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Учорашні курси 

НБУ:

1 $ = 28,88 грн. 

1 € = 35,34 грн.

1 рос. руб. = 0,4 грн.

Ні борщу, 
ні до борщу 
В Україні знову стрімко здорожчали овочі 
стор. 3 »

Новий 

президент 

ПАРЄ виступає 

за повернення 

Росії до 

асамблеї 
стор. 5 »

Як же соціалісту без Москви Заборона 
вибухів 

Президента просять 

заборонити в Україні 

петарди, феєрверки 

та салюти 
стор. 2 »

Налітай, бо ще подорожчає. ❙
Фото з сайта tsn.ua.  ❙

Гривневі канікули
Падіння курсу національної 

валюти не має перевищити 

показник у 30 гривень за долар 

і може припинитися 

у лютому
стор. 9 »



СЕРЕДА, 24 СІЧНЯ 20182 ІнФорУМ
«Я завжди пишалася тим, як він добре лікував дітей. 
Нині його пам’ятають люди, дітям яких він допоміг у мирні часи, 
його пам’ятають однокурсники та побратими, з якими захищав Україну».

Ольга Кондратюк, мати героя

УКРАЇНА МОЛОДА

В’ЯЗНІ СОВІСТІ

Коли судять 
нелюди
Відмова в наданні 
медичної допомоги 
Володимиру Балуху 
може стати фатальною
Ірина КИРПА

 Політв’язень Володимир Балух 
опинився на межі життя та смерті 
у СІЗО міста Сімферополь. Патріот 
України не отримує допомогу меди-
ків, незважаючи на те, що стан його 
здоров’я стрімко погіршується. Ад-
вокат Володимира Балуха повідо-
мив, що серйозні проблеми з серцем 
та нирками можуть стати причиною 
смерті його підзахисного.
 Речник МЗС України Мар’яна 
Беца вважає, що ненадання ме-
дичної допомоги для тяжкохво-
рої людини, яка перебуває у міс-
цях  позбавлення свободи, є нелюд-
ським та жорстоким покаранням. 
Вона закликала владу РФ допусти-
ти  лікарів до політв’язня Володи-
мира Балуха заради порятунку його 
життя.
 — До провадження справи Ба-
луха на півострові Крим причетні 
близько 30 кримських силовиків, 
двох з яких Кримська прокурату-
ра вже оголосила у розшук, — роз-
повів правозахисник Дмитро Дін-
зе. — Єдина доведена «вина» мого 
 підзахисного полягає в тому, що він 
так i не визнав окупаційну владу в 
Криму. 
 Нагадаємо, що мешканця пі-
вострова засудили до терміну в 
три роки та сім місяців колонії за-
гального режиму, а також змусили 
виплатити штраф у розмірі десять 
тисяч рублів. Таке суворе покаран-
ня Володимир Балух зазнав тільки 
за те, що активно чинив опір режи-
му Путіна: чоловік вивісив над да-
хом свого будинку український пра-
пор, а до стіни прикріпив табличку 
з написом: «Вулиця Героїв Небесної 
сотні, 18».
 Проти активіста швидко сфаб-
рикували кримінальну справу спів-
робітники ФСБ, які підкинули на го-
рище його будинку патрони та бойові 
гранати. Після того як у помешканні 
влаштували обшук, Володимир Ба-
лух був відправлений до СІЗО міста 
Сімферополь, незважаючи на те, що 
ніяких доказів на користь того, що 
боєкомплект належить саме йому, 
знайдено не було.
 Незаконний вирок для українсь-
кого активіста Володимира Балуха 
рішуче засудили представники Держ-
департаменту США, про що відверто 
заявив тимчасовий повірений у спра-
вах США при ОБСЄ Гаррі Камiан під 
час свого виступу на засіданні Пос-
тійної ради цієї організації у Відні. 
Європейський Союз не визнає юрис-
дикцію «Роздольненського район-
ного суду» в анексованому Росією 
Криму, який засудив громадянина 
 України, активіста Володимира Ба-
луха.
 Тим часом прес-секретар Верхов-
ного представника ЄС iз питань зов-
нішньої політики та політики без-
пеки Майя Кочьянчич зажадала 
негайного звільнення не лише для 
Володимира Балуха та Бекіра Де-
герменджі, а й для всіх інших полі-
тичних в’язнів совісті, яких трима-
ють під вартою у тюрмах в окупова-
ному Росією Криму. ■

■ Людмила НІКІТЕНКО

 Днями у Черкаській медичній ака-
демії відкрили меморіальну дошку «кі-
боргу» Олександру Кондратюку. Він був 
випускником цього навчального закла-
ду і захищав Україну, очолюючи медич-
ну службу 90-го окремого аеромобільно-
го батальйону. Три роки тому старший 
лейтенант героїчно загинув, евакуюючи 
поранених iз Донецького аеропорту.
 «Олександр був справжнім патріо-
том, справжнім професіоналом, який 
врятував не одне життя. Він загинув за 
те, у що свято вірив, за власну вільну і 
незалежну Україну», — зазначив на від-
критті меморіальної дошки Володимир 
Мрищук, начальник медпункту аеромо-
більного батальйону.
 За словами матері героя — Ольги 
Олександрівни, яка теж була на відкрит-
ті пам’ятного знака, Олександр був єди-
ною дитиною у їхній сім’ї, йому виповни-
лося лише 32 роки. «Я завжди пишала-
ся тим, як він добре лікував дітей. Нині 
його пам’ятають люди, дітям яких він 
допоміг у мирні часи, його пам’ятають 
однокурсники та побратими, з якими за-
хищав Україну», — зі сльозами на очах 
говорила мати загиблого воїна.
 Під час відкриття меморіальної дош-
ки Олександру Кондратюку його по-
братими передали матері «кіборга» від-
знаку сина «Хрест хоробрий».
 Черкаський «кіборг» Олександр Кон-
дратюк після закінчення тоді ще медко-
леджу в Черкасах, у 2010 році, одержав 
диплом Вінницького медичного універ-
ситету і працював педіатром у місті Шпо-
ла, а потім — у столиці. Але розпочала-

ся війна, він пішов на фронт і загинув за 
Україну. У нього залишилися мама, дру-
жина та маленька донька. Похований у 
місті Шпола.
 Олександр Кондратюк є почесним 
громадянином Шполи, в пам’ять про 
Героя відкрито меморіальні дошки у 

школі, де він навчався, та у Вінницько-
му медінституті. Посмертно він нагород-
жений орденом Богдана Хмельницького 
III ступеня, нагрудним знаком «За обо-
рону Донецького аеропорту» та медаллю 
УПЦ КП «За жертовність і любов до Ук-
раїни». ■

Іван ПОВАЛЯЄВ 

 У зоні митного контролю 
київського аеропорту «Бо-
риспіль» правоохоронці за-
тримали на підставі ухвали 
суду науковця з секретними 
даними про гідроакустику 
флагмана українського фло-
ту — фрегат «Гетьман Сагай-
дачний». Дослідник намагав-

ся вивезти секретну інформа-
цію до Ірану, йому вже огло-
шено підозру. 
 Як повідомляє прес-служ-
ба прокуратури Київської об-
ласті в понеділок, затриманий 
науковець чудово знав, що ви-
явлена в нього на флешці ін-
формація є секретною. Наразі 
слідство встановило, що стар-
ший науковий співробітник 

одного з дослідних інститутів 
намагався незаконно вивез-
ти з країни на флешці інфор-
мацію про принцип побудови 
гідроакустичних станцій ко-
рабельного гідроакустичного 
комплексу проекту «Гетьман 
Сагайдачний», що є інформа-
цією військового характеру.
 55-річному чоловіку пові-
домлено про підозру за ч. 1 

ст. 333 Кримінального кодек-
су (порушення встановленого 
порядку здійснення міжна-
родних передач товарів, що 
підлягають державному екс-
портному контролю).
 Звісно, на питання, хто є 
кінцевим замовником цих да-
них про флагман ВМС Украї-
ни, має дати відповідь слідс-
тво і суд. Утім навряд чи це 
питання цікавило Іран; цю 
країну, швидше за все, інозем-
нi шпигуни використовували 
як зручну для такого «транзи-
ту» секретних даних. Якщо ж 
враховувати, що останнім ча-
сом найтісніше співпрацює з 
Іраном саме Росія, версія про 
інтерес до цих даних нападни-
ка на Україну цілком має пра-
во на життя. ■

Лариса САЛІМОНОВИЧ
Харків

 Харківське правосуддя виявилося 
безсилим перед екс-мером Слов’янська 
Нелею Штепою, яку підозрюють у по-
сяганні на територіальну цілісність Ук-
раїни і створенні терористичного угру-
повання. Днями черговий районний суд 
уже вп’яте за останні кілька місяців не 
зміг розпочати роботу через традиційний 
самовідвід судді. Й оскільки термін дії 
домашнього арешту підозрюваної скін-
чився ще 14 січня, а новий запобіжний 
захід не обрали, Неля Штепа автоматич-
но вийшла на волю.
 Зараз колишня чиновниця планує 
лягти до лікарні в той час, коли проку-
ратура безуспішно намагається відпра-
вити її під варту. «Ми звернулися до суду 
з клопотанням про обрання запобіжного 
заходу у вигляді тримання під вартою, — 
повідомила начальник відділу прокура-
тури Харківської області Олена Кравчен-
ко, — оскільки, як ми вже наголошували 
раніше, альтернативних заходів стосов-
но злочинів, що інкримінуються Штепі, 
немає». 
 Утім наміри сторони обвинувачення 
й цього разу лишилися нереалізованими, 
бо новопризначений головуючий суддя 

Володимир Курило взяв самовідвід. Своє 
рішення він аргументував тим, що його 
батько в такому ж суддівському ранзі 
брав участь у розгляді апеляційної скар-
ги на запобіжний захід для Штепи. Прав-
да, ще на стадії досудового розслідуван-
ня.
 Цікаво, що цього разу справу екс-
мера вперше розглядали у Жовтневому 
райсуді. До цієї установи її передали з 
Ленінського району, де суддя Віктор Вік-
торов, незважаючи на протести прокура-
тури, випустив пані Нелю під домашній 
арешт і взяв декретну відпустку з догля-
ду за дитиною. На його місце призначили 
суддю Скляренка, який одразу взяв са-
мовідвід, а після того як не отримав «доб-
ро», взагалі звільнився з роботи. Не по-
дужали справу Штепи і слуги Феміди Ко-

мінтернівського суду, куди її перенапра-
вили з Червонозаводського району. Саме 
фахівці цієї установи розпочинали дов-
гий трирічний марафон, змінивши у про-
цесі трьох головуючих. 
 Причину фатального «страху», який 
наводить на харківське правосуддя пос-
тать Нелі Штепи, сама вона пояснила 
небажанням цих людей отримати ярлик 
посібників терористів. «Якби я була на 
їхньому місці, — резюмувала підсудна, 
— то теж написала б таку заяву». У свою 
чергу громадські активісти, які стежать 
за ходом гучного процесу, переконані у 
зворотному. На їхню думку, справа ли-
шається без розгляду тому, що судді у 
своїй переважній більшості ймовірно є 
прихильниками старої системи, до якої 
належить і Неля Штепа. ■

РЕЗОНАНСНА СПРАВА

Спроба номер п’ять
Неля Штепа автоматично опинилася на волі, 
бо не знайшлося суддів, які б наважилися 
розглянути її справу?

■

ПИЛЬНУЙ!

Пішов на дно 
Науковець намагався вивезти до Ірану секретні дані 
про фрегат «Гетьман Сагайдачний»

■

ГЕРОЯМ — СЛАВА!

«Кіборг» у білому халаті
У Черкасах вшанували Олександра Кондратюка

■

Відкриття меморіальної дошки черкаському «кіборгу» Олександру Кондратюку.
Фото з сайта infomist.ck.ua.

❙
❙
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 На думку лідера кримсько-
татарського руху, усунення ад-
міністративного кордону на Хер-
сонщині має відбутися вже най-
ближчим часом.
 — Соборність України необ-
хідно відновити вздовж усієї лінії 
зіткнення з Росією, як це визнано 
міжнародною спільнотою, — за-
явив під час свого виступу перед 
людьми у Генічеську Рефат Чуба-
ров. — Московський задум руйну-
вання єдності країни передбачає 
захоплення таких споконвічно 
українських міст, як Харків, До-
нецьк, Луганськ, Одеса, Херсон та 
Запоріжжя. Для нас важлива при-
нципова позиція кожного меш-
канця України, бо лише спільни-
ми зусиллями ми зможемо зірвати 
плани країни-агресора.
 У День Соборності України 
мешканці Генічеська пронесли 
через центр міста багатометрову 
стрічку в кольорах державного 
прапора, організували патріотич-
ний концерт, зібравши гроші на 
лікування воїнів АТО в Херсонсь-
кому обласному госпіталі.
 А от у селі Ставки Каланчацько-
го району Херсонської області, не-
подалік КПП «Каланчак» відбув-

ся завершальний етап міжнарод-
ного флешмобу United Ukraine. На 
адміністративному кордоні з анек-
сованим Кримом учасники акції 
розгорнули найбільший у світі де-
ржавний прапор України розміром 
40 на 60 метрів та площею у 2 тис. 
400 квадратних метрів.
 За словами координатора флеш-
мобу Олексія Захарченка, кольори 
українського прапора об’єднали між 
собою мешканців віддалених куточ-
ків світу та представників парламен-
тів Австралії, Канади, Угорщини. 
Цього дня підтримали ідею собор-
ності України та її єдність у бороть-
бі за Донбас і Крим понад 10 тисяч 
людей із різних країн світу.
 На свято до місця компактно-
го проживання кримських татар 
у місті Генічеськ прибули активіс-
ти Меджлісу Ахтем Чийгоз та Іль-
мі Умеров. Не так давно звільнені 

політичні в’язні совісті відвідали 
місце громадянської блокади Кри-
му на Чонгарі.
 — Дуже важливо проводити 
акції на підтримку політв’язнів, 
адже це привертає максималь-
но увагу з боку світової громад-
ськості, — заявив  Ахтем Чийгоз. 
— Саме політичний тиск на росій-
ського агресора з боку лідерів єв-
ропейських держав та правозахис-
ників допоможе Україні віднови-
ти контроль над усіма територія-
ми єдиної країни.
 Передав свої вітання й упов-
новажений Президента України у 
справах кримськотатарського на-
роду Мустафа Джемілєв. На даний 
час він перебуває у Страсбурзі, де 
найближчими днями розпочнеть-
ся розгляд українського питання 
на сесії Парламентської Асамблеї 
Ради Європи. ■

ГУЧНА СПРАВА

Чи неправий 
«правий»?
До сумнозвісної 
справи  BlaBlaCar  притягнули 
регіонального керівника 
національно-визвольного руху 
Петро ЛУКІЯНЧУК 
Львів 

 Ще у 2016 році 4 квітня безслідно зник львів’янин 
Тарас Позняков. Хлопець їхав до Києва на власній 
машині, взявши із собою двох попутників через по-
пулярний інтернет-сервіс BlaBlaCar. Але до міс-
ця призначення водій так і не доїхав. Востаннє того 
дня автомобіль Тараса марки Audi A6 зафіксували 
камери спостереження в селі Бобриця під Києвом. 
І лише 12 квітня правоохоронці знайшли порожнє 
авто львів’янина в одному з гаражних кооперативів 
у Києво-Святошинському районі. Пройшло вже чи-
мало часу, але доля Тараса Познякова залишається 
невідомою.
 Слідчі не знайшли ні тіла, ні достовірного вбивці, 
хоча гіпотез і підозрюваних вдосталь. Поліції досить 
таки швидко вдалось встановити ймовірних злочин-
ців — 36-річного Дмитра Голуба і 25-річного громадя-
нина Росії Луана Кінгісеппа. Обоє були бійцями спец-
підрозділу «Сонечко» «Правого сектору». Позивний 
Голуба — «Тоф», а Кінгісеппа — «Лука». За однією 
з версій слідства, вони навмисно приїхали з Києва у 
Львів, аби дорогою заволодіти автомобілем, який по-
бачили в оголошенні на BlaBlaCar. Для здійснення за-
думу підозрювані мали автоматичний пістолет ТТ. 
 Дмитра Голуба затримали ще в серпні 2016 року, 
йому інкримінують  «умисне вбивство з корисливих 
мотивів, вчинене групою осіб за попередньою змо-
вою та незаконне привласнення автомобіля», затри-
маний зізнався у викраденні авто, але всі звинувачен-
ня у вбивстві відкидає. До списку ж підозр 25-річно-
го Луана Кінгісеппа (який досі перебуває в розшуку) 
ще додали «незаконне поводження зі зброєю, боєпри-
пасами або вибуховими речовинами».
 Після того як натрапили на злочинців, слідство 
затихло на півтора року. І вже в листопаді 2017-го 
ГПУ визнала неефективним розслідування  вбивства 
Тараса Познякова. Про це написав народний депутат 
Віталій Купрій на своїй сторінці у «Фейсбуцi». 
 «Вважаю, що така резонансна справа вимагає про-
фесійного рівня більш досвідчених слідчих. Саме тому 
для ефективного слідства справу доручено Головному 
слідчому управлінню ГПУ», — зауважив нардеп.
 Після того як слідство передали в руки ГПУ, хід 
справи набрав обертів. З’явилися несподівано нові іме-
на й підозрювані. Днями слідчі ГПУ вручили повіст-
ку на допит керівнику львівського «Правого сектору» 
Тарасу Бобаничу («Хаммеру»). «Хаммер» відразу ж 
зв’язався особисто зі слідчими, аби дізнатися, у чому 
його звинувачують, правоохоронці запевнили Бабани-
ча, що він буде допитаний лише як свідок.
 Про деталі допиту йдеться у повідомлені представ-
ників «Правого сектору» Львівщини. «Слідчий ставив 
питання з приводу того, чи був знайомий «Хаммер» із 
потерпілим Тарасом Позняковим та ще з низкою неві-
домих осіб. Почувши заперечувальну відповідь, слід-
чий заявив, що «за відомостями слідства, саме ви зус-
трічалися з Тарасом Позняковим і вимагали в нього 10 
тис. доларів», — йдеться у повідомленні. 
 Очільник львівського «Правого сектору» запев-
нив, що ніколи не був знайомий із потерпілим та ні-
коли з ним не зустрічався, як і з іншими людьми, про 
яких запитували. «Хаммер» був особисто знайомий 
лише з одним із підозрюваних (позивний «Лука»), 
але останній раз вони зустрічалися ще в серпні 2015 
року в зоні АТО, тож про його подальшу долю він не 
може знати.
 «До подій та обставин сумнозвісної справи 
BlaBlaCar я не маю жодного відношення! Про факт 
останньої знаю винятково зі ЗМІ. З потерпілим по цій 
справі Тарасом Позняковим я не знайомий та ніко-
ли з ним не зустрічався (тим більше грошей в нього 
не вимагав!), так само як і зі всіма іншими, кого на-
зивали слідчі. Намагання слідчих Генпрокуратури 
«прив’язати» мене до цієї справи розцінюю як від-
чай (оскільки слідство йде вже тривалий час) та полі-
тичну розправу режиму за мою громадську діяльність 
та націоналістичну позицію!»— заявляє Тарас Баба-
нич. 
 Зважаючи на кількість матеріалів, які слідчим до-
ведеться переглянути у зв’язку зi встановленням но-
вих свідків та підозрюваних, розгляд справи затяг-
неться надовго, тож півторарічний термін слідства 
може щонайменше подвоїтися. ■

■ЄДНІСТЬ

Нас не подолати
Голова Меджлісу закликав відновити 
суверенітет над усіма територіями країни

■

Тарас ЗДОРОВИЛО

 Їсти чи не їсти? Ско-
ро пересічний українець, 
без перебільшення, поч-
не обмежувати себе у спо-
живанні улюбленої на-
ціональної страви — бор-
щу, такого ж стратегічно-
го продукту, як і «святая 
святих» — сала. І не через 
зміну своїх смаків, а, ба-
нально, через те, що про-
дукти для приготуван-
ня смачненького борщи-
ку вже аж занадто поча-
ли «кусатися». 
 Свого цінового піку 
майже всі овочі борщо-
вого набору досягли саме 
за останні вихідні — це 
результати досліджень 
Львівської медіа-ком-
панії «Інфо-Шувар», яка 
щоденно проводить моні-
торинг цін на гуртових 
майданчиках країни. 
 Зокрема, найзнач-
ніше подорожчання се-
ред овочів, станом на по-

