичного театру імені Ольги Ко-
билянської, історія якого ус-
лавлена іменами режисерів О. 
Загарова, М. Терещенка, В. Ва-
силька, Б. Боріна, акторів В. 
Сокирка, Ю. Величка, Ю. Коза-
ківського, подружжя П. Міхне-
вича та Г. Янушевич, вона зро-
била свої перші кроки у велике 
мистецтво і завдяки таланту та 
наполегливій праці відразу ста-
ла однією з найулюбленіших 
актрис, перлиною «театру ціка-
вих акторських індивідуальнос-
тей», яким, на думку московсь-
кого критика А. Спиридонової, 
був на той час Чернівецький те-
атр. Проте, не тільки історія 
славного театру привабила Ва-
лентину Іванівну, а й сама зе-
лена Буковина. Вона завжди з 
особливим трепетом і захоплен-
ням розповідала своїм вихован-
цям про Чернівці, Буковину та 
театр імені Ольги Кобилянської 
і наголошувала: «Для мене Бу-
ковина — не лише робота у теат-
рі, а й подарунок долі, середови-
ще, яке виховувало, підтриму-
вало високу культуру почуттів, 
відповідало моїм естетичним 
устремлінням».
 Саме на буковинській сцені 
до неї прийшло справжнє ви-
знання, її вихваляли теорети-
ки та практики театрально-
го мистецтва. За 18 років твор-
чої праці у Чернівцях актри-
са зі грала понад 60 провідних 
ролей. Серед них: Тетяна («У 
неділю зілля копала», реж.  

Б. Борін), Анна («Земля», реж. 
С. Василько), Санда («Вовчиха», 
реж. Є. Золотова) — все за О. Ко-
билянською, Катрін («Матінка 
Кураж» Б. Брехта, реж. Є. Зо-
лотова), Нюра («В день весіл-
ля» В. Розова), Нінучча («Різ-
дво в домі пана Куп’єло» Е. де 
Філіппо), Таня («Юність моя» 
А. Школьніка, реж. Б. Борін). 
Сьогодні ролі народної артист-
ки України Валентини Зим ньої 
— це історія українського теат-
ру, яка ще не досліджена і, на 
жаль, доступна для нащадків не 
з історично-аналітичних розві-
док науковців-театрознавців, а 
лише з преси.
 Старше покоління бу-
ковинських театралів досі 
пам’ятає образи, які створила 
актриса на буковинській сцені, 
що отримали високу оцінку 
фахівців — театральних кри-
тиків в Україні та за її межа-
ми. 1960 року після участі в Де-
каді української літератури і 
мистецтва у Москві, де показа-
ли виставу «Леся» М. Андріє-
вич, Валентині Зимній, вико-
навиці ролі Лесі, було присвоє-
но почесне звання заслуженої 
артистки УРСР. 
 Однією з найкращих робіт 
Зимньої була роль Катрін у 
виставі «Матінка Кураж та її 
діти» Б. Брехта. «Мабуть, у всій 
світовій драматургії нема та-
кої ролі, як роль Катрін, дочки 
Анни Фірлінґ-матінки Кураж. 
В. Зимня органічно представ-
ляла шлях від слабкої, скаліче-
ної війною беззахисної дівчини 
до високого героїзму. Її герої-
ня весь час у центрі вистави, і 
в той же час вона... німа! Акт-
риса природно передає горе зне-
важеної дівчини, муки людини, 
яка все чує і розуміє, але нічо-
го не може сказати. Не може по-
яснити скромні мрії про людсь-
ке щастя, про крихітки ілюзор-
них дівочих радощів і про таєм-
ничо-хвилююче материнство. 
В очах Катрін-Зимньої ми ба-

чимо не тільки зневіру в усьо-
му святому й чистому, а й в му-
ках народжену беззастережну 
рішучість, що від почуття від-
чаю підноситься до рівня не-
спинної відваги. Цю широку 
амплітуду психологічних пере-
живань артистка подає талано-
вито, без жодного слова, тільки 
мімікою, пластичними засоба-
ми, влучним поглядом, вивіре-
ним жестом, тонко і точно». Це 
дало підстави критикам відзна-
чити, що матінка Кураж—Анна 
Фірлінґ у виконанні Г. Януше-
вич — основний центр трагіч-
ного звучання п’єси, а Катрін-
Зимня — її героїчний фокус. На 
республіканському огляді кра-
щих вистав «Матінку Кураж та 
її дітей» відзначили Дипломом 
І ступеня і премією.
 У виставі «Людина з зірки» 
К. Вітлінгера Зимня віртуоз-
но створила аж сім образів: мо-
лоденької медсестри Емми Фі-
шер; передчасно постарілої Кет-
хен; старезної служниці пасто-
ра, мало не столітньої Гертруди; 
хижачки, однієї з представниць 
«боннських ділових кіл» Клари 
Цист; танцівниці-повії Паулі-
ни, жертви довколишнього гни-
лого світу з іскрою людяності в 
серці; страхітливої господині 
«атракціону смерті» Умберти 
та гонщиці Мод, юної фаталіс-
тки з нездійсненою мрією, под-
руги Ганса Кіфера з атракціо-
ну.
 І сьогодні Валентина Іванів-
на вважає найвищою для себе 
оцінкою ту, яку дав їй, молодій 
актрисі, директор школи-студії 
МХАТ Радомислєнський, який 
сказав: «Ця актриса має шко-
лу!». А через десять років І. Да-
видова у журналі «Мистецтво» 
1967 року, аналізуючи специфі-
ку обдарування вже заслуженої 
артистки УРСР Зимньої, від-
значила: «Виступаючи в ролях 
різного плану, актриса завж-
ди лишається художником-ре-
алістом, яскраво виявляє свою 

творчу індивідуальність. Перед 
нами митець, що досягає злит-
тя з характером, і правда харак-
теру стає правдою мистецтва. 
Звідси громадянськість і полі-
тична пристрасність героїнь 
В.Зимньої».