чаток цього тижня, було 
зафіксовано по ріпчастій 
цибулі, яка буквально за 
добу на третину здорож-
чала: на торгових май-
данчиках найбільшо-
го гуртового ринку За-
хідної України у Львові 
її можна придбати за ці-
ною 3,6 — 4 грн./кг (0,1-

0,11 EUR/кг). Наступ-
ною у рейтингу здорож-
чання експерти назива-
ють капусту — вона вже 
коштує 3-3,2 грн./кг (0,8-
0,9 EUR/кг), тобто майже 
на 11% дорожче, ніж на-
прикінці минулого тиж-
ня.
 Майже на 8% за ми-

нулі вихідні подорожча-
ла й бараболя: зараз кі-
лограм картоплі на опто-
вому ринку можна прид-
бати не дешевше, ніж за 
3,8-4 грн./кг (0,1-0,11 
EUR/кг). Щоправда, 
ціни на моркву та буряк 
на «піддослідному» май-
данчику за останні кілька 
днів не змінилися: кілог-
рам моркви зараз пропо-
нують на ринку за ціною 
4,5-5 грн./кг (0,12-0,14 
EUR/кг), а буряк — не де-
шевше 4-5,5 грн./кг (0,11-
0,15 EUR/кг). Приблизно 
така ж картина й в інших 
областях України. 
 Зауважимо, що ще на 
початку осені минулого 
року фахівці прогнозу-
вали взимку 2017-2018 
років подорожчання про-
дуктів, які входять до 
борщового набору. Зокре-
ма, голова Асоціації тор-
гових мереж Олексій До-
рошенко пророкував во-
сени таке здорожчання 
на 20%, й таки «накар-
кав»... То, можливо, всі 
наші цінозростаючі біди 
через клятих експертів, 
чи все ж щось не так з ук-
раїнською економікою? 
І всі ці цінові сюрпризи 
все ж викликають біль-
ше суму, ніж скепсису. ■

Людмила НІКІТЕНКО

 Електронну петицію на ім’я 
Президента Петра Порошенка з 
проханням заборонити в Україні 
продаж та використання піротех-
нічної продукції ініціювала і за-
реєструвала пані Ольга Артемен-
ко. У петиції йдеться про те, щоб 
заборонити продаж піротехніч-
ної продукції по всій території Ук-
раїни, заборонити використання 
піротехнічної продукції дітьми, а 
також ввести денне патрулюван-
ня поліції в парках для виявлен-
ня порушників та притягнути до 
адміністративної відповідальності 
їхніх батьків.
 У соціальних мережах ця петиція 
викликала схвалення та підтримку, 
адже мало свят у нашій державі об-
ходиться без салютів, феєрверків, а 
петарди бахкають де завгодно і коли 
завгодно. Особливо бавляться ними 
діти. І не лише у свята.
 «Ми з чоловіком гуляли у вихід-

ні в Голосіївському парку, йшли 
алеєю, а неподалік підлітки ки-
нули петарду. Від несподіванки в 
мене навіть тиск підскочив, а наш 
малий собака так злякався, що, 
якби не тримали на повідку, забіг 
би світ за очі», — обурюється «Ук-
раїні молодій» киянка Олена Кри-
вошея. Жінка пригадує випадок, 
коли влітку гуляла з трирічною 
внучкою алеєю Виставкового цен-
тру, і там петардами бахкали хлоп-
чики років по 8-10. Каже, найбіль-
ше вразило те, що поруч iз ними 
були батьки.

 За словами жінки, її онука так 
злякалася, що ввечері довго не мог-
ла заснути. Тож пані Олена вважає, 
що таку петицію мають підписати 
якомога більше людей, адже від 
вибухів у мирному місті стражда-
ють не лише люди похилого віку, 
які мають хронічні захворювання, 
а й маленькі діти та домашні улюб-
ленці. 
 До речі, до завершення терміну 
підписання електронної петиції 
про заборону та продаж піротехні-
ки залишилося 84 дні. Треба зібра-
ти 25 тисяч підписів. ■

ПЕТИЦІЯ

Заборона вибухів
Президента просять заборонити в Україні 
петарди, феєрверки та салюти

■

ЦІНИ — НЕ ПТИЦІ

Ні борщу, ні до борщу
В Україні знову стрімко здорожчали овочі

■

Борщ як делiкатес.
Фото з сайта jisty.com.ua.

❙
❙
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«Я звертаюся до журналістів і до вільних операторів, фотографів, просто 
людей, які на той момент знімали події, надати відео, фото, вихідні дані. 
Навіть якщо ви думаєте, що ви найважливiшу їх частину вилили в iнтернет, 
то цього часто дуже недостатньо».

Євгенія Закревська
адвокат родин Героїв Небесної сотні

УКРАЇНА МОЛОДА

Інна БОРЗИЛО, 
Дарина РОГАЧУК
(«Українська правда»)

Як з’явилися перші ук-
раїнські олігархи? Хто фі-
нансує партії та політиків 
в Україні? Яке ставлення 
політиків до виборчої ре-
форми? Хто впливає на 
політичні розклади?
Спецпроект «Вибори ви-
бори» разом із програмою 
«Складна розмова» (UA: 
Перший) пропонує вам 
дізнатися відповіді на ці 
питання, а також згадати 
все та всіх, хто зробив Ук-
раїну такою, якою вона є 
сьогодні.
У першому матеріалі но-
вого циклу статей ми зга-
даємо Юрія Єханурова. За 
час своєї довгої кар’єри він 
устиг побувати і головою 
Фонду держмайна Украї-
ни, і народним депутатом, і 
Прем’єр-міністром, і мініст-
ром оборони.
Він точно знає, як усе по-
чиналося, бо бачив це на 
власні очі. І в дечому навіть 
допомагав.

Про перші кроки 
в українській політиці 
у 90-х:
 Я прийшов на урядові 
пагорби з будівництва. До 
цього 24 роки працював у 
системі «Головкиївміськбу-
ду» — головній будівельній 
організації міста Києва.
 У 1991 році, одразу піс-
ля двох тижнів здобуття не-
залежності, було утворено 
Державну економічну раду 
при Кабінеті Міністрів. 
Мене запросили туди пра-
цювати.
 Після обрання першо-
го Президента Леоніда 
Кравчука Державну еко-
номічну раду перетворили 
в консультативно-дорад-
чий орган, який називав-
ся Державна дума Украї-
ни. Я попрацював там і зро-
зумів, наскільки ми вели-
ка держава ще тоді, у 1991 
році.
 Потім я рік працював за-
ступником голови міської 
державної адміністрації у 
Києві і заступником мініс-
тра економіки.

Про роботу у Фонді 
державного майна:
 Одного разу мене викли-
кали і сказали, що Верхов-
на Рада ухвалила рішен-
ня зняти з роботи керівни-
ків Фонду держмайна, і є 
пропозиція, щоб ти очолив 
цей фонд. Це був 1994 рік, 
літо.
 Улітку мене затвердили 
вже на осінь, і я отримав у 
руки закони, які вже було 
ухвалено щодо великої при-
ватизації, щодо малої при-
ватизації. Фактично Фонд 
тоді викинули на вулицю і 
сказали починати все спо-
чатку.
 Треба сказати, що попе-
редники вже створили цю 
структуру. І найголовніше 
питання стояло, з чого по-
чинати.
 Ми вирішили, що го-
ловне в Україні — це тема 
малої приватизації, і треба 
створити власника. У пер-
шу чергу — дрібного влас-
ника. Цю роботу провели 
дуже енергійно. Була полі-

тична воля. І на малу прива-
тизацію політичні сили ви-
рішили не звертати увагу.
 Так от, протягом 1995 
і 1996 років було утворено 
близько 33 тисяч малих гос-
подарів — невеликих під-
приємств, дрібних різних 
кафе, перукарень.

Про перші великі 
приватизації 
в Україні:
 Потім розпочався про-
цес так званої «великої при-
ватизації». І тоді була така 
політична воля — тодішній 
голова Комітету Верховної 
Ради з питань боротьби з ор-
ганізованою злочинністю та 
корупцією Ігор Пилипчук 
сказав, що це буде останній 
комуністичний жест, який 
ми зробимо в Україні — роз-
дамо.
 І почали роздавати час-
тину великих підприємств. 
Роздали акції цих підпри-
ємств. Пішли по російсько-
му варіанту.
 Я вважаю, що все-таки 
треба було йти по чеському 
шляху, коли кожна люди-
на щось платила. Невелику 
суму, але треба було плати-
ти. Держава дає, але ти за-
плати. Тоді людина цінує. 
А коли воно безкоштовне, 
то воно ніяке.

Про появу перших 
олігархів в Україні:
 Сертифікатну прива-
тизацію здійснили. Части-
на державної власності пе-
рейшла в руки величезної 
кількості дрібних акціо-
нерів. Одразу знайшлися 
енергійні люди, які мали 
гроші. А гроші були зароб-
лені в основному на експор-

тних та імпортних опера-
ціях.
 Того часу гроші були не-
зрозумілі на початку 90-х, 
кінці 80-х років, і перші ка-
пітали в Україні зібрали ті 
люди, які купували в нас 
умовно за 100 рублів, а про-
давали за 200 доларів.
 Таким чином, ці капіта-
ли почали працювати, ску-
повуючи акції у дрібних 
власників. І так почали ут-
ворюватися протоолігархи 
в майбутньому. Коли пішла 
тема індивідуальної прива-
тизації після масової, я пі-
шов до Президента і сказав, 
що цим займатися не буду.

Про сучасну долю 
державних підприємств 
в Україні:
 Їх зараз 3,5 тисячі. Про-
блема в тому, що більшість 
підприємств є неуспішни-
ми. І значна частина з них 
є неуспішними, бо так ко-
мусь хочеться.
 Фактично державні під-
приємства зараз безхозні. 
Завдяки діям, здійсненим у 
2014-2015 роках, було роз-
громлено управління ре-
альним сектором економі-
ки. І під видом реформ цим 
реальним сектором займа-
ються чоловік 7-8, це один 
відділ у Міністерстві еконо-
мічного розвитку і торгівлі. 
Більше ви не знайдете ніде 
тих, хто хоча б координував 
роботу цих підприємств.
 Трохи є координації ро-
боти підприємств оборонно-
го комплексу, але не зовсім 
певне законодавство, є пи-
тання кваліфікації управ-
ління. У нас 3,5 тисячі під-
приємств, які чекають своїх 
власників.

Про те, як сьогодні має 
відбуватися приватизація:
 Приватизація кожно-
го об’єкта має готуватися. 
Українці та діловий світ ма-
ють опанувати слово «рест-
руктуризація». Тобто ці 
підприємства треба уваж-
но розглядати, дивитися — 
яка частина буде діючою та 
буде працювати. Таким чи-
ном — звільнити від непот-
рібних функцій ті підпри-
ємства, які зараз є.
 На жаль, тема соціальної 
сфери, тема робочих моно-
міст, моноселищ досі зали-
шається актуальною. Тоб-
то зараз є величезне підпри-
ємство і вся інфраструктура, 
яка утримує це місто. Але 
це не функція промислово-
го підприємства. І реструк-
туризацію потрібно продов-
жувати здійснювати.

Про приватизацію 
обленерго: 
 Це створення монополіз-
му й олігархату в Україні. 
Це монополії. Саме вони 
диктують і політичне жит-
тя в тому числі.
 Тут своє слово має сказа-
ти Антимонопольний комі-
тет. Не може бути все скон-
центровано в одних руках. 
У Каліфорнії наш розумний 
український хлопець розро-
бив програму, що ти кожної 
секунди можеш обрати собі 
постачальника енергії, хто на 
ринку дає найменшу ціну.
 А в нас усе монополь-
но схоплено. І це найбіль-
ша проблема в Україні — 
диктат монополістів. Ви 
розумієте, говорити слова, 
розповідати про це — одна 
тема. Інша — провести від-
повідні дії. А коли ти вже 
проводиш дії, у силу всту-
пають ті, хто фінансує полі-
тичні партії, розставили 
своїх людей, і вони серйоз-
но працюють.
 Ціла група народних де-
путатів фінансується наши-
ми головними олігархами. 
От Рінат Ахметов — розум-
на людина. У нього прекрас-
ний менеджмент. У нього є 
можливість залучати най-
кращих управлінців.
 І це не боротьба, щоб об-
зивати когось, як звикли 
українці. Перемогти треба 
інтелектуально. А для цьо-
го треба, щоб працював Ан-
тимонопольний комітет. І 
те, що він сьогодні нічого 
не робить, тільки дурочку 
валяє — це теж політика і 
робота. ■

НОВИНИ ПЛЮС
Між Порошенком і Тимошенко
 Якби президентські вибори відбувалися найближчим 
часом, до другого туру вийшли б лідер ВО «Батьківщи-
на» Юлія Тимошенко та нинішній Президент країни Пет-
ро Порошенко. Такими є дані соцопитування Фонду «Де-
мократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, проведеного 
спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. За 
Тимошенко сьогодні готові проголосувати 8,7% респон-
дентів, Порошенка підтримують 7,6% опитаних україн-
ців. 
 Ще по 5,8% набирають лідер партії «Громадянська 
позиція» Анатолій Гриценко та лідер партії «За життя» 
Вадим Рабинович. Свою електоральну підтримку мають 
також і лідер Радикальної партії Олег Ляшко та лідер 
партії «Опозиційний блок» Юрій Бойко. Але більш акту-
альним є запит на нові обличчя – альтернативного полі-
тика готові підтримати 13,5%. Не брали б участі в голо-
суванні 17,2%, 20,9% не змогли відповісти. 
 Дослідження проводилося з 15 по 19 грудня 2017 
року в усіх регіонах України за винятком АР Крим і окупо-
ваних територій Донецької та Луганської областей. Опи-
тано 2004 респондентів віком від 18 років. Теоретична 
похибка ви бірки не перевищує 2,3%.

Україна може стати правонаступницею 
УНР
 У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який 
пропонує визнати Україну правонаступницею УНР. Ініціа-
торами законопроекту виступили позафракційні «сво-
бодівці» Андрій Іллєнко, Юрій Левченко, Олег Осуховсь-
кий, Олександр Марченко, а також Олексій Білецький та 
Олег Петренко з «Національного корпусу».
 Досі чинним є Закон про правонаступництво України 
від 12 вересня 1991 року, який визначає Україну право-
наступницею УРСР і частково СРСР. 22 серпня 1992 року 
останній президент УНР в екзилі Микола Плав’юк пере-
дав свої повноваження тодішньому президенту Леоніду 
Кравчуку, доручивши йому продовжувати державно-на-
ціональні традиції УНР. Однак на законодавчому рівні це 
закріплено не було.

Убивцi Вербицького фігурували в оточенні 
Віктора Пилипишина
 За чотири роки, які минуло з часу перших убивств 
на Майдані, вдалося затримати лише двох підозрюва-
них, решта втекли. Про це Громадському радіо повідоми-
ла адвокат родин Небесної сотні Євгенія Закревська. За 
її словами, навесні цього року вирішили передати «не-
розслідування» справи від Національної поліції до Де-
партаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури. 
В результаті було встановлено додаткових підозрюваних 
та затримано Олександра Волкова, якого називають пра-
вою рукою Олексія Чоботарьова, координатора «тітуш-
ків». 
 Закревська зазначила, що переважна більшість ви-
конавців — і ті, хто втекли, і ті, хто не втік, — фігуру-
вали в 2012 році в переліку довірених осіб, технічних 
кандидатів, колишнього депутата Віктора Пилипишина 
на 213-му округу. Водночас вона визнала, що сподіва-
тися на швидкий прогрес у розслідуванні не випадає і 
закликала всіх, хто має відео подій 22 січня 2014 року, 
надсилати їх на сторінку Адвокатської дорадчої групи у 
«Фейсбуці» або приносити безпосередньо до Департа-
менту спецрозслідувань Генеральної прокуратури. На-
гадаємо, що в цей день від куль загинули Сергій Ніго-
ян та Михайло Жизневський, отримав смертельне по-
ранення Роман Сеник, а 23 січня знайшли мертвим ви-
краденого напередодні з лікарні Юрія Вербицького.

Білі і пухнасті
 Апеляційний суд Києва зменшив з 20 млн. грн. до 
140 тис. грн. суму застави бізнесмену Вадиму Альпе-
ріну, який пропонував хабар у розмірі 800 тис. доларів 
детективу НАБУ, повідомляє інформаційна агенція УНН 
із посиланням на адвоката Альперіна. За його словами, 
внесені раніше 20,8 млн. грн. держава має повернути за-
ставодавцю, а тоді він чи інша особа має сплатити зазна-
чені 140 тис. грн.
 Таким же поблажливим виявився Апеляційний суд 
і до колишнього заступника міністра внутрішніх справ 
Сергія Чеботаря, який фігурує у справі закупівлі скан-
дальних «рюкзаків Авакова». Днями він направив ма-
теріали справи на новий розгляд до Солом’янського 
районного суду Києва, скасувавши при цьому ухвалу 
про арешт його майна та його дружини, на чому напо-
лягало НАБУ.
 Ще один фігурант корупційних скандалів – екс-за-
ступник директора Департаменту інвестиційної діяль-
ності «Брокбізнесбанку» Юрій Виноград, задіяний у ко-
рупційній схемі бізнесмена Сергія Курченка, відбувся 
«легким переляком». Як з’ясувало слідство, він видав 
кредитів на 1,44 млрд. гривень фіктивним фірмам, під-
контрольним Курченку.  Утім, як повідомляють «Наші 
гроші», Подільський райсуд Києва виявив дивну поб-
лажливість і засудив Винограда до п’яти років позбав-
лення волі умовно. ■

■ ПРЯМА МОВА

Найбільша 
проблема — 
диктат монополістів
У нас 3,5 тисячі державних підприємств. 
Значна їх частина є неуспішними, бо так комусь хочеться, 
вважає Юрій Єхануров

■

Юрій Єхануров.
Фото з сайта pravda.com.ua.