Серед учнів — двадцять 
чотири заслужені та народні 
артисти 
 Після того, як не стало голо-
вного режисера Чернівецького 
музично-драматичного театру 
імені Ольги Кобилянської Бо-
риса Абрамовича Боріна, в те-
атрі відбулися зміни — і не на 
краще. Змінилось не тільки ад-
міністративне, а й творче керів-
ництво театру, відповідно й ре-
пертуарна політика. Директо-
ром став партійний функціонер, 
людина, далека від мистецтва. 
У новому художньому керівни-
ку Зимня не відчула свого режи-
сера. І в 1969 році родина акт-
риси переїхала до Києва, де Ва-
лентина Іванівна розпочала пе-
дагогічну працю в Київському 
театральному інституті імені 
Карпенка-Карого. Тут її висока 
професійна майстерність, гар-
на акторська школа переросли 
у магію наставника і вчителя, 
який уміє передавати свій ба-
гатий сценічний досвід учням. 
А її феномен і вміння проаналі-
зувати того чи іншого персона-
жа вчить молодих акторів бути 
провідниками волі драматурга і 
режисера та з літературного об-
разу творити на сцені живу лю-
дину, яка здатна достукатись 
до сердець глядачів, змусити 
їх співчувати, переконувати у 
своєму способі мислення або 
викликати огиду. Гадаю, вихо-
ванці Зимньої, серед яких двад-
цять чотири заслужені та народ-
ні артисти, шанують її та вдяч-
ні саме за те, що вона зробила з 
них вправних носіїв різних ха-
рактерів, здатних не тільки на 
мистецьку достовірність, а й на 
власну позицію щодо персона-

Є ПРИВІД

Валентина Зимня: 
Таланту ніяка школа 
не дасть
Актриса і педагог — про ролі, вчителів, студентів та родинні 
зв’язки з Марією Заньковецькою

■
Марія ВИШНЕВСЬКА, театрознавець

Ювілей — 90 років від дня народження — повний кавалер орде-
на Княгині Ольги, лауреат «Київської пекторалі» у номінації «За 
вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва», професор 
Київського національного університету театру, кіно і телебачення 
імені Івана Карпенка-Карого, народна артистка України Валентина 
Іванівна Зимня відзначила 14 січня у Театрі імені Івана Франка у 
Києві.
Її учні: народні артисти України Василь Вовкун, який нині очолює 
Львівську оперу, та нинішній міністр культури Євген Нищук; кіно-
режисер Олесь Санін; заслужений артист Анатолій Гнатюк, актори 
Світлана Орліченко, Володимир Абазопуло, нині ще й телеведучі 
Лілія Ребрик, Сніжана Єгорова та багато-багато інших. 

Народна артистка України, 
професор Валентина Зимня.

❙
❙

У ролі знахарки у фільмі «Лєший».❙
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Василь ГЛИНЧАК,  
лауреат премії ім. І. Калинець,   
заслужений журналіст України

 Є у Василя Стефаника така невелич-
ка новелка-спомин — «Давня мелодія». 
Йдеться в ній про те, як у хаті чекають на 
колядників iз церковного братства. Діти — 
Василько й сестра — загнані на піч. Батьки, 
святочно вбрані, коло стола.
  «Небавом, — згадував письменник, — 
перед вікнами ми почули скрегіт великих 
чобіт на морозі. Гураган давньої мелодії 
вирвався з дужих грудей. Іде коляда про 
лицаря, як йому дорікає його вірний кінь:
 Продаш ти мене, згадаш ти мене...
  І оповідає той кінь свойому лицареві, з 
яких то побоїв він його виніс: і з половець-
кого, і з турецького, і з московського.
 Рефрен української історії мужньо зву-
чав у того коня:
 За мнов гармати, як грім, гриміли... 
 Тих гармат я збоявся та засунувся назад 
на піч. Але з жалю за конем я розплакав-
ся...»
 Стефаник у своїй новелі наводить, на 
жаль, лише кілька рядків з тої щедрівки з 
Покуття. А Микола Леонтович, який чув 
подібну щедрівку на Поділлі, залишив її 
для нас усю — і слова, і мелодію. Кажу для 
нас, бо вона і тепер звучить у виконанні зна-
менитої капели «Дударик», введена до ре-
пертуару її керівником, справжнім лица-
рем української пісні незабутнім Миколою 
Кацалом. До речі, родом із Поділля...
 ...Ми не знаємо, де, в якому місті, на 
якому торгу хотів продати свого коня не-
вдячний лицар iз покутської щедрівки. А 
ось у щедрівці з Поділля це вже видно з пер-
шого рядка:
  «Ой в Львові, Львові та й на торгові,
 Щедрий вечір
 Там Петро ходить, коника водить
 Коника водить, до коня говорить:
 — Ой коню, коню, продам я тебе,
 — Продам я тебе за сто червоних,
 За сто червоних, за чашу вина,
 За чашу вина, за другу пива.
 — Ой пане Петре, не продай мене
 Не продай мене, спогадай на те:
 За нами гнались турки й татари,
 За нами піки землю пороли,
 За нами стріли, як дрібний дощик.
 Ой як я скочу, Дунай перескочу,
 Дунай перескочу й копитця не вмочу.
 Ані копитця, ані стремінця,
 Ані стремінця, ні тебе молодця.

 Отже, в щедрівці з Поділля діялось на 
торгові у Львові. І ось тепер черга і за при-
карпатцем — автором цих рядків — сказати 
про свій різдвяний спомин. Пригадую сутін-
ки теплої хати, вже по вечері. На столі свіч-
ка. За столом — хлопчина, що мне в руці 
грудочку з розтопленого в полум’ї свічки 
парафіну.
 А збоку — на лаві, коло синього вікна, 

співають дві жінки — мама й сусідка. І се-
ред тих співів мені чомусь особливо подо-
бається така.
 А в Львові, Львові, а в крайнім дворі
 В неділю, в неділю рано море заграло.
 Море, якого я ще й не бачив. І Львів, де 
ще ніколи не був. І ось у тому Львові, куди 
щоранку свистить за лісом з гір ранковий 
потяг, у тому Львові:

 Там танчик ходив самих дівочок,
 Самих дівочок, як паняночок,
 Їм перед водить гречная панна,
 Гречная панна на ім’я Анна...
 
 Анна. Як моя мама. На Прикарпатті не 
кажуть Ганна. Ота щедрівка з тим хорово-
дом гречних львівських панночок — то була 
моя перша лектура про Львів. І коли згодом 
в «Науковій думці» 1965 року вийшов ка-
пітальний том «Колядки та щедрівки» я, 
звичайно, кинувся шукати в нім ту мамину 
щедрівку. Там її не було... Але були інші, 
які разом узяті, складали своєрідну антоло-
гію щедрівок про Львів.
 Вони, ті щедрівки, були записані в різ-
ний час і в різних місцях — на Волині, 
Поділлі, Закарпатті, в Карпатах і, звичай-
но, на Львівщині. З’ясувалось, що жодне 
інше українське місто не оспіване в щедрів-
ках так, як Львів. Інші міста — «славні го-
роди» — Київ, Чернігів, Ніжин, Миргород, 
Козелець, Коломия, Галич, Самбір згаду-
ються лише принагідно. Львів же постає в 
докладних описах як місто могутніх мурів, 
майстерних ремісників, місто гречних панн 
і галантних лицарів-парубків.
 Цікаво, що один iз найранніших таких 
записів належить полякові Адаму Чарно-
цькому (Долензі Ходаковському) — відомо-
му збирачеві українського фольклору ще на 
початку XIX століття. В тій щедрівці, запи-
саній у Клевані на Волині (тоді під Росією!) 
оспівуються львівські майстри, що роблять 
усе необхідне для весілля:
  
 А во Львові в кам’яниченьці
 Стоять верстатки все тисовії,
 А сидять ткачихи все молодії,
 А золотом все перетикають
 Во Львові в кам’яниченьці
 Сидять кравчихи все молодії,
 Шиють сукні все дорогії.
 Во Львові в кам’яниченьці
 Стоять столи тисовії
 Да сидять шевчики все молодії.
 Шиють черевички все дорогії.
 Во Львові в кам’яниченьці
 Сидять золотарники все молодії
 Роблять перстеники все золотії.
 Який жаль, що такий текст було записа-
но без нот. Може, хтось у Клевані ще попро-
бує знайти носія живого звучання тої щед-
рівки?
 ...В іншій щедрівці, записаній у часи 
Шашкевича в селі Ожидів, граціозно спі-
вається: 

 У Львові, в радовім домі,
 На ринку!
 Вили віночки все паняночки
 З барвінку!
 