❙
❙
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Тінь 
«Оливкової 
гілки» 
Туреччина 
втрутилася 
в заплутаний 
сирійський 
конфлікт
Ігор ВІТОВИЧ

 Турецькі наземні війська 
увійшли в неділю на територію 
північної Сирії у рамках кам-
панії із витіснення курдських 
збройних формувань із при-
кордонної зони. Про початок 
операції під цинічною назвою 
«Оливкова гілка» повідомив 
прем’єр-міністр Туреччини Бі-
налі Йилдирим. За його слова-
ми, мета військової кампанії 
— встановити 30-кілометрову 
«зону безпеки» в Сирії біля ту-
рецького кордону.
 Кампанія розпочалася ще 
в суботу, коли турецька авіа-
ція обстріляла з повітря курд-
ські загони народної оборони 
(YPG) у районі Афрін. Із по-
чатку турецької операції  вже 
загинули щонайменше 54 бій-
ці — як сирійських курдів, так 
і представників протурецьких 
формувань, повідомив Сирій-
ський центр із моніторингу за 
дотриманням прав людини. 
Кількість загиблих цивільних 
за останні три дні зросла до 24 
осіб. Двоє з них загинули від 
рук курдських бійців, а решта 
— внаслідок турецьких авіа-
ударів. 
 Анкара вважає YPG сирій-
ським відгалуженням заборо-
неної «Робітничої партії Кур-
динстану», з якою турецька 
влада веде боротьбу всередині 
країни. Вона вбачає загрозу в 
присутності YPG поблизу своїх 
кордонів.
 Повідомлення про наступ 
Туреччини на позиції сирій-
ських курдів приголомшило 
західних партнерів по НАТО, 
передусім США. На вимогу 
Франції у понеділок відбуло-
ся спеціальне засідання Ради 
безпеки ООН. Воно закінчи-
лося провалом, без прийняття 
жодного рішення з огляду на 
діаметрально протилежні по-
зиції США та Росії. Остання 
підтримує дії Анкари, оскіль-
ки бачить у них користь для 
президента Сирії Башара Аса-
да та Ірану.
 США не збираються позбав-
ляти своєї підтримки курдські 
загони народної самооборони, 
оскільки таким чином вони пе-
реслідують ще одну політичну 
мету: хочуть обмежити вплив 
Ірану в регіоні. Не можна доз-
волити Ірану реалізувати свою 
мрію про створення дуги в пів-
нічному напрямку, заявив 
кілька днів тому держсекре-
тар США Рекс Тіллерсон. Вод-
ночас Москва спільно з Тегера-
ном є найважливішим захис-
ником президента Асада, тому 
в жодному разі не зацікавлена, 
аби вплив Ірану в Сирії змен-
шився. Лінії зіткнення та кон-
флікти переплутались у цьому 
протистоянні. Військовими ме-
тодами втихомирити регіон на-
вряд чи вдасться. ■ 

■

Галина ПЕЧЕРИЦЯ

 Інтереси селян важливіші 
за міжнародні угоди, вважає 
політик. На сесії ПАРЄ, куди 
Олег Ляшко з колегами по 
фракції прибув у складі ук-
раїнської делегації, одразу ок-
реслив головні пріоритети.
 «Наша мета — використа-
ти будь-які європейські мож-
ливості, щоб відстоювати на-
ціональні інтереси України. 
Ми повинні захищати право 
українців на роботу, зарпла-
ту, можливість реалізувати в 
ЄС свою продукцію, а не сиро-
вину. Зараз починає діяти за-
борона на продаж селянами 
молока. Бо, бачите, воно ко-
мусь не підходить за стандар-
тами якості. А ми хочемо, щоб 
наше молоко пили не тільки в 
Україні, а й у Європі. Щоб ук-
раїнські посадовці пишалися 
не тим, що європейські країни 
печуть хліб із нашого зерна, 
а тим, що європейські країни 
їдять український хліб та іншу 
нашу продукцію. Чим більше 
ми її продамо, тим більше при-
ведемо валюти, створимо робо-
чих місць для українців і під-
німемо зарплати. Оце і буде пе-

ремога України», — зазначив 
Ляшко. 
 Політик підкреслив, що по-
шук нових ринків збуту для 
української продукції — одне 
з найважливіших завдань 
влади. «Ми тут, у ПАРЄ, щоб 
рубати вікно не тільки у Європу, 
а й у весь світ. Україна втрати-
ла російський ринок, а на нього 
були орієнтовані більшість під-
приємств Східної і Централь-

ної України. Тому треба шука-
ти альтернативу — ринки Азії, 
Африки, Канади та Америки та 
інші можливості приводити в 
Україну ресурси та робочі міс-
ця для наших людей», — заявив 
Ляшко і додав, що потрібно мі-
няти імідж України у світі. 
 «Через політику влади всі 
думають, що наша країна бід-
на, нещасна, корумпована, 
жебрацька. Це брехня! Ми хо-

чемо довести, що Україна — 
найпотужніша країна з вели-
чезним потенціалом. Із нами 
можна мати справу, але й гово-
рити треба на рівних, а не при-
нижувати подачками. Досить 
побиратись! Досить прикида-
тись жебраками, яких не лю-
бить ніхто!» — підсумував лі-
дер Радикальної партії. 
 Лідер Радикальної партії 
також висловив занепокоєння, 
що в ПАРЄ чимало прихиль-
ників «русського мiра», які го-
тові проміняти базові цінності 
Асамблеї на вседозволеність і 
безкарність Росії.
 «Минулого року Росія при-
пинила сплачувати внески 
до Ради Європи та виставила 
умову, що відновить випла-
ти в разі беззаперечного її по-
вернення до ПАРЄ. Повер-
нення Росії до Асамблеї озна-
чатиме індульгенцію у вторг-
ненні в Україну та порушенні 
прав людини. Анексія Криму, 
тисячі загиблих на Донбасі, 
2 млн. переселенців, гумані-
тарна катастрофа в центрі Єв-
ропи — нам пропонується все 
це забути і пробачити за неве-
ликий внесок Росії у фінансу-
вання Ради Європи. Закривати 
очі на злочини Путіна означає 
бути співучасниками цих зло-
чинів», — переконаний народ-
ний депутат.
 Олег Ляшко нагадав, що 
Асамблея створювалась зара-
ди демократії, верховенства 
права і поваги до прав людини. 
Він сподівається, що європей-
ські політики не зрадять цим 
принципам. ■

Олег БОРОВСЬКИЙ

 У перший день зимової сесії Парламентської 
асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка відкрилася 22 січ-
ня у Страсбурзі, депутати обрали на посаду президен-
та асамблеї 61-річного італійця Мікеле Ніколетті, пові-
домляє «Німецька хвиля». Він очолюватиме ПАРЄ до 
2020 року. Голосування за кандидатуру Ніколетті, який 
є главою політичної групи соціалістів, по суті мало фор-
мальний характер. Оскільки, за джентльменською уго-
дою, яка існує між політичними групами у ПАРЄ, ниніш-
ній президент мав бути обраний саме з лав соціалістів, 
де інших серйозних суперників у боротьбі за цю посаду 
він не мав.
 Мікеле Ніколетті замінив у кріслі президента ПАРЄ 
іспанця Педро Аграмунта, який пішов зі своєї посади 
з гучним скандалом. Аграмунт був вимушений написа-
ти заяву про дострокову відставку після того, як Асам-
блея обурилася його візитом до Сирії, куди він виру-
шив наприкінці березня 2017 року на літаку російсько-
го міністерства оборони в супроводі депутатів Держду-
ми РФ, не маючи на цей візит мандата ПАРЄ.
 У своїй інавгураційній промові Ніколетті заявив, 
що для того, аби Рада Європи (РЄ) могла боротися з 
усіма сучасними викликами на європейському конти-
ненті, необхідно забезпечити повноцінну роботу деле-

гацій усіх країн-членів ПАРЄ. Новий президент також 
висловив жаль, що російський парламент не делегу-
вав на сесійні засідання 2018 року своїх представни-
ків. Мікеле Ніколетті навіть готовий змінювати регла-
мент асамблеї, щоб повернути делегацію Росії. Ба-
жання Ніколетті знову бачити делегацію Росії на засі-
даннях ПАРЄ можна пояснити як загальними для всіх 
соціалістів симпатіями до Москви, так і суто прагма-
тичними міркуваннями. Росія після припинення участі 
в роботі ПАРЄ з середини минулого року не перерахує 
майже третину свого річного внеску до бюджету Ради 
Європи (приблизно 11 млн. євро), про що заявив голо-
ва Держдуми РФ В’ячеслав Володін. Обсяг щорічних 
грошових внесків цієї країни в організацію становить 
близько 30 млн. євро. Нагадаємо, що російська деле-
гація була позбавлена права голосу в ПАРЄ у 2014 році 
через анексію Росією українського Криму. Відтоді санк-
ції кілька разів подовжувалися, оскільки Росія не вико-
нала жодну з вимог кількох резолюцій щодо українсь-
кого питання. Делегація Держдуми на знак протесту 
вирішила участі у сесіях ПАРЄ не брати. 
 Водночас пан Ніколетті наголосив, що одним iз 
пріоритетних напрямів діяльності ПАРЄ повинно ста-
ти викривання фактів порушення прав людини «у будь-
якому куточку нашого континенту будь-якою владою, і 
тут не може лишатися жодних «сірих зон».

 Стосовно особистих якостей нового глави ПАРЄ, 
то професор політичної філософії університету італій-
ського міста Тренто Мікеле Ніколетті за чотири роки 
роботи в асамблеї встиг здобути собі бездоганну ре-
путацію та повагу колег не лише зі своєї політичної 
групи. В асамблеї він відомий як блискучий оратор і 
принциповий політик, який уміє дослухатися до дум-
ки опонентів. У спілкуванні з журналістами — досить 
обережний.
 Щодо України, то новий президент ПАРЄ непогано 
обізнаний із внутрішньополітичною ситуацією в країні 
не лише завдяки спілкуванню з членами української 
делегації у Страсбурзі. Ніколетті відвідував Україну два 
роки тому в рамках підготовки своєї доповіді про бо-
ротьбу з корупцією в Європі. «Українській владі вар-
то готуватися до того, що Ніколетті буде до неї доволі 
вимогливим, але справедливим», — прогнозує у роз-
мові з «Німецькою хвилею» експерт Ради із зовнішніх 
відносин Володимир Денисюк. На його думку, новий 
очільник ПАРЄ «прискіпливо стежитиме за тим, щоб 
Україна виконувала всі рекомендації, викладені у ре-
золюціях ПАРЄ». ■

Ігор ВІТОВИЧ

 Американський журнал US 
News&World Report («Новини США та сві-
товий звіт») щороку укладає у співпраці з 
іншими соціологічними фірмами, дослід-
ницькими інституціями та Пенсильвансь-
ким університетом і оприлюднює на по-

чатку року рейтинг 80 кращих країн світу. 
Рейтинг «Найкращі країни-2018» викла-
дено на сайті тижневика вчора. 
 Попри війну на сході, Україна не 
тільки потрапила в список «Найкра-
щих країн», а й поліпшила свій торіш-
ній результат: піднялася з 73-го місця 
на 69-те. 

 А перші п’ять щаблів списку тради-
ційно займають Швейцарія, Канада, Ні-
меччина, Велика Британія та Японія. США 
у цьогорічному списку опустилися з сьо-
мої на восьму сходинку. Дався взнаки рік 
правління Дональда Трампа. 
 На останніх місцях з 76-го по 80-те 
розташувалися Нігерія, Іран, Сербія, Ан-

гола та Алжир. Стосовно сусідів Украї-
ни, то три місця в списку перед нею зай-
мають Гватемала, Болівія та Йорданія, а 
три місця за нею — Казахстан, Гана і Бі-
лорусь. Стосовно географічних сусідів 
України, то Росія посідає 27-му сходин-
ку (минулого року — 30-ту), Польща — 
32-гу, Туреччина — 36-ту, Угорщина — 
38-му, Румунія — 54-ту. Менші за роз-
мірами Словаччина і Молдова взагалі не 
потрапили до списку. 
 Рейтинг кожної країни визначаєть-
ся на підставі 65 критеріїв iз виведен-
ням оцінки по кожному з них. Також 
проводиться вибіркове опитування 
мешканців кожної країни, яка внесена 
до списку. ■

ОЦІНКА

Придатна для життя
Україна піднялася на чотири сходинки у рейтингу кращих країн світу

■

ВІДДІЛ КАДРІВ

Як же соціалісту без Москви
Новий президент ПАРЄ виступає за повернення 
Росії до асамблеї

■

Мікеле Ніколетті. ❙

НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

Україна — не жебрачка!
Ляшко хоче змусити європейців поважати українського виробника 
та говорити з нами на рівних

■

Олег Ляшко прибув на сесію ПАРЄ у Страсбург, щоб відстоювати 
національні інтереси.

❙
❙
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Готуйся 
до нового 
бою 
Місія ОБСЄ побачила 
ознаки підготовки до 
ескалації конфлікту 
на Донбасі як iз боку 
ЗСУ, так і бойовиків 
Іван БОЙКО

 Перший заступник голови 
Спеціальної моніторингової місії 
ОБСЄ Олександр Хуг заявляє, 
що сторони на Донбасі активно 
озброю ються та мінують тери-
торію, що свідчить про підготов-
ку до ескалації конфлікту в най-
ближчий час.
 За його словами, бойовики 
окупованих районів Донецької та 
Луганської областей i військові 
ЗСУ активно окопуються вздовж 
усієї лінії розмежування.
 «Наші безпілотники зафіксу-
вали багато нових траншей. Сто-
рони активно окопуються. Всюди 
бачимо значну кількість озброєн-
ня в окопах і бліндажах», — ска-
зав пан Хуг. І додав, що також 
сторони не тільки не проводять 
заходи щодо розмінування тери-
торій, а, навпаки, закладають ще 
більше мін.
  Представники ОБСЄ зафік-
сували військову техніку, яка 
стоїть на вогневих позиціях як 
iз боку ОРДЛО, так і з боку під-
контрольної уряду України тери-
торії. Так, велике скупчення тех-
ніки спостерігається в Петрівсь-
кому та Вікторівці. 
 В ОБСЄ зазначили, що наразі 
занепокоєння викликає також 
ситуація на Світлодарській дузі 
та в селі Оленівка, де в неділю від 
вибуху загинув один чоловік із 
мирного населення, а iнший от-
римав поранення.
  У свою чергу, в штабі АТО 
повідомили, що минулого по-
неділка російські окупанти шiсть 
разів порушили перемир’я, один 
боєць ЗСУ загинув.
 «Ворог продовжував застосо-
вувати міномети різних калібрів, 
нахабно порушуючи Мінські до-
мовленості, не лише по позиціях 
захисників України, а й у бік 
ними ж окупованого прифронто-
вого населеного пункту», — пові-
домили у штабі.
  Речник Міноборони з питань 
АТО Дмитро Гуцуляк уточнив, 
що внаслідок ворожих міномет-
них і гранатометних обстрілів 
позицій ЗСУ поблизу селища Лу-
ганського на Світлодарській дузі 
22 сiчня близько 8-ї ранку заги-
нув захисник України.
  До речі, в ніч на вівторок бо-
йовики обстріляли з 82-мм мі-
нометів окуповане ними ж місто 
Докучаєвськ. У штабі АТО зазна-
чають, що українські військово-
службовці поблизу населеного 
пункту Новотроїцьке помітили, 
що під час обстрілу українських 
позицій бойовики вели вогонь 
iз мінометів по опорних пунк-
тах сил АТО біля Новотроїцько-
го i ними ж захопленому Доку-
чаївську.
 «Таким чином російські най-
манці вкотре створюють умови 
для обвинувачення українських 
військових в обстрілах мирних 
прифронтових населених пунк-
тів», — підсумували у штабі. ■

■ Тарас ЗДОРОВИЛО 

Донецький міжнародний ае-
ропорт із 26 травня 2014 року 
став територією запеклого 
протистояння українських вій-
ськових терористичному угру-
пованню «ДНР». Від цієї дати 
почався відлік 242 днів героїч-
ної оборони. Водночас аеро-
порт перетворився на «небесні 
ворота» для душ бійців, що від-
дали за Батьківщину своє жит-
тя. Героїчна оборона аеропорту 
тривала до 22 січня 2015 року, 
коли внаслідок підступного під-
риву ДАПу сепарами загинуло 
більше 50 наших бійців. Від 
самої ж будівлі залишився тіль-
ки каркас, тож обороняти було 
більше нічого. Загалом у боях 
за аеропорт полягло 100 «кі-
боргів» (але це лише офіційні 
дані, бо насправді, як стверджу-
ють учасники тих подій, чимало 
полеглих бійців добровольчих 
підрозділів у цю сумну статис-
тику не ввійшли).

«Родини «кіборгів» 
залишилися сам на сам 
зі своєю бідою»
 У третю річницю трагічних 
подій у Донецькому аеропор-
ту в столичному Центрально-
му будинку офіцерів ЗСУ від-
бувся вечір пам’яті «Герої-Кі-
борги 242», де згадували по-
леглих і вшановували родини 
загиблих воїнів. У фойє мож-
на було ознайомитися з фото-
виставкою портретів загиблих 
захисників за 242 дні оборони 
Донецького аеропорту, а в ак-
товій залі відбулося урочисте 
нагородження родин загиблих 
героїв відомчими відзнаками 
Міноборони України та грамо-
тами від ГО «Українська асо-
ціація інвалідів АТО».
 Для присутніх також відбу-
лася тематична концертна про-
грама за участю Заслуженого 
академічного зразково-показо-
вого оркестру ЗСУ, народної ар-
тистки України Ади Роговце-
вої, лідера гурту «Шабля» Вови 
Гейзера (автора офіційного гім-
ну АТО «Браття українці»), гру-
пи Mad Heads, гурту «Мандри» 
та інших відомих виконавців. 
 А напередодні відбулася 
прес-конференція ініціатив-
ної групи, яка була стрижнем 
в організації цього заходу. 
Ірина Зубкова, сестра «кібор-
га» — Героя України, старшо-
го лейтенанта Івана Зубкова, 
ім’я якого присвоєно 90-му 
окремому десантно-штурмо-
вому батальйону 81-ї окремої 
десантно-штурмової бригади, 
згадує пережите: «Мій брат 
був заступником командира 
роти й одним з останніх за-
хисників ДАПу. Останні за-
хисники — це добровольці, 
які пішли в дорогу в один кі-
нець, адже більшість із них за-
гинули. Коли відбувалися бої 
в Донецькому аеропорту — 
вся країна співчувала, відсте-
жувала ті події. А коли сепа-
ратисти підірвали новий тер-
мінал і хлопці залишилися 
під завалами, жодної інфор-
мації й підтримки не було. Ро-
дини «кіборгів» залишилися 
один на один зі своєю бідою. І 
ми почали шукати один одно-
го для того, щоб об’єднатися, 
бо спільне горе легше пережи-
ти. Ми почали шукати й зна-
ходили останніх загиблих за-
хисників. Наразі ще п’ятеро 
із них і досі не знайдені, вони 
десь там, під завалами...
 Мою ідею підтримали од-
нодумці, і я вирішила зробити 
перший захід пам’яті у 2016 
році в Києві. Вдячна всім не-
байдужим, хто мені в цьому 
тоді допоміг, — це і голова Ук-

раїнської асоціації інвалідів 
АТО Сергій Тріскач, і депу-
тат Київської міськради Ва-
дим Сторожук, і багато інших. 
На той час ми знайшли близь-
ко 60 родин загиблих, чиї іме-
на були нам відомі. За ці два 
роки завдяки творчому колек-
тиву «Книга пам’яті полеглих 
за Україну» та Національно-
му військово-історичному му-
зею було встановлено ще 40 за-
гиблих, із родинами яких ми 
згодом зв’язалися. Ці пошу-
ки ми будемо продовжувати й 
у подальшому». 

«Держава не повинна 
зраджувати 
своїх найкращих синів»
 Цей захід був запланований 
не лише для того, щоб вшанува-
ти пам’ять легендарних «кібор-
гів», а й для того, щоб об’єднати 
родини. Аби разом не лише пе-
реживати своє горе, а й просити 
підтримки від держави (чимало 
родин втратили єдиного сина, у 
багатьох із загиблих залишили-
ся сиротами двоє-троє дітей). Ці 
сім’ї не отримали жодної реа-
білітаційної психологічної під-
тримки, так само, як і бійці, 
яким удалося повернутися жи-
вими після того пекла. 
 Олег Дурмасенко, батько 
«кіборга» Олексія Дурмасенка 
(позивний «Динамо»), котрий 
започаткував проект «Славет-
ні епохи України», наголосив: 
«Ці заходи — дуже важливі, бо 
вони є патріотичним вихован-
ням молодої нації, яка заро-
джується. Мій Олексій — пра-
пороносець, який установлю-
вав прапор на терміналі. Ми 
були з ним на Майдані, а потім 
він пішов добровольцем захи-
щати Батьківщину, залишив-

ши престижну роботу. Хочу 
попросити державу, щоб вона 
не зраджувала своїх найкра-
щих синів, які поклали голо-
ви за майбутнє цієї країни!» 
 У державі не ведеться облік, 
скільки сімей загалом ще не 
отримали нагород за своїх за-
гиблих воїнів. І ці нагороди пот-
рібні в першу чергу нащадкам 
полеглих бійців. Не отримують 
нагороди й живі воїни, які за-
служили на це. Наприклад, 50-
річний побратим Олексія Дур-
масенка з позивним «Дід» зараз 
воює на Світлодарській дузі, а 
загалом на фронті вже четвер-
тий рік поспіль — не має жод-
ної нагороди! А скільки зага-
лом таких бійців!..
 Дуже прикро, що фактич-
но щодня й зараз гинуть наші 
хлопці на фронті, а в державі 
не оголошуються дні трауру чи 
хоча би хвилини мовчання! Сьо-
годні на сході пишеться новіт-
ня історія України завдяки лю-
дям, які зробили свій внесок у 
створення нашої державності. 
«І воїни, які загинули, несуть 
патріотизм, на їхньому при-
кладі має виховуватися нове 
покоління, — зазначив Сергій 
Тріскач. — Важливо, щоб де-
ржавні інституції підтримува-
ли такі програми й створювали 
музеї героїв у містах і селах, де 
народилися ці воїни. Необхід-
но, щоб така підтримка була 
з боку депутатського корпусу 
всіх рівнів». 

Лише у столиці налічується 
24 724 учасники бойових дій
 «У Києві, крім державних 
програм, працюють і міські 
програми, — зауважив депутат 
Київради Вадим Сторожук. — 
Наприклад, у 2016 році за про-

грамою «Турбота» на воїнів 
АТО (яких лише за реєстром у 
столиці на сьогодні налічуєть-
ся 24 724 чоловік) було виді-
лено 100 млн. гривень, у 2017 
році — вже 170 млн. На що ці 
гроші йдуть? Це гроші адресні 
— для бійців, для їх реабіліта-
ції. 
 Саме Київрада виступила з 
ініціативою й 14 лютого на де-
ржавному рівні ми святкує-
мо День добровольця. Й усі, 
хто полягли на сході, достой-
ні більшого, бо пішли на вій-
ну добровільно, необстріляні, 
належно не одягненні, просто 
з Майдану. Бо в 2014 році ар-
мії ми, по суті, не мали. Прига-
дую, який тоді в Українському 
домі був хаос, але хлопці взяли 
на себе відповідальність, вони 
розуміли, куди йшли. Вони 
знали, що стануть тими анге-
лами, які закриватимуть нашу 
з вами Україну!» 
 Додамо, що в Будинку офі-
церів, крім вшанування пам’яті 
«кіборгів», паралельно про-
ходили Всеукраїнські збори 
керівників обласних та район-
них осередків «Всеукраїнської 
спілки учасників бойових дій в 
АТО «Побратими України», де 
ветерани обговорювали насущ-
ні проблеми, що виникають на 
місцях. Крім того, голова Все-
української спілки «Побрати-
ми України» «кіборг» Микола 
Миньо (позивний «Михайло-
вич») урочисто вручив нагоро-
ди: «кіборгам» — за Донецький 
аеропорт, а найдостойнішим 
десантникам із 79-ї, 80-ї, 81-
ї та 95-ї бригад — почесну від-
знаку «Зірка Маргелова» (ге-
нерал Василь Маргелов — за-
сновник високомобільних де-
сантних  військ). ■

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ

Десь там, 
під завалами... 
Тіла останніх захисників Донецького аеропорту 
досі не знайдено

■

Родини загиблих «кіборгів» під час нагородження в столичному Центральному будинку офіцерів ЗСУ. 
У центрі — підполковник Віталій Баранов.

❙
❙
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Тарас ЗДОРОВИЛО

 Трагічні події на сході України кар-
динально змінили в більшості україн-
ців ставлення до військовослужбовців, 
адже «до того», чого гріха таїти, став-
лення до армії як з боку самої держа-
ви, так і громадян було не найкращим. 
Тож наразі не можуть не радувати за-
певнення міністра соціальної політики 
Андрія Реви, що розмір пенсій військо-
вослужбовців зросте на 77 відсотків та 
врахує інтереси учасників бойових дій. 
Відповідний законопроект уже підгото-
вано, він перебуває на узгодженні в Ка-
бінеті Міністрів. 
 «Після початку Пенсійної реформи у 
2017 році середня пенсія по країні зрос-
ла до 2448 гривень, а середня пенсія си-
ловиків становить 2600 гривень, тоб-

то вони практично зрівнялись. Це не-
гативна та неправильна ситуація, адже 
військові повинні мати більшу пенсію. 
Тому після проведення змін у пенсійно-
му забезпеченні військовослужбовців, 
за нашими розрахунками, пенсії війсь-
кових мають зрости не менш як на 77 
відсотків», — сказав пан Рева. Якщо ці 
відсотки «перекласти» на зрозумілішу 

мову, то пенсії військових у середньо-
му зростуть на 1500 гривень. У кожно-
му конкретному випадку на розмір над-
бавки впливатиме стаж та розмір грошо-
вого забезпечення. 
 Щоправда, залишається ще узгодити 
цей закон і внести до Верховної Ради, а 
наскільки швидко ухвалять його там, то 
вже на совісті народних депутатів. Про-

те міністр запевнив: коли б не прийня-
ли закон, але пенсії перерахують саме з 
1 січня 2018 року — в законі прописана 
норма, якою встановлюється перераху-
нок саме з цієї дати.
 Диференційовано підійшли твор-
ці закону й до пенсійного забезпечен-
ня військових щодо їхніх колишніх за-
слуг: міністр акцентував увагу на дору-
ченні Прем’єр-міністра України Воло-
димира Гройсмана щодо першочергової 
підтримки законопроектом саме тих вій-
ськовослужбовців, які брали участь у бо-
йових діях, захищаючи Україну. Це доз-
волить диференціювати в більшу сторону 
розмір пенсій цих військових порівняно з 
військовослужбовцями, які перебували в 
тилу. Залишається лише сподіватися, що 
цей нюанс у виплатах не пересварить вій-
ськових пенсіонерів. ■

Ірина КИРИЧЕНКО

У Києві відбувся всеукраїнський 
«круглий стіл» щодо обговорен-
ня проблем соціального захисту 
родин загиблих учасників Анти-
терористичної операції.
Захід ініціювало Всеукраїнське 
громадське об’єднання родин 
загиблих та безвісти зниклих, 
учасників Антитерористичної 
операції, ветеранів війни та ак-
тивістів волонтерського руху 
«Крила 8-ї сотні». Провела його 
голова правління ВГО «Крила 8-
ї сотні» Ірина Міхнюк. Державу 
на засіданні представляли чи-
новники управління у справах 
ветеранів і учасників АТО Мін-
соцполітики та Державної служ-
би у справах ветеранів війни та 
учасників Антитерористичної 
операції. А зацікавлений народ 
був представлений родинами 
загиблих із 19 областей Украї-
ни.

«Це голос усіх сімей загиблих 
воїнів»
 «Чи вийдуть із матеріалів 
«круглого столу» доповнен-
ня чи зміни до якогось зако-
ну, який охоплює проблеми ро-
дин загиблих воїнів АТО?» — 
запитую в Ірини Міхнюк. «Я 
вважаю, що вийдуть. Якщо на-
стійливо цього добиватися: вода 
камінь точить, — каже пані 
Ірина. — Влада повинна при-
слухатися. Таке обговорення у 
нас уперше. Це голос усіх сімей 
загиблих воїнів. А проблеми в 
усіх областях однакові. Важ-
ливо, щоб сім’я почувалася со-
ціально захищеною, щоб вона 
розуміла, що держава її підтри-
мує, і суспільство її підтримує, 
і те, що хлопці загинули недар-
ма, — морально для неї це дуже 
важливо». 
 На засіданні «круглого сто-
лу» обговорювалися нагальні 
для спільноти родин загиблих 
бійців АТО питання: проблеми 
юридичного захисту, проблеми 
з житлом (у тому числі для сі-
мей із категорії внутрішньо пе-
реміщених осіб), проблеми із 
законодавством, вшанування 
родин загиблих, пенсії, піль-
ги, державні виплати, діяль-
ність психологів та волонтерів 
на допомогу осиротілим роди-
нам. 
 Ігор Мочалов, колишній 
військовослужбовець і батько 
загиблого солдата, приїхав із 
Полтави. Його син Олександр 
Мочалов (позивний «Віва»), 
розвідник-санітар батальйону 
особливого призначення НГУ 
«Донбас», героїчно загинув у 
Іловайському «котлі» 29 сер-
пня 2014 року. Посмертно був 
удостоєний ордена «За муж-
ність» III ступеня. Його бать-
ко Ігор Олександрович вивчив 
фактично все законодавство 
щодо родин загиблих воїнів і 
тепер допомагає розібратися у 
ньому багатьом сім’ям.

Багато норм закону не 
працюють — їх доводиться 
«запускати» через суд 
 — Я безпосередньо займаю-
ся вирішенням проблем, з яки-
ми доводиться стикатися роди-
нам загиблого бійця. Перша, яка 
зустрічається найчастіше, вста-
новлення статусу — дружина та 
діти загиблого, — каже Ігор Мо-
чалов. — Є вже судова практи-
ка, в якій я брав безпосередню 
участь: встановлено статус дру-
жини загиблого з видачею усіх 
посвідчень у місті Житомир. 
Сім’я прожила 20 років разом, 
шлюб не реєстрували, у підсум-
ку після загибелі чоловіка, воїна 
батальйону НГУ «Донбас», доби-
лися визнання проживання под-
ружжя фактично у шлюбних від-
носинах, і на підставі цього вста-
новленого факту суд зобов’язав 
Управління праці й соціального 
захисту та військовий комісаріат 
дати відповідний статус цій жін-
ці і відповідні пільги.
 Другий випадок, коли дів-
чина дізналася на цвинтарі, де 
ховала коханого, що вона вагіт-
на. Ця проблема теж вирішена, 
теж у Житомирі, була проведе-
на генетична експертиза, вста-
новили факт спільного прожи-
вання у шлюбних відносинах, 
факт народження дитини, — і 
на підставі цього в судовому по-
рядку всі пільги мати з дитиною 
отримали. 

 Наступний момент. Це 
проблема з нарахуванням 
пенсії для членів сімей за-
гиблих. Була велика проблема, 
пов’язана з тим, що закон пере-
дбачає і дає право членам сімей 
загиблих вийти на пенсію, ма-
терям, дружинам, тобто жін-
кам, по досягненні 50-річного 
віку, а чоловікам — 55 років. 
Але ці питання не вирішува-
лись. Ми ж «змушуємо» цю 
норму закону запрацювати в 
судовому порядку. 

 Ще одна проблема — це ме-
дичне обслуговування, санатор-
но-курортне лікування. Мій син 
загинув 29 серпня 2014 року. Ні 
я, ні моя дружина до цього часу 
не змогли скористатися правом 
на санаторно-курортне лікуван-
ня. Ми належимо до дуже ши-
рокої категорії пільговиків. І 
цим правом в першу чергу нав-
чилися користуватися особи, 
які вже 30 років їздять у ці са-
наторії щорічно, — тобто туди 
не втовпишся. 

 Комунальні послуги. Я осо-
бисто з початком опалюваль-
ного сезону зіткнувся з наступ-
ним. Пішов, кажу: зробіть мені 
перерахунок щодо користу-
вання газом на опалювальний 
сезон. Є закон, у якому про-
писано, якщо сім’я загибло-
го складається винятково з не-
працездатних осіб, для неї пе-
редбачено зовсім інші санітар-
ні норми. Вони кажуть мені: 
для нас ця категорія не існує 
взагалі у Полтаві. Тепер існує: 

я вирішив це питання через 
обласну комунальну службу з 
юристами.
 У Полтаві у 2015 році ми до-
билися встановлення юридич-
ного статусу сектора воїнсько-
го поховання. Це зобов’язує ор-
гани державної влади за ним 
стежити і підтримувати його в 
порядку. Навіть окремі могили 
мають отримати статус воїнсь-
кого поховання. Наше завдання 
— щоб влада проконтролювала 
це по районах. 

«Щоб духовно близькі люди 
були поруч» 
 Сергій Никонов очолює об-
ласну організацію «Родинне 
коло загиблих героїв» із цен-
тром у місті Дніпро. Його син 
Павло Никонов пішов на фронт 
добровільно. «Сталося це 23 бе-
резня 2014 року, — розповідає 
батько. — Залишив свій біз-
нес. Він казав: «Я присягу да-
вав і не буду вдома сидіти». 
Став десантником 25-ї бригади. 
Брав участь у боях під Крама-
торськом, перекидали їх у Лу-
ганськ, і при посадці окупанти 
збили літак Іл-76». Тепер його 
батько веде власну «війну» — з 
чиновниками і системою. Саме 
він вніс пропозицію про надан-
ня кожному члену родини за-
гиблого воїна пенсії у 10 200 
гривень. Так, на його думку, 
відпаде сама ідея монетизації 
проїзду в «маршрутках», яка, 
на жаль, досі становить для 
рідних наших героїв болючу 
проблему. Але чи реально цьо-
го досягти? «Я думаю, це ціл-
ком реально й у країні є гро-
ші, — вважає Сергій Никонов. 
— Чому наші діти захистили 
країну, виконали свій грома-
дянській обов’язок ціною жит-
тя, а їхні батьки повинні гір-
ше жити від судді чи проку-
рора? Чому вони повинні от-
римувати меншу пенсію? Чи 
інші члени його родини? Рік 
тому загинув Андрій Гарус, 
позивний «Сім’янин», на усіх 
п’ятьох його дітей держава дає 
10 200 гривень пенсії, — у нас 
є юрист, ми з цим розберемося. 
Бо я вважаю, що максимальні 
пенсії треба платити». 
 «Чому ми називаємося «Ро-
динне коло»? Так, матеріальна 
підтримка тут дуже потрібна, 
але й моральну важко переоці-
нити, — продовжує батько за-
гиблого десантника. — Ми для 
цього організовуємо поїздки до 
Києва для батьків, вони у нас 
вареники ліплять для бійців, 
— за 120 кілометрів від Дніпра 
приїжджає з села жінка, везе 
борошно і ліпить вареники на 
фронт… Я кажу так: жінку, 
яка втратила сина, розуміє чо-
ловік, який з нею живе. Жит-
тя «до загибелі» і «після за-
гибелі» — це зовсім різні два 
життя. Ми не можемо відвіду-
вати певні заходи, бо там люди 
веселяться, адже «життя три-
ває»… Я не можу спілкувати-
ся з людьми, з якими колись 
дружив, тому що їхні розмови 
точаться навколо нестачі гро-
шей, якихось благ, а це відхо-
дить на другий план після на-
шої втрати. Тому й створили 
організацію, щоб підтримати 
батьків, щоб духовно близь-
кі люди були поруч. У жодно-
му місті, до речі, немає такого 
музею, такої пам’яті про хлоп-
ців, як у нас. І виплати у нас 
працюють, і медичне обслуго-
вування є». ■

КОПІЄЧКА

Гривня в погонах 
Розмір пенсій військовослужбовцям 
зросте на 77 відсотків

■

«Життя «до загибелі» рідної людини і «після» — це 
зовсім різні два життя. Я не можу спілкуватися з 
людьми, з якими колись дружив, бо їхні розмови 
точаться навколо нестачі грошей, якихось благ, а це 
відходить на другий план після нашої втрати».

Розмова під час «круглого столу» була емоційною і конструктивною. 
Фото з сайта 8-sotnya.org.

❙
❙

СОЦІАЛЬНИЙ ЗРІЗ

Ціна болю
Важливо, щоб сім’я загиблого воїна почувалася соціально 
захищеною і розуміла, що держава її підтримує

■
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Яке майно є спільною 
сумісною власністю 
подружжя?
 До майна, що належить под-
ружжю на праві спільної суміс-
ної власності, відноситься: май-
но, набуте за час шлюбу (за ви-
нятком речей індивідуального 
користування); доходи, отри-
мані кожним із подружжя (за-
робітна плата, пенсія, стипен-
дія та інші); речі, придбані для 
одного з подружжя для про-
фесійних занять (музичні інс-
трументи, лікарське устатку-
вання, оргтехніка тощо).
 Увага! Якщо жінка та чоловік 
проживають однією сім’єю, але 
не перебувають у шлюбі, май-
но, набуте ними за час спільно-
го проживання, належить їм на 
праві спільної сумісної власності, 
якщо інше не встановлено пись-
мовим договором між ними.

Яке майно є особистою 
приватною власністю 
дружини, чоловіка?
 Особистою приватною влас-
ністю дружини, чоловіка є: 
майно, набуте до шлюбу; май-

но, набуте за час шлюбу на під-
ставі договору дарування або в 
порядку спадкування; майно, 
набуте за час шлюбу за кошти, 
які належали їй чи йому особис-
то; житло, набуте за час шлюбу 
внаслідок його приватизації; 
земельна ділянка, набута за 
час шлюбу внаслідок привати-
зації; речі індивідуального ко-
ристування, в тому числі кош-
товності, навіть тоді, коли вони 
були придбані за рахунок спіль-
них коштів подружжя; премії, 
нагороди, які вона, він одержа-
ли за особисті заслуги (суд може 
визнати за другим із подружжя 
право на частку цієї премії, на-
городи, якщо буде встановле-
но, що він своїми діями спри-
яв її одержанню); кошти, одер-
жані як відшкодування за втра-
ту (пошкодження) речі, яка їй, 
йому належала та відшкодуван-
ня завданої моральної шкоди.
 А також: страхові суми за 
обов’язковим чи добровільним 
особистим страхуванням, якщо 
страхові внески сплачували-
ся за рахунок коштів, які були 
особистою приватною власніс-

тю кожного з подружжя; май-
но, набуте за час їхнього ок-
ремого проживання у зв’язку 
з фактичним припиненням 
шлюбних відносин (за рішен-
ням суду); якщо у придбання 
майна вкладено, крім спільних 
коштів, і кошти, які належали 
одному з подружжя, то частка в 
цьому майні, відповідно до роз-
міру внеску, є його особистою 
приватною власністю; якщо 
річ, що належить одному з под-
ружжя, плодоносить, дає при-
плід або дохід (дивіденди), він є 
власником цих плодів, припло-
ду або доходу (дивідендів).

Як провести розділ майна 
добровільно?
 Дружина і чоловік мають 
право розділити майно за взаєм-
ною згодою, уклавши договір 
про поділ майна або договір про 
виділ майна зі складу майна 
подружжя з обов’язковим но-
таріальним посвідченням.

Який порядок поділу майна 
через суд?
 Неподільні речі присуджу-
ються одному з подружжя, якщо 
інше не визначено домовленістю 
між ними. Речі для професійних 
занять присуджуються тому з 
подружжя, хто використову-
вав їх у своїй професійній діяль-
ності. Вартість цих речей врахо-
вується при присудженні іншо-
го майна другому з подружжя. 
Присудження одному з под-

ружжя грошової компенсації за-
мість його частки у праві спіль-
ної сумісної власності на майно, 
зокрема на житловий будинок, 
квартиру, земельну ділянку, до-
пускається лише за його згодою 
та попереднього внесення дру-
гим із подружжя відповідної 
грошової суми на депозитний 
рахунок суду.
 У разі, коли жоден із под-
ружжя не вчинив таких дій, а 
неподільні речі не можуть бути 
реально поділені між ними, 
суд визнає ідеальні частки под-
ружжя в цьому майні без його 
реального поділу і залишає май-
но в їх спільній частковій влас-
ності. За рішенням суду частка 
майна дружини, чоловіка може 
бути збільшена, якщо з нею/
ним проживають діти, а також 
непрацездатні повнолітні син, 
дочка, за умови, що розмір алі-
ментів, які вони одержують, не-
достатній для забезпечення їх-
нього фізичного, духовного роз-
витку та лікування.

До якого суду звертатися і 
скільки це коштує?
 Справи щодо поділу спільно-
го майна подружжя розглядають-
ся місцевими загальними судами 
в порядку позовного проваджен-
ня за місцем розташування майна 
або його основної частини (якщо 
це стосується нерухомого майна) 
або за зареєстрованим у встанов-
леному законом порядку місцем 
проживання або перебування від-

повідача (якщо стосується поділу 
рухомого майна).
 При поданні позову сплачуєть-
ся судовий збір, який визначаєть-
ся виходячи з вартості майна, яке 
підлягає поділу, — 1% вартості. 
Однак судовий збір не може бути 
меншим 0,4 розміру прожитко-
вого мінімуму для працездатних 
осіб та більшим за 5 розмірів про-
житкового мінімуму для працез-
датних осіб.
 Розмір вказаного прожит-
кового мінімуму на 1 січня 2018 
року становить 1762 грн.

Чи є якісь особливі випадки?
 Під час поділу майна важ-
ливу роль відіграє багато різ-
них нюансів, які індивідуаль-
ні для кожного окремо взято-
го подружжя. Це можуть бути 
і питання поділу боргових 
зобов’язань, і питання поділу 
майна між подружжям у випад-
ках, коли один із них (або обид-
ва) є фізичними особами — під-
приємцями, або ж серед майна 
є недобудоване майно.
 Аби більш детально розгляну-
ти ситуацію кожної окремої лю-
дини, раджу звернутися до одного 
з наших центрів або бюро безоп-
латної правової допомоги. Наші 
юристи та адвокати допоможуть 
вирішити Ваші проблеми. 
 Дізнатись, де працює най-
ближча точка юридичної допо-
моги можна на сайті Мін’юсту 
або за телефоном «гарячої лінії» 
0(800) 213-103.