 «Радовий дім» — то по-тодішньому рату-
ша — дім ради: з німецької Rathauc. Ціка-
во, що, крім львівської щедрівки, той «ра-
довий дім» зустрічається в перекладі «Одіс-
сеї» Петра Ніщинського.
 Відомо, що де багатство і краса — там і 
спокуса заволодіти ними. Отож значну гру-
пу щедрівок тiєї львівської антології скла-
дають унікальні записи, які переносять 
нашу уяву ще в давні княжі часи. Так, зно-
ву ж таки, ще за Шашкевича, який iз побра-
тимами розгорнув велику акцію зi збору на-
родної творчості, у Славську на Бойківщині 
була записана справжня щедрівка-билина 
про лицарський похід на Львівгород (так у 
тексті!). У ній лицар «гайноє паня»:
 Стружечко струже огника кладе
 Огника кладе, золото топить,
 Золото топить, зброїцю злива.
 Зброїцю злива, на слуги вола:
  -Ой слуги мої, котрі вірнії,
 Коні сідлайте, зброї збирайте.
 Беріть же собі та сніпки стрілок, 
 Та сніпки стрілок, тугії луки.
 Тугії луки, острії мечі,
 Бо поїдемо та на Львів-город,
 Гайноє паня коником грає,
 Коником грає, мечем звиває,
 Мечем звиває, військо збирає.
 Ой вижше, вижше та під Львів ближче.

 Гадаємо, читач цих рядків без особливого 
зусилля помітив їхню спорідненість зi «Сло-
вом про Ігорiв похiд», зокрема описом отого 
характерного збройного арсеналу. Але є в тій 
щедрівці ще один надзвичайно лицарський 
момент. Це приспів, яким щедрувальники 
величали князя чи лицаря після кожного 
рядка тiєї довжелезної щедрівки:
 Воїн бо воїн!
 Над усе військо подобен!
 Підкреслюємо, після кожного рядка. А 
їх — 82!
 Як жаль, що, знову ж таки, мелодія тiєї 
щедрівки не була записана. А вона аж про-
ситься співати!
 В іншій щедрівці, що теж описує ли-
царську облогу Львова, дуже зворушує пат-
ріотизм городян, які, уболіваючи за долю 
міста, звертаються до войовничого лицаря:
 Пане-молодче, що потребуєш,
 Дамо ти дари, не псуй нам мури,
 Дамо ти уклін — не псуй нам і Львів.

 Однак ні «миса червоних», ні «сив кони-
ченько» молодця не влаштовує. Лише коли 
здогадливі міщани виводять йому гречну 
панночку, він красно дякує і знімає облогу. 
І мав рацію! Бо ось якими барвами оспівана 
та «львівка-дівка чом королівка» (так у тек-
стах) в одній із величальних пісень того ли-
царського циклу:
 Через сіни йшла, сіни сіяли,
 Ввійшла до хати, стіни палали,
 Стіни палали, пани вставали,
 Пани вставали, шапки знімали,
 Шапки знімали та й ся кланяли.
 Та й ся кланяли, та й ся питали:
 — Ци то царівна, ци королівна?
 — Ні то царівна, ні королівна,
 То наша дочка, гречна панночка.

 Відчуваєте, скільки гідності львів’я-
нина-городянина звучить у тих словах: не 
королівна, не царівна — «То наша дочка, 
гречна панночка»!
 Оті щедрівки про Львів — то найдавні-
ший культурний пласт нашого королівсь-
кого міста. В порівнянні з іншими українсь-
кими містами давній Львів зберіг дуже мало 
— кілька значно перебудованих храмів і ві-
човий дзвін Якова Скори з 1341 року на 
Святоюрській дзвіниці, ну й, звичайно, лі-
тописи. Так що можемо тут говорити про 
своєрідну винагороду історії. Бо колись той 
мінімум пам’яток давньоруського Львова 
полегшував «нашим воріженькам» квестіо-
нувати щодо національного характеру цьо-
го міста.
 І ось, виявляється, на сторожі українсь-
кого Львова історія поставила слово — ба-
гатющий поетичний світ щедрівки, де гор-
до височить його могутня твердиня, з ве-
жами, мурами, мужніми лицарями, греч-
ними молодцями і не менш гречними 
паннами. Таким він зберігся і збережеться 
навіки в пам’яті народної музи — Львів-го-
род, стольне місто щедрівки. ■

ТРАДИЦІЇ

Стольне місто щедрівки
Тексти про лицарів, гречну панночку і море у... Львові

■

Данило Глинчак. «Львівський вертеп», «Вертеп на Ринку».❙

жа. 
 ■ До інституту ви прийшли, піс-
ля 18 років праці в театрі, і... ?
 — І знову вчилась. І ніколи 
не соромлюся цього. Адже педа-
гог — це окрема професія, це пок-
ликання, це талант. Мої вчителі 
— завідувач кафедри майстер-
ності актора Михайло Карасьов 
та Михайло Верхацький, який 
тоді вів перший курс — і це було 
моє щастя. Саме він зрозумів мою 
учнівську незрадливість, і з його 
легкої руки я почала викладати 
самостійно майстерність актора 
спочатку на курсі Володимира 
Неллі.
 ■ В інституті ви працювали з 
1969 року?...
 — Річ у тім, що тільки з 1973 
року маю статус художнього 
керівника акторського курсу.
 ■ За цей час студенти якось 
змінилися? 
 — Звичайно, як зрештою і 
наше життя. Здається, ще не так 
давно важко було зняти у студен-
та м’язові та психологічні затис-
ки, а сьогодні вже важко зібрати 
його розхристані почуття, відвер-
то оголене тіло. Бо нині як інтим-
на, так і соціальна культура лю-
дини спрощена, а емоційні спри-
йняття — куці, лише позначені, 
слідові реакції штучно перервані. 
Тому в університеті народжува-
лися заново — і лише після цьо-
го відкривалися їхні зболені сер-
ця та громадянські пристрасті, 
болісна потреба у прекрасному, 
що прагне духовних одкровень.

Театральний педагог — 
професія жертовна
 ■ Що для вас у навчальному 
процесі особливо важливо?
 — Зберегти це світосприйнят-
тя, не віддати на поталу моді, яку 
чомусь звуть європейською. На-
справді ми знищуємо перспекти-
ву нашого драматичного мистец-
тва, яке розповідає про душу лю-
дини, про стосунки, про склад-
ність характерів, про зіткнення 
різних натур і світоглядів. Мені 
було важливо, щоб студенти ус-
відомили, що вони осягають у 
собі особистість. Це потрібно для 
будь-якої ролі. Актор мусить умі-
ти бачити, чути, не закриватися, 
від поганого (бо мені це не потріб-
но). Бути відкритим — це шлях у 
вигадку, крок до вищого. Важли-
вий не сам факт бачення, а став-
лення до того, що ви помітили. 
Коли актор грає, скажімо, дурня, 
осягає його спосіб мислення, те, 
як дурень думає, — йому вдаєть-
ся ця роль. Глибина реакції в ак-
тора має бути від Бога. А став-
лення буде, якщо є особистість. 
Таланту, звичайно, ніяка школа 
не дасть. Тому, найголовніше — 
відшукати в кожному студентові 
його природу (якщо вона ще не 
викривлена й остаточно не зіпсо-
вана). Актор має бути достовір-
ним, але у вимислі, він повинен 
мати яскраву уяву та природну 
здатність зробити уявне реаль-
ністю. Вільна акторська імпрові-
заційна поведінка відрізняється 
від побутової певною роздвоєніс-
тю. Виконавець контролює інс-
трумент, який працює. В цьо-
му складність і радість творчого 
процесу. І моє завдання — нав-
чити студента, передати свій до-
свід.
 ■ Але, щоб цього досягти...
 — Треба забути про себе і бачи-
ти тільки студента, особистість. 
Театральний педагог — професія 
жертовна. Я щаслива, що в цьому 
себе знайшла. Колись мені снили-
ся мої ролі (адже роль оселяється 
і довго живе в тобі), а тепер снять-
ся студенти — приходять зі своїм 
болем, відчаєм, радощами. При-
ходять не лише уві сні, не лише у 
свята, приходять, коли мені важ-
ко. Отже, є учні, є послідовники 
— і які! ■
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Олексій ПАВЛИШ

 За результатами минулого уїк-енду 
каталонська «Барселона — єдиний клуб 
iз «топ»-ліг, який iде без поразок. 
 Щоправда, у 19-му турі Ла Ліги пі-
допічні Ернесто Вальверде були близь-
кими до втрати статусу непереможних: 
«синьо-гранатові» пропустили двічі в 
першій половині поєдинку проти «Реал 
Сосьєдада», а у другому таймі влаштува-
ли феєричний «камбек» завдяки фантас-
тичній грі Мессі й Суареса.
 Цікаво, що каталонці вперше з 2007 
року обіграли «біло-синіх» на їхньому 
полі. А зірковий Лео став одноосібним 
лідером рейтингу найкращих бомбар-
дирів «топ»-чемпіонатів Європи.
 Значно гірше поки йдуть справи у 
чинного чемпіона — мадридського «Ре-
ала»: «галактікос» у останніх трьох 
матчах набрали лише один бал. Тепер 
між футболістами Зідана і «Барсою» — 
прірва у 19 пунктів. 
 До зустрічі з «Ліверпулем» особли-
вий статус мав і лідер АПЛ — «Ман-
честер Сіті»: в активі «городян» — без-
програшна серія з 22 поєдинків. Однак 
«мерсисайдці» не дозволили «синім» 
здобути бодай нічию: вирішальними ста-
ли три голи «червоних» за дев’ять хви-
лин другого тайму. Агуеро і К° намага-
лися врятувати матч і навіть скоротили 
відставання до мінімального, але невда-
ла гра захисників та голкіпера Едерсона 
поставила хрест на переможних споді-
ваннях підопічних Хосепа Гвардіоли. 
Українець Олександр Зінченко тради-
ційно залишився в запасі.
 Тренер «Ман. Сіті» визнав помилки 
своїх підопічних та наголосив, що чем-
піонську гонку ще не завершено: «За ра-
хунку 1:1 матч був у наших руках, але 
ми не найкращим чином реагували на 
пропущені голи. Кілька місяців на кож-
ній прес-конференції журналісти гово-
рять, що питання з титулом уже виріше-
но, але я не згоден. Ми повинні захища-
ти перше місце».
 Останньою з новорічних канікул по-
вернулась німецька Бундесліга. Головний 
фаворит — «Баварія» — продовжує упев-
нено рухатись до шостої поспіль «сріб-
ної салатниці». При цьому переслідува-
чі мюнхенців постійно змінюються: піс-
ля перемоги над «Шальке» на друге місце 
вийшов «РБ Лейпциг». Хавбек «кобаль-
тових» Євген Коноплянка з’явився на 
полі лише на 82-й хвилині, тож результа-
тивними діями відзначитися не встиг.
 Невдалим вийшов перший офіцій-
ний матч 2018 року і для нападника дор-
тмундської «Боруссії» Андрія Ярмолен-

ка. За відсутності Обамейянга екс-капі-
тан «Динамо» став лідером атак «бджіл», 
але не зміг реалізувати два моменти. 
Після «сухої» нічиєї з «Вольфсбургом» 
«жовто-чорні» — четверті.
 Набирає обертів і ситуація на транс-
ферному ринку — знову вся увага при-
кута до Англії. Два манчестерські «гран-
ди» одночасно полюють на нападника 
«Арсенала» Алексіса Санчеса і півзахис-
ника «Шахтаря» Фреда. Якщо гонку за 
Санчеса, схоже, виграв «Юнайтед» (тре-
нер «канонірів» Арсен Венгер заявив, що 
зірковий чилієць покине команду най-
ближчим часом), то боротьба за бразиль-
ця «гірників» лише розпочинається.
 За інформацією британських ЗМІ, за 
24-річного футболіста наставник «МЮ» 
Жозе Моуріньйо готовий викласти 30 

мільйонів фунтів. Водночас повідом-
ляється, що «городяни» з ініціативи 
Гвардіоли не проти викласти за Фреда 
50,5 мільйона євро. Але англійська пре-
са зазначає, що «Шахтар» хоче отримати 
більше.
 В Україні найактивнішим на рин-
ку є київське «Динамо» — столичний 
клуб підписав анонсований контракт iз 
досвідченим півзахисником Русланом 
Ротанем і може попрощатись iз напад-
ником Артемом Кравцем. Екс-капітан 
«Дніпра» повернувся у Київ після деся-
тирічної перерви, а 28-річний форвард, 
за чутками, вже на цьому тижні може 
підписати контракт iз турецьким «Кай-
серіспором», за який, до речі, виступає 
колишній захисник «Шахтаря» Олек-
сандр Кучер. ■