Дайте Балуху звання Героя
 Низка активістів та правозахисників зверну-
лися до Президента України з проханням присвої-
ти звання «Герой України» Володимиру Балуху, 
який отримав 3 роки і 7 місяців в’язниці за те, що 
на своєму будинку в кримському селі вивісив ук-
раїнський прапор.
 Як зазначає голова Центру інформації про 
права людини Тетяна Печончик, «позиція та дії 
Володимира Балуха є прикладом жертовності за-
ради підтримки України на території, яка контро-
люється ворогом — у надзвичайно небезпечних 
умовах».
 Під зверненням збиратимуть підписи до 25 
січня, а вже наступного дня текст звернення ак-
тивісти планують надіслати Президенту.
 «Володимир Балух — один із тих, хто зава-
жає знищувати Росії Україну в Криму. Щонаймен-
ше, що може сьогодні зробити для нього українсь-
ка влада, — надати це почесне звання», — до-
дає керівник Кримської правозахисної групи Оль-
га Скрипник.

І де ж той Антикорупційний суд? 
 Країни Заходу очікують від української влади 
створення у відповідності до всіх стандартів Ви-
щого антикорупційного суду та імплементації Уго-
ди про асоціацію Україна—ЄС.
 «Якщо говорити, що очікують від України за 
межами самої держави, то тут йдеться про кіль-
ка пунктів. На даний момент критично важливим 
є правильне створення Вищого антикорупційного 
суду. Великим кроком, якого ми вже давно чека-
ли, стало те, що Президент Порошенко перед Но-
вим роком направив цей законопроект до Верхов-
ної Ради. Громадянське суспільство та міжнарод-
на спільнота мають щодо цього кілька зауважень, 
які чітко визначила і Венеціанська комісія», — за-
явив керівник групи підтримки України в Євроко-
місії Пітер Вагнер.
 Нагадаємо, низка міжнародних партнерів Ук-
раїни виступила з жорсткими вимогами до Києва 
через законопроект про антикорупційний суд який 
вніс до Верховної Ради Президент України Пет-
ро Порошенко. Зокрема, Міжнародний валютний 
фонд заявив, що проект Порошенка про Антико-
рупційний суд суперечить зобов’язанням України. 
Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги.
 Євросоюз також офіційно виступив із крити-
кою на адресу Банкової через те, що Президент, 
мовляв, подав законопроект про Антикорупційний 
суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомен-
даціям Венеціанської комісії.
 Президентський проект намагатимуться вклю-
чити до порядку денного вже наступної сесії Вер-
ховної Ради. ■

Іван БОЙКО 

 Начальник Департамен-
ту карного розшуку Нацп-
оліції Сергій Тіхонов акцен-
тує на показниках і результа-
тах із розкриття поліцейськи-
ми вбивств. 
 За його словами, у 2017 
році Нацполіція розкрила 
1389 умисних убивств, у від-
сотковому співвідношенні цей 
результат становить 89,8 %. 
Цей результат є найвищим у 
порівнянні з багатьма країна-
ми Європою і світу, де рівень 
розкриття вбивств набагато 
нижчий.
 «Я ж вважаю, що саме роз-
криття вбивств — це, в першу 
чергу, індикатор роботи кар-
ного розшуку. За цим показ-
ником можна зробити виснов-
ки, як працюють оператив-
ні служби. Але ми дивимось 
і на те, як громадяни сприй-
мають нашу роботу. На жаль, 
найчастіше суспільна думка 
формується, виходячи з роз-
слідувань декількох резонан-
сних злочинів. При цьому 
майже 90 відсотків розкри-
тих убивств — мало кого ці-
кавлять», — зазначив керів-
ник Департаменту карного 
розшуку, аналізуючи робо-
ту поліції з попередження та 
розкриття тяжких і особливо 
тяжких злочинів проти жит-
тя і здоров’я людини.
 Сергій Тіхонов каже, що 
над розкриттям умисних  
убивств працюють усі служ-
би, починаючи від патруль-
ної поліції, яка перша приїж-
джає за викликом, слідчо-опе-
ративної групи, дільничного, 
оперативного співробітника і 
закінчуючи слідчим.
 «Це ретельна, кропітка ро-
бота. Всі побутові вбивства — 
не «на слуху», але вони роз-
криваються. Йде щоденна 
робота карного розшуку, про 
яку мало хто знає», — конста-
тує начальник підрозділу.
 Він наголосив, що всі зу-
силля правоохоронців спря-

мовані як на розкриття вже 
вчинених злочинів, так і на їх 
попередження у майбутньому 
— завдяки аналізу інформа-
ції, виявленню та ліквідації 
відповідних чинників. З цією 
метою в Нацполіції викорис-
товують іноземних досвід. 
Зокрема, у 2017 році створені 
нові підрозділи: криміналь-
ного аналізу та підрозділ де-
тективів.
 «Ми запустили оператив-
но-розшукову діяльність за-
ново. Відбулися системні 
зміни у структурі і підходах 
у роботі. Також на перше міс-
це вийшов підбір кадрів», — 
каже пан Тіхонов.
 За його словами, війна на-
клала свій відбиток на кримі-
ногенну ситуацію в країні. 
На теперішній час досить ба-
гато зброї на руках, що позна-
чається на вчиненні злочинів, 
у тому числі і побутових. Се-
ред каналів надхо дження 
зброї і боєприпасів на мир-
ну територію — привезення 
їх як «сувенірів на згадку» із 
зони проведення АТО.
 Тож правоохоронці пра-
цюють над виявленням та ви-
лученням небезпечних пред-
метів. Тенденція на зменшен-
ня кількості таких злочинів 
свідчить про результати ро-
боти. У 2017 році поліція за-
реєструвала 204 факти умис-
них убивств і замахів, учине-
них із використанням вогне-

пальної зброї та вибухових 
речовин (у 2016 році таких 
фактів було 286). Серед за-
реєстрованих фактів, над роз-
криттям яких працюють опе-
ративники — 39 вбивств на 
замовлення, 2024 факти спри-
чинення тяжких тілесних уш-
коджень і 596 — тілесних уш-
коджень зі смертельними на-
слідками.
 Підбиваючи підсумки ро-
боти у 2017 році, керівник 
Департаменту карного роз-
шуку зазначив, що відзна-
чається тенденція до зни-
ження кількості тяжких та 
особливо тяжких злочинів 
стосовно людини. Так, кіль-

кість умисних убивств змен-
шилась на 10 відсотків. Крім 
того, на 12 % зафіксовано 
менше фактів спричинення 
тяжких тілесних ушкоджень 
зі смертельними наслідка-
ми, на 8 % менше випадків 
заподіяння тяжких тілесних 
ушкоджень, на 25 відсотків 
зменшилася кількість зґвал-
тувань при 94 % їх розкрит-
тя.
 Натомість суттєво зросло 
розкриття всіх видів злочинів 
проти життя і здоров’я особи. 
І це найвищий показник за 
останні п’ять років, додають 
у Департаменті комунікації 
Нацполіції України. ■

КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД МІНІСТРА■
Як розділити майно під час розлучення?
Ми з чоловіком прожили разом більше 20 років, виростили 2 ді-
тей. Однак уже давно зрозуміли, що краще нам жити окремо, чека-
ли лише, доки діти виростуть, стануть на ноги і почнуть самостій-
не життя. Зараз збираємось розлучатися. Тож прошу роз’яснити, 
яке майно ми маємо розділити, а яке ні?

Тамара Твердохліб

Відповідає міністр юстиції України Павло Петренко

НОВИНИ ПЛЮС■ ТЕНДЕНЦІЇ

Розкриті злочини
не «на слуху»
Національна поліція розкриває дев’ять із десяти умисних 
вбивств

■

Сергій Тіхонов відзначає зниження кількості особливо тяжких 
злочинів стосовно людини.

❙
❙
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Українська гривня продовжує дешевша-
ти, щоправда, повільнішими темпами, 
ніж кілька тижнів тому. При цьому аналі-
тики зазначають: неприємна для наших 
співвітчизників тенденція продовжува-
тиметься щонайменше до кінця ниніш-
нього місяця. У гіршому випадку, — до 
середини лютого. Тим часом девальва-
ція національної валюти вже вплинула 
на цінники в українських магазинах: ос-
кільки більшість товару — імпорт, його 
вартість на прилавках почала зростати. 
Втім, криза на валютному ринку може 
завершитися вже за кілька тижнів: грив-
ня може почати укріплятися вже в лю-
тому. 

Гривню розхитують … заробітчани 
 «Минулого тижня курс долара щодо 
української гривні продовжив своє зрос-
тання на всіх сегментах валютного ринку 
на 0,8—1,1%. Проте у порівнянні з поза-
минулим тижнем зростання уповільни-
лося», — констатує старший аналітик 
компанії «Альпарі» Вадим Іосуб. 
 Так, за його словами, з минулого по-
неділка офіційний курс долара, що його 
встановлює Національний банк України, 
зріс із 28,54 грн. до 28,84 грн. Що стано-
вить 1,1%. Середньозважений курс до-
лара на міжбанку, за даними НБУ, зріс з 
28,57 до 28,87 грн. Маємо ці ж самі 1,1%. 
Середні курси купівлі–продажу долара 
на готівковому ринку у банках зросли з 
28,37/28,67 до 28,64/28,90. 
 Таким чином купівля зросла на 0,9%, 
а продаж — на 0,8%. При цьому спред, 
тобто, курсова різниця між купівлею та 
продажем валюти, звузився із 1,1% до 
0,9% через різке зростання купівлі порів-
няно з продажем. 
 На початку тижня гривня на міжбан-
ку продовжувала дешевшати. Так, у по-
неділок НБУ знизив офіційний курс на 
7 копійок, до 28,84 грн. Один євро в Ук-
раїні коштував 35,34 грн. 
 Урядові та неурядові експерти по–
різному пояснюють такий стан справ. 
Заступник голови НБУ Дмитро Соло-
губ ув’язав в один логічний ланцюжок 
із курсоутворенням українських за-
робітчан та продуктивність їхньої праці. 
«Зростання зарплат в економіці, який 
перевищив очікування, пояснюється й 
еміграційними трендами, — стверджує 
він. — Сьогодні багато хто говорить, що 
вони не сприятливі для України. Люди 
працездатного віку їдуть працювати в 
інші країни, і це створює тиск на ринок 
праці в Україні: працедавцям доводить-
ся підвищувати заробітні плати, щоби 
втримати працівників».
 Зростання ж заробітної плати, як на-
голошує Сологуб, має відповідати росту 
продуктивності праці. «А якщо люди-
на виробляє стільки ж, як і раніше, але 
хоче отримувати більше, оскільки він 
може поїхати до Польщі, — ось такий 
підхід і створює тиск на ціни. З іншого 
боку, збільшення потоку мігрантів при-
зводить до того, що вони більше грошей 
повертають сюди, і це призводить до ук-
ріплення обмінного курсу», — зазначив 
Сологуб. 

Винні біржі і вартість нафти 
 Тим часом повз тенденцію різкого 
падіння курсу національної валюти не 
зумів пройти і Прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман, який виклав влас-
не бачення ситуації.
 За Гройсманом, падіння курсу гривні 
спричинило зниження обсягів експорту 
у січні поточного року і виплати за кор-
дон. «Якщо йде зниження експорту, то 
менше валюти приходить в Україну. Є 
зовнішні виплати, які здійснює Украї-
на ... Тут є певний дисбаланс і тому ви-
никають певні коливання курсу, який 
є досить гнучким, — зазначив він і до-
дав: «Коли все починає працювати нор-
мально, коли ми починаємо експортува-
ти, зберігати баланс — ситуація, тобто 
курс, знижується і входить у прогнозо-
вані рамки».
 Володимир Гройсман, судячи з його 
слів, продовжує залишатися невиправ-
ним оптимістом. Адже, за його слова-
ми, приблизно так виглядає ситуація 
на українському валютному ринку що-
року. «Кінець 2016-го і початок 2017-

го — теж говорили, що будуть коливан-
ня та інше», — зазначив Гройсман. На 
уточнююче запитання, чи налаштова-
ний він оптимістично й цього разу, за-
значив: «Абсолютно».
 Іншу, не менш цікаву думку, опри-
люднив голова Комітету економістів Ук-
раїни Андрій Новак. Експерт вважає, 
що курс гривні знижуватиметься до того 
часу, поки зростатимуть ціни на енерго-
носії. «Енергоносії в Україні переважно 
імпортні: газ, нафтопродукти та вугіл-
ля. Тому є пряма залежність від курсу 
національної валюти та ціни на енерго-
носії. Це викликає ланцюгову реакцію: 
підвищення цін на всі товари і послуги», 
— заявив він. 
 А отже, за його словами, гривня і на-
далі продовжить падіння. Хоча, на дум-
ку Новака, ось уже близько двох років 
для цього немає жодних об’єктивних 
економічних і фінансових підстав. «В 
Україні збалансована зовнішня торгів-
ля, постійно надходить потік валюти від 
гастарбайтерів, який щорічно становить 
від 8 до 12 мільярдів доларів. Окрім цьо-
го, останні три роки наша держава отри-
мує максимальну зовнішню фінансову 
допомогу», — сказав він. 
 Тож гривня, на думку експерта, вже 
давно має бути стабільною і постійно ук-
ріплюватися. «Тому девальвація гривні 
штучна. Таким чином уряд, по-перше, 
наповнює державний бюджет через ін-
фляційний ефект, по-друге, задоволь-
няє апетити експортерів, де-факто, го-
ловних політичних груп в Україні. Для 
експортерів чим дорожча іноземна валю-
та, тим краще, — адже у них валютна ви-
ручка», — зауважив Андрій Новак. 
 І робить висновок: при нинішніх 
уряді та керівництві Національного бан-
ку не варто очікувати стабільної грив-
ні. «У Державному бюджеті України на 
2018 рік закладена цифра девальвації 
гривні щонайменше до 30 грн. за долар. 
Не виключено, що уряд та НБУ захочуть 
виконати і перевиконати план із деваль-
вації», — резюмував Новак. 

Пережити січень… 
 Заступник голови парламентського 
Комітету із питань фінансової політики та 
банківської діяльності Михайло Довбенко 
стверджує: волатильність на валютному 
ринку продовжуватиметься до кінця січ-
ня. А потім курс має «відкотитися». 
 Тенденцію, коли щороку у грудні від-
бувається черговий стрибок девальвації, 
Довбенко пояснив так: «У грудні кожно-

го календарного року в економіку вли-
вається багато коштів. Кабмін закриває 
всі свої програми. І ця грошова маса, яка 
потрапляє на ринок, без сумніву, тисне 
на курс. А тому я вважаю, що поки ми 
не закриємо всі акти виконаних робіт, 
включаючи січень, коливання курсу 
продовжуватиметься. Але вже з лютого 
курс «просідатиме»», — спрогнозував 
нардеп. 
 При цьому, за його словами, курс не 
підніметься вище позначки 30 гривень 
за долар. «Думаю, максимум долар у на-
шій країні може додати кілька десятків 
копійок до нинішнього курсу. Вважаю, 
що 30 не буде. Адже у нас цілком достат-
ньо золотовалютних запасів, є «подуш-
ка» у 18 мільярдів доларів», — конста-
тував він. 

А можна ще по-іншому рахувати   
 На хвилі знецінення гривні Націо-
нальний банк України вирішив перегля-
нути підходи до встановлення офіційно-
го курсу гривні до долара США. Як по-
яснили в НБУ, зараз офіційний курс 
гривні розраховується як середньозва-
жене значення за всіма міжбанківськи-
ми операціями за день, за даними «Вал-
клі» («Валклі» — власний програмний 
комплекс Національного банку, в якому 
банки здійснюють підтвердження всіх 
своїх угод з купівлі-продажу безготів-
кової іноземної валюти на міжбанківсь-
кому ринку).
 «Національний банк вважає за необ-
хідне перейти до його розрахунку на ос-
нові інформації з торгово-інформацій-
них систем «Блумберг» і «Рейтерс» про 
реальні ринкові угоди і з відсіканням 
угод з екстремальними параметрами», 
— сказано в повідомленні. Як пояснив 
директор департаменту відкритих рин-
ків НБУ Сергій Пономаренко, таким чи-
ном зменшиться навантаження на банки 
в частині формування звітності завдяки 
відмові від обов’язкової реєстрації угод у 
системі «Валклі».
 Крім того, Національний банк пла-
нує перейти до здійснення валютних ін-
тервенцій з використанням Matching — 
нового функціоналу для укладення угод 
у ТІС. «Цей функціонал, впроваджен-
ня якого зараз обговорюється з учасни-
ками ринку, дозволить забезпечити на 
міжбанківському валютному ринку пос-
тійну наявність твердих цін на купівлю-
продаж іноземної валюти і швидке ук-
ладання угод по кращих курсових пара-
метрах», — пояснили в НБУ.

 Національний банк, як можна зро-
зуміти з подальших планів регулятора 
на 2018 рік щодо лібералізації валютних 
планів, вірить у гривню. Національний 
банк вказує як пріоритет найближчого 
часу дозвіл на репатріацію дивідендів за 
2017 рік і можливість подальшого ослаб-
лення обмежень на дострокове погашен-
ня кредитів.

Дорогі ліки, бензин, цукор... 
 Девальвація національної валюти, за 
даними експертів, уже призвела до пов-
зучого підвищення роздрібних цін, що, у 
свою чергу, впливатимуть на інфляцію. 
За словами експертів, власних товарів 
на українських прилавках — близько 
половини. І якщо одяг та взуття навіть 
випускають в Україні, то тканину, шкі-
ру та фурнітуру доводиться купувати за 
кордоном. Побутової техніки та елект-
роніки у нас лише близько одного відсот-
ка  власного виготовлення. Решта — ім-
порт, який купують за валюту. 
 На думку аналітиків, у 2018 році ста-
не дорожче хворіти. Торік українці вит-
ратили на ліки близько 40 мільярдів 
гривень. У нинішньому ціни на ліки, бе-
зумовно, стануть вищими. «Ми очікує-
мо у найближчий час, приблизно у лю-
тому, підвищення цін на 3-5%, тому що 
постачальники завозять вже нові партії 
товару, нові серії вже за новим курсом 
валюти», — каже генеральний директор 
«Фармації» Руслан Світлий. 
 Звичайно, вітчизняні ліки у прода-
жу є, але ціноутворення встановлювати-
ме курс валюти. «Фармацевтична галузь 
надзвичайно імпортозалежна, адже наші 
виробники використовують завезене з-за 
кордону обладнання, пакувальні матеріа-
ли», — додає директор Аптечної професій-
ної асоціації Володимир Руденко. 
 Очікується чергова хвиля подорож-
чання пального, для якого збіглися два 
фактори: знецінення гривні та одночас-
не подорожчання нафти. Вже зараз літр 
пального А-95 продають дорожче за чер-
гову психологічну межу — понад 30 гри-
вень. Водночас спостерігається повзуче 
подорожчання пропан-бутану: за літр 
альтернативного автомобільного паль-
ного вже просять більш ніж 13 гривень. 
 Експерти заговорили про суттєво подо-
рожчання цукру. На думку експертів про-
фесійного об’єднання «Укрцукор», йдеть-
ся про подорожчання на 25-30%. ■

НАШІ ГРОШІ

Гривневі канікули
Падіння курсу національної валюти не має перевищити показник у 30 гривень 
за долар і може припинитися вже у лютому

■

Девальвація курсу національної валюти змушує українців витрачати більше грошей 
і робить їх ще біднішими.
Фото з сайта galfinance.info.

❙
❙
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ТЕНДЕНЦІЇ

 Один «золотий» відсоток
 За даними дослідження міжнародно-
го об’єднання організацій боротьби з бідністю 
Oxfam, 82% коштів, зароблених по всьому світу в 
2017 році, пішли в руки найбільш багатих людей, 
яких налічується всього 1%. Відзначається, що 
минулого року світова економіка «створила» ре-
кордну кількість мільярдерів, посиливши нерів-
ність у світі. 
 За цим же ж дослідженням, близько 3,7 млрд. 
людей, що становлять найбіднішу частину насе-
лення світу, не отримали взагалі нічого від гло-
бального прибутку. При цьому з 2016 по 2017 
роки кількість мільярдерів безпрецедентно зрос-
ла. За даними Oxfam, новий мільярдер з’являвся 
в середньому кожні два дні. Всього в світі налі-
чується 2043 людини, що вважаються мільярде-
рами.
 Більшість із них — чоловіки. Так, із 2043 мі-
льярдерів 1816 — це чоловіки, 217 — жін-
ки, 10 — сімейні пари. Згідно з окремими дани-
ми, складеними агенцією «Блумберг», статки 500 
найбільших мільярдерів зросли на 24% до 5,38 
трлн. доларів у 2017 році, а найбагатша людина 
світу, власник інтернет-компанії Amazon Джефф 
Безос, отримав прибуток у розмірі 33,7 млрд. до-
ларів.
 «Бум мільярдерів свідчить не про розквіт еко-
номіки, а про крах економічного порядку», — за-
явила директор Oxfam Вінні Бьяньіма.