Григорій ХАТА

 Що менше днів залишається до стар-
ту Олімпіади-2018, то все вище підні-
мається рівень тривоги за результати 
вітчизняних біатлоністів у Пхенчхані, 
адже за місяць до старту «білих» Ігор 
здобутки українських стріляючих лиж-
ників на етапах Кубка світу аж ніяк не 
кореспондуються з їхнім високим ста-
тусом претендентів на олімпійські ме-
далі.
 За аналогією з попередніми Іграми 
в Сочі, де наша жіноча «естафета» ви-
борола золотий комплект нагород, й у 
Пхенчхані сподівання найвищого ме-
дального рівня покладатимуться та-
кож на українську четвірку біатлоніс-
ток. Задля успішного виступу жіночо-
го квартету в Південній Кореї впродовж 
поточного олімпійського циклу прези-
дент ФБУ Володимир Бринзак докла-
дав максимум зусиль, аби до Пхенчха-
на повезти в повному складі чемпіонсь-
кий колектив Сочі.
 У підсумку, в олімпійський сезон на 
трасу вийшли всі без винятку чемпіон-

ки сочинської Олімпіади з України. Й 
у грудні, на другому етапі Кубка світу 
в Хохфільцені дівчата показали вельми 
обнадійливий результат, посівши в еста-
фетній гонці друге місце. Однак останні 
дві естафети український квартет прова-
лив: в Оберхофі наші дівчата фінішува-
ли п’ятими, гонку ж у Рупольдингу вони 
завершили ще далі від п’єдесталу — на 
11-й позиції, залишивши своїм настав-
никам перед Іграми купу запитань.
 «Не можна так бігати естафети», — 
заявив після невдалого етапу в Руполь-
дингу старший наставник жіночої ко-
манди Урош Велепець. За словами сло-
венця, на трасі —  точніше, на стрільби-
щі — його підопічні поводилися занадто 
впевнено, вважаючи, що «мішені закри-
ватимуться автоматично».
 При цьому, окрім не надто перекон-
ливої стрільби, проблемною в естафеті 
була й швидкість наших естафетниць. 
Загалом, за підсумками двох німець-
ких етапів КС без тренерських нарікань 
обійшлася естафетна робота лише моло-
дої Анастасії Меркушиної. В Оберхофі 
23-річна представниця Тернопільщини 

бігла стартовий етап, тоді як у Руполь-
дингу наставники довірили їй заключ-
ну частину естафетних перегонів. В обох 
випадках каші вона не зіпсувала, проте 
зізналася, що бігти останній етап для неї 
занадто виснажливо.
 Вочевидь, за підсумками останньої 
перед Олімпіадою естафети хотілося на-
ставникам української збірної отрима-
ти відповіді на складне кадрове питан-
ня, проте визначитися зі складом естафе-
ти на Пхенчхан у Рупольдингу Велепець 
не зміг. «Я розчарований. Дівчата теж, 
адже визначитися зі складом на олім-
пійську естафету нам не вдалося», — на-
голосив Урош Велепець. Водночас персо-
нальний склад учасниць майбутніх Ігор 
словенець для себе вже сформував, хоча 
офіційно афішувати його не став.
 У будь-якому разі там точно будуть 
чотири учасниці естафети в Рупольдин-
гу — Віта й Валя Семеренко, Юлія Джи-
ма та Анастасія Меркушина. Своє місце 
в «основі» «синьо-жовтих» дівчата під-
твердили в мас-старті, де посіли місця в 
«топ-20». Певно, поїде до Пхенчхана й 
капітан команди Олена Підгрушна, для 
котрої склали індивідуальний графік 
підготовки до Ігор. 
 Щодо нашої чоловічої команди, то 
у її наставників також купа проблем. 
Жодного біатлоніста серед учасників 
мас-старту (а тут змагається 30 кращих 
стріляючих лижників пелотону) й 16-те 
місце в естафеті — думається, абсолют-
но не той результат, на який очікували 
у вітчизняному біатлонному господарс-
тві. ■

ФУТБОЛЬНА ЄВРОПА

Мессі — з рекордом, 
Ярмоленко — без голів
«Барса» здобуває історичну перемогу, а дортмундська 
«Боруссія» знову втрачає очки

■

«Ліверпуль» перервав 22-матчеву безпрограшну серію «Ман. Сіті».
Фото з сайта: mirror.co.uk.

❙
❙

ТАБЛО

 Англія. Прем’єр-ліга. 23-й тур. «Челсі» 
— «Лестер» — 0:0, «Крістал Пелас» — Бер-
нлі» — 1:0, «Хаддерсфілд» — «Вест Хем» — 
1:4, «Ньюкасл» — «Суонсі» — 1:1, «Уотфорд» 
— «Саутгемптон» — 2:2, «Вест Бромвіч» — 
«Брайтон» — 2:0, «Тоттенхем» — «Евертон» — 
4:0 (Сон Хин Мін, 26; Г. Кейн, 47, 59; Еріксен, 81), 
«Борнмут» — «Арсенал» — 2:1 (К. Уілсон, 70; 
Айб, 74 — Бельєрін, 52), «Ліверпуль» — «Ман-
честер Сіті» — 4:3 (Окслейд-Чемберлен, 9; Фірмі-
но, 59; Мане, 62; Салах, 68 — Сане, 41; Бернарду 
Сілва, 84; Гюндоган, 90+1).
 Лiдери: «Манчестер Сіті» — 62, «Манчестер 
Юнайтед» (22 матчі), «Ліверпуль», «Челсі» — 47, 
«Тоттенхем» — 44, «Арсенал» — 39.
 Бомбардир: Г. Кейн («Тоттенхем») — 20.
 Іспанія. Прімера. 19-й тур. «Хетафе» — 
«Малага» — 1:0, «Жирона» — «Лас-Паль-
мас» — 6:0, «Реал Мадрид» — «Вільярреал» 
— 0:1 (Форнальс, 87), «Ейбар» — «Атлетико» — 
0:1 (Гамейро, 27), «Депортіво» — «Валенсія» — 
1:2, «Леванте» — «Сельта» — 0:1, «Алавес» — 
«Севілья» — 1:0, «Еспаньйол» — «Атлетик» — 
1:1, «Реал Сосьєдад» — «Барселона» — 2:4 
(Вілліан Жозе, 11; Хуанмі, 34 — Пауліньйо, 39; Су-
арес, 50, 71; Мессі, 85).
 Лiдери: «Барселона» — 51, «Атлетико» — 42, 
«Валенсія» — 40, «Реал Мадрид» (18 матчів) — 
32, «Вільярреал» — 31, «Севілья» — 29.
 Бомбардир: Мессі («Барселона») — 17.
 Німеччина. Перша Бундесліга. 18-й тур. 
«Байєр» — «Баварія» — 1:3 (Фолланд, 70 — Хаві 
Мартінес, 32; Рібері, 59; Хамес Родрігес, 90+1), 
«Айнтрахт» — «Фрайбург» — 1:1, «Ганновер» 
— «Майнц» — 3:2, «Штутгарт» — «Герта» — 1:0, 
«Вердер» — «Хоффенхайм» — 1:1, «РБ Лей-
пциг» — «Шальке» — 3:1 (Н. Кейта, 41; Вернер, 
69; Брума, 71 — Налдо, 56; Коноплянка («Ш») — 
із 82 хв.), «Кельн» — «Боруссія» (М) — 2:1 (Со-
ренсен, 34; Теродде, 90+6 — Рафаель, 69), «Бо-
руссія» (Д) — «Вольфсбург» — 0:0 (Ярмоленко 
(«Б») — до 78 хв.).
 Лiдери: «Баварія» — 44, «РБ Лейпциг» — 31, 
«Шальке» — 30, «Боруссія» (Д) — 29, «Байєр», 
«Боруссія» (М) — 28.
  Бомбардир: Левандовський («Баварія») 
— 15.
 Франція. Ліга 1. 20-й тур. «Страсбур» — 
«Генгам» — 0:2, «Ренн» — «Марсель» — 0:3 
(Жермен, 35; Сансон, 45; Товен, 82), «Кан» — 
«Лілль» — 0:1, «Діжон» — «Мец» — 1:1, «Мон-
пельє» — «Монако» — 0:0, «Ніцца» — «Ам’єн» 
— 1:0, «Труа» — «Бордо» — 0:1, «Сент-Етьєн» — 
«Тулуза» — 2:0, «Ліон» — «Анже» — 1:1 (Фекір, 
47 — Токо-Екамбі, 12 (пен.)), «Нант» — «ПСЖ» — 
0:1 (Ді Марія, 12).
 Лiдери: «ПСЖ» — 53, «Монако», «Ліон» — 
42, «Марсель» — 41, «Нант» — 33, «Ніцца» — 
30.
 Бомбардир: Кавані («ПСЖ») — 19. 

■

БІАТЛОН

Запитання без відповіді
Українські біатлоністи невдало провели генеральну 
репетицію олімпійської естафети

■

Найменше запитань щодо спортивної форми 
наставники української біатлонної збірної 
мають до Анастасії Меркушиної.
Фото з сайта www.biathlon.com.ua.

❙
❙
❙
❙
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«У мене щороку трапляються якісь рекорди. Якщо я шукатиму відмінність 

однієї перемоги від іншої, шукатиму якісь рекорди, це буде занадто». Марта Костюк
українська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Зважаючи на свій юний вік, 15-річ-
на Марта Костюк бодай іще рік могла 
б легко змагатися серед юніорів, про-
те, вигравши в 2017-му два юніорських 
«шоломи» — «одинак» Відкритої пер-
шості Австралії та парний турнір на 
«Ю-Ес оупен», — талановита українсь-
ка тенісистка отримала від організа-
торів «Аустреліен оупен» запрошення 
(так звана «уайлд карт») на дорослий 
турнір. Як годиться в таких випадках, 
свої виступи на кортах «Мельбурн пар-
ка» Костюк розпочала з кваліфікації. 
 Мало хто очікував, що в рік свого 
дебюту на дорослому «шоломi» юна 
киянка успішно подолає сито відбо-
ру, проте вигравши три кваліфікацій-
ні поєдинки, Марта переписала історію 
вітчизняного тенісу, ставши наймо-
лодшою учасницею основного раунду 
«АО» від України. Після цього, здолав-
ши в першому колі турніру 25-ту сія-
ну — китаянку Шуай Пен — 6:2, 6:2, 
наша співвітчизниця зробила ще одну 
історичну ремарку. Завдяки перемозі 
над першою ракеткою Китаю Костюк 
опинилася в одному ряду з легендар-
ною швейцаркою Мартіною Хінгіс, яку 
вважають наймолодшою переможни-
цею матчу Відкритого чемпіонату Авс-
тралії. Свій перший тріумф на «АО» 
Мартіна здобула в 1996 році, коли їй 
було 15 років та 4 місяці. При цьому 
Костюк досягла аналогічного успіху, 
маючи за плечима на два прожиті мі-
сяці більше.
 «У мене щороку трапляються якісь 
рекорди. Якщо я буду шукати відмін-
ність однієї перемоги від іншої, шука-
ти якісь рекорди — це буде занадто», 
— відзначила Костюк. Так само нама-
гається призвичаїтися до перемог — 

щоправда, більш високого рангу — й 
найсильніша тенісистка України Елі-
на Світоліна. Залишивши за своїми 
плечима не один турнірний тріумф на 
турнірах WTA, до Мельбурна українсь-
ка тенісна прима приїхала з готовніс-
тю записати на свій рахунок дебютний 
успіх на «Гранд шоломi».
 При цьому, навіть якщо виграти 
перший у кар’єрі дорослий «шлем» 
Еліні не вдасться, цьогорічний «Аус-
треліен оупен» усе одно може піднести 
Світоліній сюрприз. Згідно з попередні-
ми підрахунками, достатньо їй — чет-
вертій ракетці планети — дістатися пів-
фіналу «АО»-2018, й в оновленому рей-
тингу WTA можна буде стрибнути на 
його чільну позицію. Поки ж Світоліна 
впевнено подолала стартове коло зма-
гань, у двох сетах розібравшись iз серб-
кою Іваною Йорович — 6:3, 6:2.
 Так само успішним вийшов старт і 
для ветерана українського тенісу Кате-
рини Бондаренко, котра в першому ра-
унді «АО» здолала швейцарку Вікторію 
Голубич — 7:6 (7:3), 4:6, 6:2. У наступ-
ному колі турніру на четверту ракетку 
України чекає побачення з росіянкою 
Анастасією Павлюченковою, котра, в 
свою чергу, на старті перемогла третю 
за рейтингом тенісистку України Кате-
рину Козлову — 6:3, 4:6, 3:6.

 Відзначимо, що на відміну від жі-
ночого дивізіону, в чоловічій сітці зма-
гається лише один наш співвітчизник. 
У першому раунді найсильніший ук-

раїнський тенісист Олександр Дол-
гополов виявився сильнішим за авс-
трійця Андреаса Хайдер-Маурера — 
7:6(7:3), 6:3, 6:4. ■

ТЕНІС

Рангові відмінності 
Після тріумфу на юніорському «шоломi» в Австралії талановита українська 
тенісистка наробила галасу й у дорослому дивізіоні

■

Як і легендарна Мартіна Хінгіс, свою першу перемогу в основній сітці «АО» українка 
Марта Костюк здобула в 15 років.
Фото з сайта tennisua.org.