■



Всеволод ЧАМЛАЙ
Київ

 Шановна редакціє «Украї-
ни молодої», прочитав у пер-
шому цього року номері вашої 
газети статтю «Україна звіль-
няє місце Польщі», де сказа-
но «...варто зазначити, що Ук-
раїна за два роки перебування 
у складі Ради безпеки ООН не 
залишила по собі згадок яко-
юсь яскравою чи резонанс-
ною на світовій арені ініціати-
вою». І не  скаже Україна, бо 
в нас Президент «беззубий» — 
нічого не скаже, щоб, не дове-
ди Боже, Росія розсердилася, 
тому таких «липових» дипло-
матів підібрав, як Клімкін і по-
сол України в ООН Володимир 
Єльченко (який зробив кар’єру 
при радянській Україні, наго-
стривши вуха на Москву «чєго 
ізволітє?»).
 Щоб зупинити нахабність 
Росії, необхідно зробити РБ 
ООН дієвішою, а для цьо-
го потрібно ввести в постійні 

члени Ради безпеки ще 5 най-
розвиненіших країн-нечленів 
нинішньої РБ (думаю, в цей 
список обов’язково ввійдуть 
Японія та Німеччина, яких не 
включили зі зрозумілих при-
чин при створенні ООН). При 
цьому право вето набирає чин-
ності, якщо дві країни проголо-
сують «проти». Водночас якщо 
якась країна двічі одна прого-
лосує проти, її на 20-25 років 
виводять із членів РБ ООН. Я 
не допускаю, що такий розум-
ник, а інші не додумались до 
цього. Мабуть, є причини, які 
гальмують цей процес, але ж їх 
потрібно ламати, а не пливти 

за течією, «протираючи шта-
ни» сидіти на народні гроші у 
той час, як Радбез паралізова-
ний.
 Ще про одну несправед-
ливість хочу сказати. По радіо 
почув, що все «нажите пра-
ведним трудом», що забрали в 
Януковича, можуть йому по-
вернути і Україна вимушена 
буде компенсувати ще й «мо-
ральні збитки»(а ще питання, 
чи потрапили ці кошти у дер ж-
бюджет?).
 Зараз ходять чутки, що вла-
да хоче приструнити Ахмето-
ва, бо він діє проти України — 
це зрозуміло всім, окрім тих, 

хто годується з його рук. Не 
йдеться про тих нещасних, хто 
опинився на окупованих тери-
торіях і кому фонд Ахметова 
виділяє гуманітарну допомогу 
(про це невтомно повторюють 
на каналі «Україна», який на-
лежить цьому олігарху). Зро-
зуміло, що це — крапля в морі 
від тих мільярдів, які він за-
робляє на нас, решті україн-
ців, які оплачують непідйомні 
комунальні тарифи — елект-
роенергію, тепло, адже біль-
шість структур, які надають 
ці послуги, належать саме цьо-
му олігарху.
 Якби у нас ввели смертну 

кару за розкрадання держав-
ного майна у великих розмі-
рах, то Україна стала б стрім-
ко розвиватися. Заперечення, 
що це суперечить заповідям 
Божим, куплене багатія-
ми. Адже як тоді пояснити 
Хрестові походи, які трива-
ли століттями? Тоді Бог не за-
перечував? Чи як пояснити 
гоніння на єретиків, спалення 
відьом? Мабуть, після першого 
вкраденого мільйона майбутні 
олігархи приносили до церкви 
«мзду», щоб купити собі таким 
чином «індульгенцію» на всі 
наступні гріхи. А церковни-
ки — такі самі люди, і також 
люблять гроші. Тому й було, 
мабуть, куплене багатіями рі-
шення про заборону смертної 
кари. Але ж Бог не може дава-
ти право одним безкарно вби-
вати, грабувати, а другим сми-
ренно миритися з цим.
 Наша влада з неправедно 
нажитого добра зробила «свя-
щенну корову» і тепер зайшла 
в глухий кут зі своєю законот-
ворчістю. ■

Анатолій ЛЮДВИНСЬКИЙ
Полтава

 У програмі «Злий дім» (ТК ZIK) на початку січ-
ня прозвучав сигнал, який свідчить про яловість 
дер жави як системи управління. Йшлося, зокрема, 
про те, що забудовники нового житла відмовляють-
ся вказувати в документації клас будівлі. Верховна 
Рада спромоглася лише на те, щоб змусити вказу-
вати клас будинку на рекламному стенді. Це зали-
шає  забудовнику можливість зводити будинок ниж-
чого класу, а квартири продавати за ціною вищого. 
Оборудка зводить нанівець усі проекти енергозбере-
ження через те, що встановлено не ту теплоізоляцію 
стін, змонтовано не ту систему опалення тощо.
 Цей приклад наведено як заспів... У телепереда-
чі озвучили скарги народних депутатів на те, що вони 
нічого не можуть змінити через спротив будівельно-
го лобі. Ось про всесильне лобі і йтиметься далі.
 Ми  так часто чуємо про необхідність зміни вла-
ди, що вже перестали на це реагувати. А на кону  
доля держави: чи вона будується на віки, чи на тер-
мін одного покоління; чи вона буде сильною, само-
достатньою та зручною для життя, а чи залишиться 
сировинною колонією у фарисейському статусі не-
залежної держави...
 На чому базується і для кого створюється дер-
жава? Велосипед винаходити не потрібно — світова 
і теорія, і практика свідчать: на народові і для наро-
ду. І тут головна наша проблема. Тлумачення термі-
на «народ» широке: від етносу до населення, тобто 
людності, що населяє країну.
 Держава Україна демонструє світові циніч-

ну несправедливість. Кілька століть кільканадцять 
поколінь УКРАЇНЦІВ боролися за свою незалеж-
ну державу, поклавши на вівтар перемоги мільйо-
ни життів звитяжців. Але ця держава проігнорувала 
героїчну історію українського народу й опирається 
на зденаціоналізоване населення. Права населення 
закріплені в ст. 21 Конституції: «Усі люди є вільни-
ми і рівними у своїй гідності та правах...» Чудово! А 
чим забезпечуються ці права? Зрозуміло, що зако-
нами, прийнятими Верховною Радою України. Отут 
і постає в повний зріст всесильне лобі, яке відсто-
ює інтереси певної групи людей як у бізнесі, так і в 
політиці. Але дані про політичне лобі у парламенті 
утаємничені. У ВР 7-го скликання фракція ВО «Сво-
бода» вносила пропозицію дослідити та оприлюд-
нити етнічний склад парламенту, але пропозицію не 
підтримала більшість і зрозуміло, чому. Тому що ет-
нічний склад законодавчого органу кричуще не від-
повідає етнічному складу населення України.
 За неофіційними даними, у парламенті лише 
третина народних депутатів етнічні українці, тоб-
то приблизно 150 нардепів, що представляють ін-
тереси приблизно 32 млн. українців у складі насе-
лення України. Це в рази менше у пропорційному 
відношенні, ніж парламентське лобі, яке захищає 

інтереси представників інших національностей. І це 
називається справедливістю? І це називається де-
мократією?
 На мій погляд, така абсурдна ситуація склала-
ся через дві дії/бездії. По-перше, заснування но-
вої держави, а не відновлення окупованої УНР за 
прикладом країн Балтії, що означало одночасно ос-
таточну ліквідацію Української Народної Республі-
ки. У результаті — Латвія, Литва, Естонія пішли в 
Європу, а самозвані «батьки незалежності» Украї-
ни заклали безгосподарну «общагу» поміж Євро-
пою та Азією. Друге пов’язане з першим, а може, 
й витікає з нього: українці не визнані ЦІЄЮ держа-
вою корінним народом краю, хоч він один в один 
відповідає робочому визначенню ООН: «Корінний 
народ складається із сучасних нащадків народів, 
які проживали на сучасній території всієї або якоїсь 
частини країни в момент, коли на неї прибули з ін-
ших частин світу особи іншої культури та етнічного 
походження, які підкорили їх і поставили в залежне 
й колоніальне становище шляхом завоювання, ко-
лонізації й інших методів; у даний момент ці наро-
ди живуть у більшій відповідності до їхніх особли-
вих звичаїв та соціальних, економічних і культурних 
особливостей інших пануючих верств населення».

 Отож річ не тільки і не стільки у системі вла-
ди, як у відсутності природного підґрунтя держа-
ви... Юридичне визнання українців корінним наро-
дом України виправдовує вимогу «Україна — для 
українців!». Не юродствуймо. Хіба Польща не для 
поляків, Китай не для китайців, Японія не для япон-
ців? Хіба не для того створювали сучасну Німеччи-
ну, щоб німці жили у своїй країні? Хіба не для того 
реінтегрували Чехословаччину, щоб чехи жили у 
своїй Чехії, а словаки — у своїй Словаччині? Най-
відвертіше, «без дураків», учинив Ізраїль, який 
у Декларації незалежності Ізраїлю записав: «Ми 
оголошуємо про створення Єврейської держави 
в Ерец-Ісраель». При цьому в єврейській державі 
мирно живуть/уживаються громадяни іншого ет-
нічного походження, але євреї мають першочерго-
ве і незаперечне право на отримання ізраїльсько-
го громадянства. Проте всі мають право на працю 
з достойною зарплатнею та соціальні гарантії; всі 
працюють на інтереси єврейської держави. Як 
може для когось не дивно, але така політика один 
до одного збігається з націоналізмом у тлумачен-
ні репресованого більшовиками академіка Степана 
Рудницького: «Націоналізм — це спрямування ду-
мок, слів чи діл одиниці або гурту в тому напрямі, в 
якому йде корисний розвиток нації, до якої ця оди-
ниця або гурт належить» («Чому ми хочемо само-
стійної України»). Абсурдом у цьому контексті є те, 
що концепція національної ідеї, основою якої є по-
міркований націоналізм, стала запорукою створен-
ня маленького «голіафа» — Ізраїлю, а в Україні, 
де продовжують лякати людей, від народження до 
могили, випестують великого дистрофіка. ■

Гнав за Дністер, в Європу, голод-гніт,
Гнав за кордон життя, до дна, до рала, —
І лиш за дутий намір втечі в світ
Горба Остапу гнули трибуналом...
Зрів сумнів лиш: — Й каліку б голод гнав
На явну смерть — уплав Дністер здолати?..
Спинили суд... та сміли «шпигуна»
По смерті лиш реабілітувати...

Ще з «Банку репресованих» я взнав,
За що і вітчим батьків, дід Данило,
Косташ, арешту й заслання зазнав —
У тридцять сьомім «шпигуна» пришили:
Мовляв, колись в Петлюри шаблю мав.

Насправді ж, батько мовив, засудили
За те, що дід колгосп критикував,
Наш «Новий шлях». Чи десь його не вбили,
Як раз лиш лист з Хабаровська прислав?..

«Шпигун» — і дядько мій, Василь, що жив
Лише в селі, на думку слідства «бачив»
Військові бази між подільських нив
І за Дністром румунам видав «наче»...
За це і «лжу про голод», якщо в них
Безхліб’я навіть у тайзі не знали,
У Барнаулі дядька в час війни
Як віру в справедливість розстріляли...

Як мало ми знаємо про свою історію, як легко віддаємо своїх знаменитостей на чужі 
скрижалі історії, культури, науки. Скажімо, чи знали ви про такий чудовий палац 
Грохольських, що у Вороновиці на Вінниччині? Збудований у 1777 р., він і досі вражає 
своєю величністю. Правда, дав би хто грошенят на достойну реставрацію — і став би цей 
палац справжньою туристичною перлиною, адже скільки романтичних і цікавих історій 
приховують ці старовинні стіни. Скажімо, у 1847 р., коли маєток належав княгині К. Сайн-
Вітгенштейн, у неї кілька місяців гостював угорський композитор Ференц Ліст. Під час 
перебування він написав у Вороновиці фортепіанний цикл Glanes de Woronince («Колоски, 
зібрані після жнив у Вороновиці»), в основі якого лежали мелодії, почуті Лістом в Україні. 
У 1869 р. садибу купив капітан II рангу Н. Можайський. Його брат, контр-адмірал А. 
Можайський, який проживав тут із 1869 по 1876 р., проводив дослідження і експерименти 
з повітроплавання. Тут він виготовив першу модель планера, яку успішно випробував у 
сусідньому селі Потуш. У 1882 р. у  Петербурзі літак конструкції Можайського з паровими 
двигунами став першим у світі літальним апаратом, який був важчий за повітря, і відірвався 
від землі. У травні 1971 р. у приміщенні палацу, де тоді розташовувалася школа, було 
відкрито Музей історії авіації і космонавтики, який діє і донині. ■

ГЛАС НАРОДУ

«Ялові дипломати» 
й «продуктивні» мільярдери,
або Чи Божі заповіді для всіх?

■

НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ

Голіаф чи дистрофік?
Як фарисейство камуфлює аналог апартеїду в Україні

■

ПОЛІТПАРНАС

Три родичі мої — 
три «шпигуни»

■

Василь ВАСИЛАШКО
Київ

 Шановна редакціє «України молодої», сердечно вітаю Вас із Новим роком і Різдвом 
Христовим. Бажаю славному творчому колективу великого щастя, родинного благопо-
луччя, творчих звершень на благо України! Пам’яті жертв Голодомору і Великого теро-
ру в Україні — моїх родичів: двоюрідного дідуся Остапа Карповича Василашка, дідуся 
Данила Васильовича Косташа і дядька Василя Микитовича Василашка.
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У законі — рівність прав 
і свобод
 Дев’ятирічну Ніку, яка ста-
ранно відвідувала танцюваль-
ний гурток «Посмішка» у неве-
личкому містечку Білозірське, 
Добропільського району, що на 
Донеччині, без жодних пояснень 
не захотіли ставити у танець. Її 
змушували займатися осторонь 
від інших дітей та відмовилися 
брати у заплановану поїздку з 
колективом до Львова.
 Цю історію своєї молодшої 
сестри нещодавно розповіла у 
соцмережі Інна Гречана.
 «Дитина прийшла в колек-
тив ще восени 2016-го. Педаго-
ги постійно говорили, що у Ніки 
погана поведінка: «Она у вас та-
кая невнимательная, отвлека-
еться, разговаривает». 
 Удома з дитиною розмовля-
ли, шукали варіанти рішення. 
«Вона сама по собі дуже енер-
гійна, але без клінічних про-
блем — тобто, у неї немає синд-
рому дефіциту уваги чи гіперак-
тивності», — розповіла Гречана 
у коментарі «УП.Життя».
 З часом, за словами жінки, 
Ніка поступово звикла до занять 
і стала більш зосередженою, але 
претензії з боку викладачів не 
зникали.
 Одного разу дівчинка трав-
мувала ногу та була змушена 
піти на лікарняний.
 Педагог із танцювальної 
школи, який випадково зустрів 
її на вулиці тоді, спитав, чому 
вона прогулює заняття, та при-
грозив, що за це її скоро виже-
нуть із гуртка. Хоча добре знав 
про травму Ніки, наголошує 
співрозмовниця.
 Тоді дівчинка відмовилась 
відвідувати гурток, але з часом 
взяла себе в руки та продовжила 
заняття. Проте ставлення викла-
дачів до неї не змінилося. Напри-
клад, її відсторонювали від за-
нять за невеличкі запізнення.
 «Просто Ніка з родини із се-
редньостатистичним статком, а 
більша частина дітей у групі — 
так звані, мажори. Але я б з цим 
посперечалась, все відносно. Оп-
лата за уроки  не проблема для 
батьків, та, мабуть, цього зама-
ло», — припускає Гречана та на-
зиває таке ставлення до дівчин-
ки дискримінацією.
 Вона також наголошує, що 
Ніка неодноразово ставала жер-
твою булінгу серед інших дітей. 
Одного разу, коли батьки одно-
го з хлопчиків захотіли підвез-
ти Ніку додому, хлопчик сказав: 
«Хто вона така? У її батьків що, 
немає машини?».
 Також діти сміялися з того, 
що у Ніки — мобільний телефон 
старої моделі, «як у бабусі».
 У місцевому відділі освіти 
жодної дискримінації в таких 
діях не побачили. Експерти ж 
так не вважають.
 «У цьому випадку може мати 
місце дискримінація дитини за 
майновим станом», — коментує 
юристка Юлія Науменко.
 Батькам, чиї діти зіштовхну-
лися з такою дискримінацією, 
радить звертатися зі скаргами 
до органів місцевого самовряду-
вання та до посадових осіб, та-
ких як  Уповноважений Вер-
ховної Ради з прав людини. У 
зверненнях потрібно детально 
описати факти, які, на думку 
постраждалої сторони, свідчать 
про дискримінацію, навести до-
кази, якщо вони є, попросити 
провести відповідну перевірку 
та притягнути до відповідаль-
ності винних у разі, якщо факт 
дискримінації підтвердиться.
 «Доказами у такому випад-

ку, як ситуація з Нікою, можуть 
бути, наприклад, покази свідків 
— дітей та їхніх батьків, записи 
розмов з керівниками колекти-
ву, а також факти усунення ди-
тини від участі в конкурсах, зма-
ганнях чи поїздках із колекти-
вом без пояснень та конкретних 
причин», — додає Науменко, по-
силаючись на Закон «Про заса-
ди запобігання та протидії дис-
кримінації в Україні».
 Зокрема, ст.2 цього зако-
ну визначає, що законодавство 
України ґрунтується на принци-
пі недискримінації. Цей при-
нцип передбачає забезпечення 
рівності прав і свобод, а також 
рівність перед законом для осіб 
або груп осіб; повагу до гідності 
кожної людини та забезпечення 
рівних можливостей для всіх.

По гаджету зустрічають...
 Учасники популярної ук-
раїнської фейсбук-спільноти 
«Батьки.СОС» також обговорю-
ють проблеми, з якими стика-
ються діти у школах або дитя-
чих садках.
 За словами батьків, матеріаль-
ний стан родини і справді нерідко 
є причиною для насміхань над ди-
тиною у школі. Дуже часто дити-
на-жертва страждає від булінгу 
— принижень та знущань із боку, 
перш за все, інших дітей.
 «За моїми спостереженнями, 
тема майнової дискримінації не 
зовсім релевантна для київсь-
ких шкіл. Ймовірно, в малень-
ких містечках і селах — так. Але 
в Києві, тим більше в «популяр-
них» районних школах, реаль-
ність інша», — вважає активна 
дописувачка спільноти «Бать-
ки.СОС» Надія Хоменко.
 Її донька навчається в од-
ній зі столичних спецшкіл. Ім’я 
жінки змінене, за її проханням.
 У родинах із невисоким до-
ходом батьки, як правило, нав-
паки намагаються бути особ-
ливо лояльними до школи, 
директора, вчителів, намага-
ються увійти в коло «наближе-
них», говорить Хоменко. Таким 
батькам видається великою вда-
чею у житті потрапити до хоро-
шої спецшколи, тож вони вис-
лужуються перед колективом 
школи на повну.
 «Вони шалено активні: є 
членами батьківського коміте-
ту, ініціюють фінансові побо-
ри, самі ж займаються булінгом 
тих батьків, які ставлять забага-
то питань або з чимось не згод-
ні», — додає Хоменко.
 На прикладі школи, де вчить-
ся її дитина, жінка розповідає, 
що вчителі, навпаки, ніби вико-
нують роль «хорошого поліцей-
ського», намагаючись не тиснути 
ні на кого особисто. Всю «брудну 
роботу» виконують інші батьки 
— ті, хто таким чином хоче вис-
лужитися перед учителями та 
директором школи.
 Вони ж зазвичай і почина-
ють травити «порушників спо-
кою» у viber-чатах та пишуть 
грубі повідомлення у приват, 
якщо інші мами й тата з актив-
ною громадянською позицією, 
скажімо, починають сумнівати-
ся у доцільності чергового збору 
коштів із класу.
 Дискримінація за майновим 
станом — явище, досить поши-
рене в Україні.
 Жертвами такої дискримі-

нації можуть стати як діти, так 
і дорослі.
 Чи не найпоширеніша ситуа-
ція — оголошення з вакансіями, 
де поряд із професійними якос-
тями потенційного співробіт-
ника вказують також його ба-
жаний матеріальний стан. На-
приклад, наявність власного 
авто у вакансіях, де професій-
ні обов’язки ніяк не пов’язані з 
цим напряму.
 Про свій досвід розповідає 
киянка Поліна, яка зараз пра-
цює журналісткою.
 Каже: кілька років тому її 
запросили на співбесіду на поса-
ду піарниці. Пропонували 8 ти-
сяч грн. на місяць — на той час 
це було нормальною зар платнею 
для піар-спеціаліста. З’ясу-
валося, що такий спеціаліст пот-
рібен у цех, який займається по-
шиттям чоловічого та жіночого 
одягу — просувати ательє у со-
цмережах та займатися піаром.
 «Мене запросили на зуст-
річ по телефону, під час розмо-
ви нічого не здивувало. Проте на 
місці до мене вийшла хамувата 
жінка віком десь років за 35. За-
мість того, аби попросити резю-
ме чи щось таке, одразу спитала 
у мене, чи моя сумка з натураль-
ної шкіри. Потім попросила по-
казати всі мої гаджети», — зга-
дує Поліна.