❙
❙
❙

Григорій ХАТА

 Коли жіноча збірна України 
вперше у своїй історії не потра-
пила до фінальної частини чем-
піонату Європи, вітчизняним 
гандболісткам довелося деталь-
ніше познайомитися з особли-
востями відбору на світову пер-
шість, розпочавши кваліфіка-
цію на ЧС-2018 — не з етапу 
«плей-оф» (як було раніше), а 
зі стадії групового етапу.
 Водночас для нашої чолові-
чої гандбольної збірної більш 
знайомою є пролонгована серія 
відбору на «мундіаль», адже на 
чемпіонатах Європи українсь-
кі гандболісти — нечасті гості. 
Так, востаннє на континенталь-
ній першості вони змагалися в 
2010  році; при цьому до фіналь-
ної частини «мундіалю» ук-
раїнські збірники діставалися 
в далекому 2007  році. 
 Після того як підопічні Ві-
талія Андронова у відборі на 
ЧЄ-2018 продемонстрували до-
волі змістовний гандбол, (у від-
носно рівній боротьбі з супер-
никами «синьо-жовті», в під-
сумку, залишилися за бортом 
турніру), керівництво ФГУ ви-
рішило активно посприяти на-
ціональній команді в підготов-
ці до відбору на ЧС-2019.
 Для цього функціонери не 
тільки організували збірній 
низку контрольних поєдинків 
в Ізраїлі та Німеччині, а  й по-
кликали під національні коль-
ори низку знаних виконавців, 
задіяних у провідних чемпіона-
тах континенту. Зокрема, після 
тривалої перерви до лав збірної 
повернувся її ветеран Сергій 
Онуфрієнко, котрий виступає за 
французький «Екс-ан-Прованс 
Універсіте». У якості вагомого 
підсилення можна було розгля-
дати й персону гравця німець-
кої гандбольної ліги Станісла-

ва Жукова з «Гуммерсбаха». 
Проте, більшою мірою, основу 
синьо-жовтої команди, покли-
каної подолати груповий етап 
кваліфікації ЧС-2019, склали 
гравці запорізького «Мотора».
 Як і в жіночому гандболі, 
груповий раунд відбору ЧС — 
це швидкоплинний міні-турнір 

за участі чотирьох команд. Гос-
подарем нашої «пульки» були 
італійці, в гості до яких, окрім 
«синьо-жовтих», завітали руму-
ни та гандболісти з Фарерських 
островів.
 Поєдинок проти острів’ян 
особливих проблем команді Ві-
талія Андронова не приніс, про-

те в подальшому з позитивними 
результатами у наших збірни-
ків не склалося, хоча для їхньо-
го досягнення у них було доволі 
багато підстав. Так, у мінімаль-
но програному матчі італійцям, 
вирішальний м’яч в якому гос-
подарі закинули за три секунди 
до завершення ігрового часу, ук-

раїнські гандболісти цілком мог-
ли розраховувати й на нічию. За 
таких обставин для продовжен-
ня боротьби за путівку на «мун-
діаль» «синьо-жовтих» в за-
ключному поєдинку влаштува-
ла будь-яка перемога над руму-
нами. А так, зазнавши фіаско 
від італійців (вони, у свою чер-
гу, в стартовому турі поступили-
ся збірній Румунії), в заключно-
му матчі «пульки», аби розра-
ховувати на її виграш, нашим 
гандболістам необхідна була пе-
реконлива (з перевагою в шість 
м’ячів) перемога над румуна-
ми. Допоки з майданчика не ви-
лучили Олександра Тільте, ук-
раїнська збірна балансувала на 
межі прохідного результату. Од-
нак, залишившись без головного 
ідеолога своїх атак, «синьо-жов-
ті» не змогли втримати навіть 
мінімальної переваги, що доз-
волило, в підсумку, команді Ру-
мунії виграти групу й кваліфі-
куватися до «плей-оф». ■

Волейбол
 Кубок ЄКВ. Жінки. 1/16 фіналу. 
Матч-відповідь. «Франш-Монтань» 
(Швейцарія) — «Хімік» (Україна) — 
1:3 (12:25, 19:25, 25:22, 20:25). Перший 
матч — 0:3. ■

ХРОНІКА■

ГАНДБОЛ

Безпросвітний відбір
Українські гандболісти не змогли подолати перший етап 
кваліфікації на чемпіонат світу

■

Після перерви досвідчений Сергій Онуфрієнко повернувся до лав «синьо-жовтих».
Фото з сайта handball.net.ua.

❙
❙

ТАБЛО

 Чемпіонат світу. Кваліфіка-
ція. Груповий етап. Група 3. Україна 
— Фарерські острови — 30:22. Ру-
мунія — Італія — 34:24. Фарерські 
о-ви — Румунія — 20:28, Італія — 
Україна — 29:28. Румунія — Україна 
— 26:26. Італія — Фарерські о-ви — 
29:18.
 Підсумкове становище: Румунія 
— 5, «Італія — 4, Україна — 3, Фаре-
рські о-ви — 0.

■



КАЛЕЙДОСКОПВІВТОРОК, 16 СІЧНЯ 201816

Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №5■

ПОГОДА■

Полум’я свободи 
Напередодні 60-ї річниці Соборності України, на знак протесту проти зросійщення України, 
на могилі Тараса Шевченка у Каневі самоспалився Олекса Гірник
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Матерiали iз позначкою   р    друкуються на правах реклами

 Бiдний чоловiк запитує в ба-
гатого:
 — І чого я такий бiдний?
 — Бо вiйна.
 — А чому ви такий багатий?
 — Бо вiйна.

* * *
 Хлопець, котрий розлучився 
з дівчиною, звертається до дру-
жини друга з проханням підшука-
ти йому подружку.
 — А ти її любитимеш?
 — Звичайно!
 — На руках носитимеш?
 — Авжеж.

 — Подарунки даруватимеш?
 — Так.
 — Може, я тобі підійду?

* * *
 Василь Іванович запитує 
Петьку:
 — Що буде, якщо тобi вухо 
відрізати?
 — Буду гірше чути!
 — А що буде, якщо друге 
відрізати?
 — Буду гірше бачити!
 — А це чому ж?
 — Кашкет сповзатиме на 
очi.

По горизонталі:
 1. Слов’янський бог, покровитель 
худоби, торгівлі і ремесла. 4. Систе-
ма забезпечення законності і тор-
жества справедливості. 8. «Сторо-
жова ...», український фільм-фентезі 
за однойменним романом Володими-
ра Рутківського. 9. Страва з яйця, зби-
того з молоком і підсмаженого. 10. 
Вічнозелене декоративне дерево. 11. 
Офіційне звернення до митрополи-
та християнської церкви за церков-
ним етикетом. 13. Технічний процес 
формування рядків та тексту оригі-
налу для подальшої верстки шпальт і 
друкарської форми у друкарстві. 14. 
Народна назва свята Хрещення Гос-
поднього. 17. Старовинний жіночий 
головний убір із круглим наголов-
ком, затягнутим кольоровою ткани-
ною, різновид очіпка.  21. Офіційне 
звертання до католицького свяще-
ника. 22. Один з основних ударів у 
боксі. 25. Геометричне тіло у вигляді 
правильного бублика. 26. Футляр для 
шаблі чи меча, що дозволяє носити 
зброю на поясі. 27. Державна валю-
та Нідерландів. 28. Радянський дик-
тор, який оголошував офіційні пові-
домлення в часи Великої Вітчизняної 
війни. 29. Історична область Давньо-
го Єгипту, нині на території Судану. 
По вертикалі:
 1. Вулкан, який знищив місто 
Помпеї. 2. «Кольчуга» у риб. 3. Скан-
дальний серіал, за зняття заборони з 
якого досі борються Володимир Зе-
ленський та «Студія 1+1». 4. Півос-

трів, що відокремлює Мексиканську 
затоку від Карибського моря. 5. Вті-
лення краси в поезії Максима Рильсь-
кого. 6. Обітниця католицьких свяще-
ників, яка забороняє їм брати шлюб. 
7. Давньоруська назва бурштину. 12. 
Тато мами або тата. 15. Райцентр на 
Львівщині. 16. Самоцвіт, різновид 
кварцу фіолетового або блакитнувато-
фіолетового кольору. 18. Земля, яку 
лишають незасіяною, щоб відпочила. 
19. Український гурт, лідером якого є 
Анатолій Сухий, автор пісні «Спи, ма-
ленький козачок». 20. Музичний інс-
трумент алтайських шаманів, різно-
вид дримби. 21. «Камон, Вася! Ста-
райся не трусити ... Добий, бродяга, 
п’ятку і поїдем в файне місто Тер-
нопіль» (пісня із репертуару гурту 
«Брати Гадюкіни») . 23. Творче псев-
до українського поета доби Розстрі-
ляного відродження Василя Еллансь-
кого. 24. Велика діжка. ■

Кросворд №3
від 10 січня
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 0…+5

Аліса КВАЧ

 Секс-скандал, який уже кілька місяців 
трясе Голлівуд, став своєрідним трендом, 
який диктує свої правила гри і втручається 
і в інші сфери життя акторів. Так сталося і з 
актором Марком Волбергом, який вирішив 
перерахувати свій гонорар за дозйомку в 
фільмі «Усі гроші світу» у фонд руху для 
захисту жінок від сексуальних домагань та 
трудової дискримінації Time’sUp. Хоча на-
вряд чи це рішення було таким уже жестом 
доброї волі.
 Усе почалося з того, що продюсери 
фільму запросили на роль Джона Пола Гет-
ті зірку серіалу «Картковий будинок» Кеві-
на Спейсі. Однак, коли фільм був відзня-
тий, спалахнув скандал, що зачепив і Спей-
сі, який зізнався у своїй нетрадиційній орієн-
тації і заявив, що бере паузу в кінокар’єрі. Не 
бажаючи ризикувати репутацією, продюсери 
фільму вирішили перезняти сцени з Кевіном 
Спейсі, замінивши його на Крістофера Плам-
мера. До речі, критики позитивно відреагу-
вали на таку заміну, висунувши останнього 
на премію «Золотий глобус-2018» у номіна-
ції «Краща чоловіча роль другого плану».
 На дозйомки були запрошені й інші ак-
тори, задіяні у фільмі. Частина з них, врахо-
вуючи ситуацію, погодилася зніматися без-

коштовно, лише за добові. І от, коли 
все було завершено, розгорівся но-
вий скандал: журналісти дізналися, 
що гонорар актриси Мішель Вільямс, 
однієї iз засновниць руху Time’sUp (до 
речі, теж номінованої на премію «Золо-
тий глобус-2018» у номінації «Краща 
жіноча роль»), склав менше тисячі до-
ларів, тоді як Марк Волберг зажадав 
за дозйомки 1,5 мільйона доларів.
 Журналісти назвали дискриміна-
цією таку різницю в гонорарах акторів. 
Щоб не роздмухувати пристрасті, Марк 
Волберг прийняв найбільш розумне в 
цій ситуації рішення — віддати гроші 
«скривдженій» актрисі, перерахував-
ши весь гонорар до її фонду, який 
бореться з нерівністю у зарплаті. 
До цього внеску ще 500 тисяч 
доларів додала і його власна 
агенція.
 Що ж, він може собі це 
дозволити. За версією жур-
налу Forbes, Марк Вол-
берг став найбільш висо-
кооплачуваним актором 
минулого року, заробивши 
68 мільйонів доларів. Тож 1,5 
мільйона за гарну репутацію не 
така уже й велика плата.■

Ната НЕТУДИХАТА

 У сучасному інтернетизованому світі 
приказку про те, що «дядько Google знає 
все», люди сприймають як даність. Але й 
тут трапляються збої — днями користува-
чі мережі з подивом побачили інформацію, 
що на президентських виборах 2018 року, 
які відбудуться в Росії в березні, «достро-
ково переміг Володимир Путін». «Сам пе-
ревірив. Усе так. Уже навіть і штучний ін-
телект компанії Google зрозумів усе про 
російські «вибори» краще за будь-яко-
го політолога», написав у своєму Twitter 
російський опозиціонер Олексій Наваль-
ний.

 Такий результат Google видавав на 
запити «вибори президента Росії 2018», 
«вибори в Росії 2018» і навіть просто «ви-
бори 2018». Після того як у мережі під-
нялася хвиля жартів iз цього приводу, ін-
формацію було знято, хоча в мережі лиши-

лося багато скрінів сторінки. Але тепер усі 
жартують, що, може, й не варто вже про-
водити ці вибори, якщо навіть комп’ютеру 
все зрозуміло. Можна було б зекономити 
набагато більше, ніж 600 млн. грн, як Ук-
раїна в 2014 році. ■

17 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: хмарно, мокрий снiг. Вiтер пiвденно-схiдний, 7-12 м/с. 
Температура вночi -6...-8, удень -1...+1.

Курорти Карпат: хмарно, снiг. Славське: вночi -1...-3, 
удень +2...+4. Яремче: вночi -1...-3, удень +2...+4. Мiжгiр’я: 
вночi -1...+1, удень 0...+2. Рахiв: уночi -1...+1, удень +2...+4.

15 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
немає, Стрий — немає, Славське — немає, Плай — 33 
см, Мiжгiр’я — немає, Рахiв — немає, Долина — 1 см, 
Івано-Франкiвськ — 2 см, Яремче — 3 см, Коломия — 
4 см, Пожежевська — 51 см.

ОТАКОЇ!

І навіщо ті вибори?
Пошуковик Google назвав Володимира Путіна 
новим президентом Росії за два місяці до виборів

■

СКАНДАЛ■

Усі гроші світу — 
не шкода 
Актор Марк Волберг пожертвував 
1,5 мільйона доларів фонду Time’sUp

Марк 
Волберг.

❙
❙
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