 Тут варто додати, що остан-
ні кілька років світом ширить-
ся мода на штучні шкіру та хут-
ро. Рух зоозахисників набуває 
все більше прихильників, тож 
речі зі штучної шкіри вже дав-
но не вважаються показником 
бідності абощо — для багатьох 
це стиль життя та демонстрація 
особистої життєвої позиції.
 Дівчина розповідає, що тоді 
мала досить охайний вигляд. 
Сумка, яку вона носила, не була 
шкіряною — це була єдина не 
шкіряна сумка з її гардеробу, 
проте гарна та якісна. З гаджетів 
мала покетбук та старенький те-
лефон фірми Nokia — тоді при-
нципово не користувалася доро-
гими смартфонами.
 «Мені й на думку не мог-
ло спасти, що хтось може так зі 
мною розмовляти. Подібне на 
моїй практиці було вперше», — 
зізнається співрозмовниця.
 Тоді жінка, яка проводи-
ла співбесіду, зателефонува-
ла до своєї керівниці — дирек-
торки цеху. Передала слухавку 
Поліні. Та поставила лише одне 
запитання.
 «Вона сказала: «Ну ви ж 
хотіли не на фул-тайм, правда? 
А ми шукаємо людину на пов-
ний день». Хоча до цього під час 
розмови по телефону ми прого-
ворювали цей момент і я зазна-

чала, що мені підходить і пер-
ший, і другий варіант.
 Тобто питання одразу сфор-
мулювали некоректно — так, 
аби відмовити у співпраці», — 
вважає Поліна.
 Ще один показовий приклад 
дискримінації за майновою оз-
накою наводить журналіст Та-
рас Кінько у матеріалі, опублі-
кованому на сайті «Дзеркало 
тижня» 26 червня 2016-го.
 Текст присвячений аналізу 
Закону «Про особливості здійс-
нення права власності у багато-
квартирному будинку».
 Автор тексту зазначає, що 
цей нормативний акт дискримі-
нує власників житла у багато-
квартирних будинках за майно-
вою ознакою.
 «При голосуванні квадрат-
ними метрами загальної пло-
щі об’єктів за принципом «один 
квадратний метр загальної пло-
щі будинку у власності — один 
голос» замість прийняття рі-
шень за принципом «один влас-
ник (один об’єкт) — один голос», 
— пояснює Кінько. Тобто вихо-
дить, що більша квартира, то 
більше привілеїв у її власника.
 Якщо ж говорити про дис-
кримінацію загалом, то, за да-
ними опитування, проведеного 
Фондом «Демократичні ініціа-
тиви» влітку 2017 року, біль-
ше половини українців (майже 
60% опитаних) відзначили, що 
у суспільстві дійсно є така проб-
лема, як дискримінація.
 Щоправда, ставлення до різ-
них верств населення тут вияви-
лося зовсім різним. Наприклад, 
66% опитаних погодилися з тим, 
що можна обмежувати права 
наркозалежних, 53% фактично 
підтримали обмеження прав ко-
лишніх засуджених. 47% і 46% 
все ще допускають обмеження 
прав для спільноти ромів та для 
представників ЛГБТ.
 Загалом же, найбільше опи-
тувані згадували про дискримі-
націю за віком та дискриміна-
цію людей з інвалідністю. Про 
дискримінацію за майновим 
станом згадав кожен п’ятий рес-
пондент. ■

Є ПРОБЛЕМА

«Що, немає машини?»
Як українців статусно утискають на роботі, в школі та житті

■

За словами батьків, матеріальний стан родини і справді нерідко 
є причиною для глузувань над дитиною у школі. 
Фото kvkirillov/Depositphotos.
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Дитину змушували займатися осторонь від інших та відмовилися брати у заплановану поїздку. 
Фото pressmaster/Depositphotos.
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Олександра ГОРЧИНСЬКА, 
спеціально для УП. Життя в рамках 
Кампанії проти дискримінації
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Микола ХРІЄНКО, 
заслужений журналіст України
Київ

 Назва останньої книги віршів відо-
мої української поетеси з Кобеляк Люд-
мили Овдієнко, яка пішла з життя 14 
серпня 2015 року, — «Прогуркотів мій 
поїзд, пролетів...». Обсяг нового видан-
ня — 383 сторінки. Випустило його у 
світ за бюджетні кошти полтавське ви-
давництво ТОВ «АСМІ». Весь тираж ви-
дання передано в бібліотеки Полтавсь-
кої області.
 До останньої книжки талановитої 
поетеси ввійшли майже 300 її віршів — 
нових і тих, які вже були опубліковані 
раніше. Значне місце в цьому виданні 
займають понад 100 письмових відгуків 
шанувальників поезії Людмили Овдієн-
ко з різних куточків України. Серед них 

— письменники Павло Загребельний 
і Федір Моргун, поети Платон Воронь-
ко, Борис Олійник, Михайло Шевченко 
та Іван Драч... Перший космонавт неза-
лежної України Леонід Каденюк, відомі 
артисти, вчителі, композитори, співаки, 
вчені, журналісти, робітники і селяни.
 Цю останню книгу поезії Людмили 
Овдієнко підготував до друку й ілюстру-
вав багатьма власними художньо-доку-
ментальними фотознімками її чоловік 
— відомий фотохудожник Костянтин 
Бобрищев. Завдяки цим фото ще глиб-
ше й масштабніше розкривається та-
лант і різнобарвний внутрішній світ ук-
раїнської поетеси, яка написала, зокре-
ма, й такі рядки:
Все спливає, минає, вмирає
Від стеблинки до кожного з нас,
Ні на чому позначки немає:
«Пам’ятай — це останній раз!»

 У мене особисто нова й остання кни-
га Людмили Овдієнко, створена з її про-
низливих поезій, щирих відгуків читачів 
та високохудожніх документальних фо-
тознімків Костянтина Бобрищева, мимо-
волі асоціюється з величною симфонією 
життя, в якій переплітається все: радість 
від народження дітей, енергія молодості, 
сила кохання, глибока філософія, драма-
тизм, трагічність війни і світла віра в не-
вмирущість України...
 З весни 1979 року зберігаю як дорогу 
пам’ять про Людмилу Овдієнко подарова-
ну мені першу її поетичну збірку «Весня-
на повінь». У моїх далеких дорогах згаду-
валися не раз оці поетичні рядки:
Все здається мені, що десь є горизонт,
До якого плечем торкнуся.
 Наша Людмила вже за горизонтом, 
але її глибокі сліди залишилися тут — 
на Землі. ■

Оксана ЖОВАНИК

Перекладена іншими мова-
ми, українська література гід-
но представляє нашу державу 
у світі. Так, «Заповіт» Тараса 
Шевченка перекладений 150 
мовами світу.
Давніми є літературні стосун-
ки України зі Сходом, і як при-
клад — «Оповідання арабсько-
го історика ХІ віку Абу-Шоджі 
Рудраверського про те, як ох-
рестилася Русь», перекладене 
у Києві Тауфіком Кезмою. Ага-
тангел Кримський написав про 
арабський світ українською мо-
вою «Бейрутські оповідання», 
«Пальмове гілля». Іван Франко 
створив цикл «Із староарабсь-
кої поезії», написав за моти-
вами старовинних арабських 
казок свої твори «Абу-Касимові 
капці» і «Коваль Бассім». 
А тепер завдяки праці лівансь-
кого перекладача Імадеддіна 
Раефа є можливість читати тво-
ри Франка і Кримського арабсь-
кою мовою.

Агатангел Кримський два роки 
жив у Бейруті
 Ліванець Імадеддін Раеф 
1995 року закінчив факультет 
журналістики Ростовського 
університету. Ще під час нав-
чання він зацікавився постаттю 
видатного вченого-сходознавця 
з України Агатангела Кримсь-
кого — коли дізнався, що той 
два роки жив у Бейруті, пере-
буваючи там у науковому відря-
дженні, і написав чимало пра-
ць, присвячених рідному для 
Імадеддіна Лівану. Йшли роки, 
а зацікавлення Кримським не 
минуло. І ось настав час, коли 
Імад узявся перекладати «Бей-
рутські оповідання». 
 Справа виявилася повіль-
ною і надзвичайно копіткою. 
Тривала вона 15 місяців. Об-
сяг тексту — 25 тисяч слів. На 
переклад однієї сторінки Імад 
витрачав кілька днів. Працюю-
чи з «Бейрутськими оповідан-
нями», використовував усі но-
мери часопису «Нова громада», 
на сторінках якого у 1906 році 
всі ці оповідання були надруко-
вані.
 І ось до 120-тиріччя першої 
публікації «Бейрутських опові-
дань» здійснено видання їхньо-
го перекладу арабською мовою. 
У Лівані воно було представле-
не на 60-й Міжнародній вистав-
ці арабської книги в Бейруті у 
грудні 2016 року. У Києві пре-
зентація відбулася у Національ-
ній бібліотеці ім. В.І. Вернадсь-

кого у березні минулого року. 
 Імадеддін Раеф розповів, що 
складність перекладу була в іс-
тотній відмінності мови Агатан-
гела Кримського від теперіш-
ньої української мови. Сучасні 
словники мало допомагали. Ось 
тоді Імад роздобув «Російсько-
український словник», вида-
ний у 20-ті роки ХХ століття, 
редактором якого був сам Ага-
тангел Кримський, і з його до-
помогою все переклав. 
 Марина Гримич, координа-
тор проекту видання перекла-
ду «Бейрутських оповідань» 
Кримського, на презентації за-
значила, що це — перша ластів-
ка перекладу арабською мовою  
української художньої прози, а 
також свідчення того, що сто-
сунки України і Лівану трива-
ють щонайменше 120 років, що 
є зарубіжна україністика в ць-
ому регіоні. А ще — переклад 
«Бейрутських оповідань» пок-
ликаний показати, що Агатан-
гел Кримський заснував шко-
лу сходознавства й арабістики 
в Україні (в Росії певна школа 
ще до Кримського вже була), бо 
його досі не сприймали на Сході 
як представника України. І че-
рез 120 років від часу написання 
«Бейрутських оповідань» Ага-
тангела Кримського про життя 
і побут простих жителів Бейру-
та можна прочитати арабською 
мовою. 
 Агатангел Кримський у своє-
му творі висвітлив те, про що не 
говорили бейрутські письмен-
ники тих часів — про майбутнє 
їхньої держави, бо в неї був ви-
бір між двома шляхами розвит-
ку — з орієнтацією на Європу 
або на Росію. Він зібрав стільки 
деталей, тонкощів Сходу, опи-
сав різні життєві ситуації, зви-
чаї ліванців, що тепер арабсь-
кі історики використовують 
ці оповідання для своїх дослі-
джень. Агатангел Кримський 
розповідає про життя простих 
людей, їхній побут: як влашто-
вана кухня, як виховують дітей 
і господарюють, а також про ди-
тячі ігри і навчання, про школу 
й учителів.

 Найімовірніше, «Бейрутсь-
кі оповідання» Кримського — 
це єдиний документ, який опи-
сує двогрошову систему, що дія-
ла тоді в Бейруті, і це додає ба-
гато нових знань з історії міста. 
Своїм твором автор показав то-
гочасне життя, дав змогу почу-
ти діалекти бейрутців, зрозумі-
ти, що їх хвилювало. Бо всі інші 
тексти того часу були традицій-
но формальними. А 25-річний 
Кримський зумів написати про 
Бейрут так, що навіть сучасні 
ліванці здивовані.

Трагізм і краса почуттів 
Івана Франка
 За рік після виходу в світ 
«першої ластівки», під кінець 
2017 року з’явилася друга. Іма-
деддін Раеф переклав арабсь-
кою мовою ліричну драму Іва-
на Франка «Зів’яле листя». 
 Чому Імадеддін узявся за 
переклад саме «Зів’ялого лис-

тя» Франка? Адже Франкова 
спадщина є величезною і дуже 
різноплановою. Імад проник-
ся трагізмом особистого жит-
тя поета, що переданий у збір-
ці. Ще у листі до Агатанге-
ла Кримського від 26 серпня 
1898 року Іван Франко пише, 
що написав «Зів’яле листя» під 
впливом власних життєвих об-
ставин і переживань. А літера-
турознавці одностайно нази-
вають цю збірку вершиною ін-
тимної лірики Франка. Бо «лю-
дина, яка б вона сильна не була, 
не може жити самою боротьбою, 
самими громадськими інтере-
сами, — сказав Михайло Коцю-
бинський у своєму «Рефераті 
«Іван Франко», читаному в чер-
нігівській «Просвіті» далекого 
1908 року. — Трагізм особис-
того життя часто вплітається 
в терновий вінок життя народ-
ного. У Франка є прекрасна річ 
— лірична драма «Зів’яле лис-

тя». Це такі легкі, ніжні вірші, 
з такою широкою гамою почут-
тя і розумінням душі людської, 
що, читаючи їх, не знаєш, кому 
віддати перевагу: чи поетові бо-
ротьби, чи поетові-лірикові, 
співцеві кохання і настроїв?». 
Поетичні перлини з ліричної 
драми «Зів’яле листя» покла-
дено на музику і вони є відоми-
ми українськими романсами — 
«Ой ти, дівчино, з горіха зер-
ня», «Чого являєшся мені...», 
«Червона калино, чого в лузі 
гнешся», «Як почуєш вночі 
край свойого вікна...».
 Імадеддінові порадила узя-
тися за переклад «Зів’ялого 
листя» франкознавець зі Льво-
ва Соломія Вівчар. Вона кон-
сультувала Імадеддіна під час 
перекладу, допомагала у склад-
них випадках перекладу, напи-
сала передмову. Видання здій-
снене у Києві Посольством Ук-
раїни в Ліванській Республіці 
та ГО «Товариство «Українці 
Лівану» за проектом Марини 
Гримич. 
 Імадеддін Раеф планує пре-
зентувати свою нову працю і в 
Україні — у Києві 2018 року 
на ярмарку «Книжковий Ар-
сенал», а також відвідати му-
зей «Дім Франка» у Львові, від 
якого він отримав запрошення. 
Рік тому пошуки шляху до пе-
рекладу «Бейрутських опові-
дань» Агатангела Кримського 
привели Імадеддіна Раефа до 
«Словника» Кримського. Зна-
добився він і для перекладу лі-
ричної драми Франка. Для пе-
рекладу цієї збірки інтимної лі-
рики він спочатку витлумачив 
усі вірші прозою, після чого 
здійснив ще один, більш деталь-
ний і глибокий переклад. Став у 
пригоді досвід перекладу «Бей-
рутських оповідань». Дуже до-
помогли матеріали конферен-
ції «Зів’яле листя: тексти, ма-
теріали, дослідження», яка 
відбулася 2007 року у Львівсь-
кому національному універси-
теті імені Івана Франка. А особ-
ливістю видання є те, що в ньо-
му українські й арабські тексти 
подані паралельно, тобто чита-
ти її може і українець, і араб.
 Тож чекатимемо презента-
ції перекладу ліричної драми 
«Зів’яле листя» Івана Фран-
ка арабською мовою в Україні, 
який здійснив ліванський жур-
наліст Імадеддін Раеф, тим са-
мим не лише зробивши внесок 
у скарбницю світового перекла-
дацтва, а й зміцнюючи дружні 
культурні зв’язки й співпрацю 
між Україною і Ліваном. ■

КНИЖКОВА ШАФА

Ліванська в’язь 
Перекладено арабською твори Івана Франка 
й Агатангела Кримського

■

ПОЕЗІЯ

«Прогуркотів мій поїзд, пролетів...»
Вийшла збірка поезій Людмили Овдієнко

■

Імадеддіна Раеф у Музеї літератури в Києві.
Фото з власного архіву автора.
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УКРАЇНА МОЛОДА

ОБРІЇ: 
КОРОТКІ СПИСКИ

Далі публікуємо результати експертної 
сесії Всеукраїнського рейтинґу «Книж-
ка року’2017» – шорт�листи кожної під-
номінації: по сім найподієвіших книжок 
сезону (за абеткою). Лавреати з цих 
списків будуть оголошені на церемонії 
нагородження серединою лютого.

Науково�популярна література 

Кристоф ҐАЛЬФАР. Всесвіт на долоні. 
Подорож крізь простір, час та за їхні межі. 
– К.: Yakaboo publishing, 354 с.(п)

Ларрі ҐОНІК / Крістін ДЕВО. Секс.  Сер. «Наука 
в коміксах». – К.: Махаон
Україна, 248 с.(о)

Річард ДОКІНЗ. Егоїстичний ген.  – Х.: Клуб 
сімейного дозвілля, 544 с.(п)

Стівен КОТЛЕР, Джеймі УЇЛ. Викрадачі 
вогню. – К.: Yakaboo publishing, 272 с.(п)

Володимир СЕЛЕЗНЬОВ. Кремльовський 
плагіат: від «шапки Мономаха» до кепки 
Ілліча. – Тернопіль, Мандрівець: 256 с.(п)

Луїджі СЕРАФІНІ, Данієла ТРАЗАТТІ. 
Золотий кролик. Невеличкий трактат з 
людино%кроликознавства. – К.: Laurus, 
160 с.(п)

Христя ФРІЛАНД. Плутократи. – К.: Наш 
формат, 328 с.(п)

Бізнес / економіка / успіх

10 успішних українських брендів. – Брустури: 
Discursus, 193 с.(п)

Тімур ВОРОНА. Стартап на мільйон. – Х.: 
Віват, 224 с.(і)

Майкл А.КУСУМАНО, Девід Б.ЙОФФІ. 
Стратегії геніїв. П’ять найважливіших 
уроків від Білла Ґейтса, Енді Ґроува та Стіва 
Джобса. – Х.: Клуб сімейного дозвілля, 256 с.(п)

Любомир ОСТАПІВ. Любов та бюджет. 
Домашні фінанси для сімейних пар на 
шляху до фінансової свободи. – К.: Yakaboo 
publishing, 210 с.(п)

Ден СЕНОР, Сол СИНҐЕР. Країна стартапів. 
Історія ізраїльського економічного дива. 
– К.: Yakaboo publishing, 360 с.(п)

Майкл СПЕНС. Нова конверґенція. – К.: 
Темпора, 352 (о)

Василь ШУЛЬГА. Invisible photo business. Що 
має знати фотограф, який хоче знімати для 
світових брендів; Пиши сильно: практичні 
вправи, поради, теорія. – К.: Pabulum, 200+240 
с.(п)

Публіцистика / сучасні мемуари

Галина ДАЦЮК. Янголи Небесної Чоти. 
– Чернівці: Букрек, 320 с.(п)

Катажина КВЯТКОВСЬКА:МОСКАЛЕВИЧ. 
Вбити Дракона. Українські революції. – Л.: 
Видавництво Львівського медіафоруму, 224 (о)

Дмитро МУРАВСЬКИЙ. Через війну. Погляд 
волонтера. – К.: Люта справа, 280 с.(п)

Севгіль МУСАЄВА, Алім АЛІЄВ. Мустафа 
Джемілєв. Незламний. – Х.: Віват, 272 с.(п)

Всеволод СТЕБЛЮК. Синдром АТО. Нотатки 
«Айболіта». Сер. «Бібліотека спротиву. 
Бібліотека надії». – К.: Дух і Літера, 288 с.(п)

Олександр СТРАЖНИЙ. Майдан: події 
– свідчення – менталітет. – К.: Дух і Літера, 

360 с.(п)

Олєґ ПАНФІЛОВ. Розмова з «ватником». 
– Тернопіль: Мандрівець, 256 с.(п)

Спеціальна література / 
довідкові видання

Станіслав ВОЛОЩЕНКО. Колекція 
Митрополита Володимира (Сабодана): 
рукописи, стародруки і рідкісні видання. 
– К.: Інститут української археографії та 
джерелознавства НАНУ, 504 с.(п)

Камерон ДІАЗ / Сандра БАРК. Книга про 
тіло. – К.: Форс Україна, 288 с.(п)

Екотаж: керівництво з радикальної 
природоохорони. – К.: Орієнтир, 188 с.(п)

Фолькер ЛІЛІЄНТАЛЬ. Розслідування; 
Геннінг НОСКЕ. Журналістика: що треба 
знати та вміти. – К.: Академія української 
преси; Центр вільної преси, 135+312 с.(о)

Психологія бою. – Л.: Астролябія, 352 с.(п)

Андрій ХАРУК. Бойові літаки ХХІ століття. 
– Х.: Клуб сімейного дозвілля, 400 с.(п)

Сінді ШЕЙБЕ, Фейз РОГОУ. 
Медіа%грамотність. Критичне мислення 
у мультимедійному світі. – К.: Академія 
української преси; Центр вільної преси, 319 с.(о)

■
■

Костянтин РОДИК

2017-го номінацію «Обрії» 
доповнено рубрикою «Бізнес 
/ економіка / успіх». Книжок 
цього напряму більшає на 
українському ринку лавино-
подібно. А десять років тому 
таку літературу фокусова-
но випускало лише київське 
«Видавництво Олексія Капус-
ти». Нині перекладено книж-
ки чи не про всі найвідоміші 
світові компанії, але досі 
маємо приблизне уявлення 
про становлення українських 
виробників. За радянських 
часів книжки про «трудову 
славу» підприємства входи-
ли до обов’язкового імідж-
пакета кожного більш-менш 
успішного заводу-фабри-
ки-колгоспу. Ідея гарна, але 
безнадійно інфікована про-
пагандою. Схоже, відраза до 
занапащеного жанру вивіт-
рюється лише тепер — ми-
нулого сезону з’явилися два 
добрі зразки-путівники віт-
чизняним бізнесом: «10 ус-
пішних українських брендів» 
(Брустурів: Дискурсус) та 
«Стартап на мільйон. Як ук-
раїнці заробляють статки на 
технологіях» (Х.: Віват).

 Звісно, щось таки виходи-
ло упродовж двадцяти п’яти 
незалежних років — украй 
епізодично. Найперше при-
гадується книжка одного із 
засновників «Бліц-інформу» 
Володимира Чепового «Биз-
нес — самая честная Игра», 
що з 2002-го витримала три 
перевидання (останнє — К.: 
Самміт-Книга, 2016). Утім, 
ті спогади стилізовані під 
повість — тобто, маємо до діла 
зміфологізований продукт. 
2008-го вийшов нарис Рос-
тислава Семківа «Іван Мал-
кович, український видавець 
і поет» (К.: Атлант ЮЕмСі), 
де оповідано історію постання 
видавництва «А-БА-БА-ГА-
ЛА-МА-ГА», нехай і не так 
детально, як хотілося б. Ірина 
Славінська перетворює низ-
ку інтерв’ю з відомими пер-
сонами, серед яких і підпри-
ємці, на «Історії талановитих 
людей» у двох випусках (К.: 
Брайт Стар Паблішинг, 2014; 
2015), і того ж 2015-го резо-
нансно з’являється книжка 
«TheUKRAINIANS: Історії 
успіху» (Л.: Видавництво Ста-
рого Лева), що посідає друге 
місце в тогорічному рейтинґу. 
Утім, три останні видання 
є радше PR-презентаціями, 
аніж журналістськими роз-
слідуваннями.
 «10 успішних українсь-
ких брендів» та «Стартап на 
мільйон» також не дотягують 
до інтриги журналістського 
розслідування — негативний 
досвід згадано лише раз (недоб-
росовісна конкуренція з боку 
«Епіцентру»). Обидві книжки 
зосереджені на реконструк-
ції успішно-позитивних почи-
нань, що таки перетворилися 
на бренди. Такі собі пізнаваль-
ні екскурсії, а почасти й нав-
чальні посібники.
 Справді дізнаємося чимало 
нового, починаючи з термінів 
(«серійні підприємці», «сейлз-
терапевти», «монетизація 
досвіду та репутації», «фака-
пи, себто промахи» тощо). Й 
навіть поповнимо суму своїх 
міфологічних знань, як-от: 
«Семмі — це божественний 
персонаж, покровитель манд-

рівників та авантюристів». 
Декілька українських аван-
тюристів-початківців назва-
ли іменем свого патрона фір-
му з виготовлення чоловічих 
шкарпеток «небазарної есте-
тики» — «Sammy Icon». Чи 
не божевільна затія? Вітчиз-
няний ринок спочатку так і 
подумав: «За перші три міся-
ці хлопці продали близько со-
тні пар. Ціна однієї на той 
час становила 35 гривень». 
Оскільки стартовий капітал 
($15 тис.) на той час уже вико-
ристали, ситуація адекватно 
описувалася поняттям «повна 
д...». Та, либонь, втрутився 
сам Семмі, й помалу шкарпет-
кова фірма його імені впевне-
но опанувала ногами спожи-
вачів, включно з іноземними 
— нині «Sammy Icon» прода-
ються у 16 країнах (від США 
до Нової Зеландії).
 У бізнесових книжках 
цифри мають більш привіле-
йований статус, ніж букви. Й 
автори обидвох рецензованих 
видань намагаються ставити-
ся до них із належною увагою. 
Дізнаємося, приміром, що пер-
ший Форум видавців у Львові 
(1994) «відбувся завдяки гран-
ту фонду «Відродження» — 
$25 тис.», із жорсткою умо-
вою придбати 3 комп’ютери на 
$18 тис. А коли троє партнерів 
(Юрко Назарук, Андрій Худа, 
Дмитро Герасімов) замислили 
створити мережу «атмосфер-
них закладів... на межі затиш-
ного простору, доброї кухні, 
театру й людських взаємин» 
— майбутній «!FEST», що по-
чинався з легендарної «Криїв-
ки» на львівській площі Ри-
нок, — «взяли в банку «Львів» 
$534 тис.».
 Звідки у вас капіталістичні 
гени? — запитують у своїх ге-
роїв-стартаперів автори обох 
книжок. Виявляється, чи не 
всі мають досвід, подібний до 
того, що Гоголь запримітив 
у юному Павлуші Чічікові. 
Олексій Малицький («Сем-
мі») спогадує: «На морі, як був 
малий, робив із мушель «ви-
сульки» й продавав їх. Здавав 
у оренду велосипед за наклей-
ки... У Дрогобичі відключали 
воду, а в нас була криниця. Я 
побачив у цьому можливість. 

Брав пляшки, кип’ятив їх, 
наливав туди води й розносив 
сусідам по 15 копійок».
 А от що було далі — 
здебільшого укриває густий 
туман. Авжеж, бермудсь-
ка зона «першого мільйона», 
недоторкана тема. У книж-
ці «10 успішних українських 
брендів» кволу спробу розвія-
ти корупційну тінь політики 
навколо бізнесу бачимо хіба у 
главі, присвяченій постанню 
«Української правди»: у квіт-
ні 2000 року гроші на запуск 
сайту дав Є.Марчук, тодіш-
ній кандидат у президенти — 
$2 тис. на місяць. Але вже «у 
травні 2000 року в УП вийш-
ла стаття «Претенденты в 
президенты, расслабтесь!», 
де журналістка Тетяна Ко-
робова гостро критикува-
ла Марчука. Фінансування 
обірвалося миттєво. Наступ-
ного дня «Українську прав-
ду» виселили з офісу й забра-
ли комп’ютери». 
 Натомість у книжці «Стар-
тап на мільйон», де йдеть-
ся про ІТ-проекти, мало зро-
зумілі політикам, — про це 
нема нічого (окрім недав-
ніх «масок-шоу» під час по-
лювання силовиків на загад-
кові «сервери»). Більше за те, 
у передмові доктора економі-
ки, венчурного підприємця 
Євгена Ленґа читаємо: «Ми 
припинили спілкуватися з 
політиками й чиновниками 
— то марнування дорогоцін-
ного часу... Створюємо екосис-
тему».
 Ця таємнича екосистема 
— справжня terra incognita 
для масового читача. Вияв-
ляється, «ІТ-галузь в Україні 
— друга за величиною сфера 
економіки після агробізнесу». 
Та водночас — через оте не-
вігластво політиків — 2016-го 
року Україну залишили понад 
п’ять тисяч ІТ-фахівців; втра-
чено мільярди доларів недоот-
риманого прибутку. Але оп-
тимізмові тих, що лишаються 
(як і їхньому успіхові, справ-
ді світовому), — можна щиро 
позаздрити. Як радить голова 
спостережної ради Українсь-
кої асоціації міжнародних 
інвесторів Андрій Колодюк, 
«не проводьте багато часу у 

Facebook, читаючи страшил-
ки, що час виїжджати з краї-
ни. Це піар-кампанії. Я не 
кажу, що нам треба заплю-
щувати очі на реальність. 
Ми знаємо, що відбуваєть-
ся. Але я знаю й інше: реаль-
ність можна створювати... 
Що можна зробити в Амери-
ці чи Європі, якщо ви підняли 
на ваш стартап $500 тис. 
інвестицій? За такі гроші ви 
можете найняти півтори лю-
дини, з яких одна — юрист. За 
ті самі $500 тис. ви можете 
приїхати в Україну і знай-
ти тут повноцінну коман-
ду й партнерів. Витрати на 
створення стартапу в Ук-
раїні та Америці відрізняють-
ся в п’ять—десять разів».
 Обидві книжки-номінан-
ти багаті на такі ось розкуті 
порівняння та афористич-
ні визначення. Скуштуйте: 
«Банківське обслуговуван-
ня важливе, а банки — ні» 
(Олександр Витязь, керівник 
Центру електронного бізнесу 
«Приватбанку»); «Ми не га-
рантуємо успіху, ми підви-
щуємо його ймовірність» (Ан-
дрій Федорів, піар-компанія 
«FEDORIV»); «Скотч — це 
уособлення тимчасового ви-
рішення проблеми... Професій-
ність — це коли ти робиш те, 
що ти говорив, і готовий за 
це відповідати» (Юрко Наза-
рук, «!FEST»); «Комунікатор 
— от я хто» (Олександра Ко-
валь, президент Форуму ви-
давців); «Є в мене така мета 
— сьомий президент Украї-
ни. Це найпростіший спосіб 
пояснити, якого масштабу 
змін я хочу в країні» (Олексій 
Малиць кий, «Sammy Icon»).
 Та більше за стилістику, 
звісно, вражає фактаж. Коли 
узнаєш, що сервісами ук-
раїнської компанії Grammarly 
користуються два мільйо-
ни студентів з 800 універси-
тетів світу, або що вже сьо-
годні 7% усіх посівних площ 
в Україні доглядають за допо-
могою дронів фірми DroneUA. 
А перспективи — то взагалі 
фантастичні. Українська кі-
берспортивна команда Na’Vi 
за 6 років участі у міжнарод-
них змаганнях заробила $6 
млн. призових коштів («про-
фесійний геймер може зароб-
ляти від $400 до $25 тис. на 
мі сяць»). Світ змінюється, 
спостерігаємо «початок ново-
го футболу, коли не більше: за 
кілька років чемпіонати про-
водитимуться на стадіонах і 
збиратимуть десятки тисяч 
уболівальників». 
 Врешті-решт, секрет ус-
піху кожної з трьох десят-
ків компаній, про які йдеть-
ся в обох книжках, спільний: 
«Найбільший виклик — це 
поставити собі мету». ■
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Тетяна ЗІНЧЕНКО

 Не раз чула такий вислів «небо 
в роті», який уже, здається, став 
крилатим, тобто фразеологізмом, 
якщо це стосується чогось особли-
во смачного. Те саме, напевне, що 
й «райська насолода». А ось «під-
вернувся» і рецепт з одноймен-
ною, так би мовити, назвою — 
пляцок «Небо в роті». Ним поді-
лилася хмельничанка Марія Ре-
мушевська. Це справді легкий, 
ніжний та дуже смачний пля-
цок, що  наче тане в роті. Кислин-
ка яблук дуже вдало поєднуєть-
ся з ніжним тістом та повітряним 
кремом-суфле. 
 Інгредієнти для тіста: борош-
но — 300 г, масло — 150 г, розпу-
шувач — 1,5 чайної ложки, сме-
тана — 3 столові ложки, жовтки 
з варених яєць — 4 штуки, цук-
рова пудра — 100 г.
 Для крему: згущене молоко 
— 300 г, вершки (від 30%) — 500 
мл, желатин — 15 г.
 Для яблучної начинки: яб-
лука (великі, кислосолодкі) — 
6 штук, мед — 3 столові ложки, 

лимонний сік — із половини ли-
мона.
 М’яке масло збиваємо з цук-
ровою пудрою, додаємо по одно-
му варені жовтки. Сметану змі-
шуємо з розпушувачем і додаємо 
до масляної маси. Борошно про-
сіюємо і також додаємо до мас-
ляної суміші. Замішуємо м’яке 
тісто, загортаємо його в харчову 
плівку та кладем у холодильник 
на 20-30 хвилин.
 Поки тісто «відпочиває» в хо-
лодильнику, приготуємо яблуч-
ну начинку: яблука чистимо та 
ріжемо тоненькими скибочками, 
викладаємо в каструльку та вари-
мо на малому вогні до м’якості, 
вимикаємо вогонь і додаємо мед 
та лимонний сік.
 Тепер приготуємо крем. Вер-

шки (50 мл) нагріваємо та роз-
чиняємо в них желатин. Реш-
ту вершків збиваємо на середніх 
обертах міксера до густоти і про-
довжуюємо збивати, додаючи 
порціями згущене молоко. Змі-
шуємо нашу вершкову масу з же-
латином. Крем готовий.
 Виймаємо тісто з холодильни-
ка та ділимо на 2 частини. Аку-
ратно розкачуємо тісто на папе-
рі для випічки. Разом із папером 
викладаємо тісто на форму (24 см) 
і ставимо його в розігріту до 180 
градусів духовку, випікаємо 10 
хвилин до золотистого кольору.
 Збираємо пляцок: на корж 
(коржі дуже ніжні, тому працює-
мо з ними   акуратно) викладаємо 
теплу яблучну начинку. На на-
чинку — половину крему. Далі 

знову корж — начинка — крем. 
Ставимо пляцок у холодильник 
на кілька годин, щоб крем застиг. 
І смакуємо!
 Ви ще тримаєтеся? Тоді зано-
туйте ще один фантастичний ре-
цепт випічки  — смородиновий 
торт із кремом пломбір. Він від 
хмельничанки Інни Сотніченко, 
але вже успішно «випробуваний» 
у справі, тобто на святі, отож ре-
комендую. 
 Для коржів потрібно 380 г бо-
рошна, 250 г вершкового масла, 
200 г сметани, яйце.
 Для крему пломбір: 2 яйця, 
130 г цукру, чайна ложка ваніль-
ного цукру, 2 столові ложки бо-
рошна, 350 г сметани (від 25%), 
250 г вершкового масла.
 Прошарок: 300-400 г пюре або 
джему чорної смородини.
 Коржі: перетерти масло з бо-
рошном на крихту, додати смета-
ну з яйцем, замісити тісто та пок-
ласти в холод на 30-40 хвилин. 
Потім розділити на 12-15 рівних 
частин, тоненько розкачати та ви-
різати коржі діаметром 20-24 см, 
наколоти виделкою та випікати 

при 190 градусах до золотисто-
го кольору (зручно розкачувати 
відразу на пергаменті, щоб зручно 
було переносити на деко). Коржі 
будуть злегка «пупирчасті», але 
дуууже смачні). Обрізки не їсти, 
вони ще знадобляться!
 Крем: яйця, цукор, ванільний 
цукор, борошно і сметану змішує-
мо та уварюємо до загустіння на 
паровій бані (постійно помішую-
чи). Накриваємо харчовою плів-
кою і охолоджуємо. Збиваємо 
масло кімнатної температури і в 
нього по ложці додаємо остиглий 
крем, продовжуючи збивати.
 Кожен корж (крім верхньо-
го) змащуємо кремом і чорнос-
мородиновим пюре або джемом. 
Тортик буде досить високий. 
Обертаємо харчовою плівкою, 
кладемо зверху кухонну дощеч-
ку і ставимо під вантаж (до 1 кг) 
у холод на всю ніч. За ніч торт 
злегка осяде та вирівняється.  
Наступного дня змащуємо верх 
і бочки торта кремом (має зали-
шитись від учора) та декоруємо 
крихтою, яку робимо з обрізків 
коржів. ■

Тетяна ЗІНЧЕНКО

Справжня врожайна пора для господинь 
— саме зараз. Коли свята тільки мину-
ли, а всі коронні страви вже були вдало 
презентовані, не втратити свого висо-
кого звання найкращої кулінарної феї 
— завдання із завдань. Треба придуму-
вати щось нове чи добре забуте старе і 
готувати-готувати. І, що цікаво, усім чи 
майже усім таке безперестанне кухонне 
чаклування подобається, бо плеяда при-
йдешніх свят на це особливо надихає.

М’ясо і журавлина
 Якщо кулінарна фантазія потроху ви-
черпується, усе одно не здавайтеся! Мож-
на ж зазирнути на плиту інших чудових 
господинь і створити щось за їхньою по-
радою. У хмельничанки Інни Сотніченко 
є рецепт чудового м’ясного рулета з жу-
равлиною, яблуками і горіхами. Я поду-
мала: от би такий створити! І створила, бо 
робити це було легко і приємно. 
 За рецептом Інни, свинину (корейка 
— 800-1000 г) розрізаємо, щоб вийшов 
один цільний пласт, накриваємо плів-
кою та відбиваємо. Змащуємо розтопле-
ним вершковим маслом, солимо та пер-
чимо за смаком. Посипаємо подрібнени-
ми горіхами, журавлиною (я брала свіжу, 
вона трішки дає кислинку, враховуйте це, 
тому можна брати і сушену), розмарином 
та чебрецем. Зверху викладаємо яблуко, 
порізане тоненькими слайсами. На яблу-
ко викладаємо куряче філе та завертаємо 
в рулет. Перетягуємо ниткою та випікає-
мо у фользі 45-60 хвилин при 180 граду-
сах. Хвилин за 10-15 до закінчення фоль-
гу можна розгорнути, щоб була золотиста 
скоринка. Подаємо з соусом із журавлини 
чи аджичкою. Ну от, біля пунктика пла-
ну «в новий рік із новим м’ясним деліка-
тесом» можна сміливо ставити галочку. 

Родзинка — чорнослив
 Виявилося, що після новорічних при-
готувань залишилося чимало чорносли-
ву: в кутю його багато не додаси, в узварі 
він чудовий, але в міру, в борщі з вуш-
ками — узагалі вершина досконалості, 
але також у міру, тому й залишилися 
апетитні чорні сливочки. Але скрізь, де 
б він був, він створює новий смак: наси-
чений, солодкавий із пікантною гірчин-
кою, з легким присмаком літа і терпкіс-
тю осіннього саду. 
 Ось узяти звичайне м’ясо: смачно, але 
нічого особливого, тим паче якщо враху-
вати, що за свята ми вже його встигли 
добряче насмакуватися. Але якщо його 

приготувати з чорносливом — страва на-
буває купу плюсів і заслуговує на чільне 
місце в кулінарному записничку.
 Отож на 1 кг свинини (філе чи ошийок) 
візьміть 200 г чорносливу без кісточок, 4 
зубчики часнику, 150 г майонезу, 2 сто-
лові ложки гірчиці (меленої або зерна-
ми), по 0,5 столової ложки паприки і ме-
леного духмяного перцю, чорний меле-
ний перець та сіль за смаком.
 Підготуйте чорнослив: помийте і за-
лийте теплою водою на півгодини. Части-
ну чорносливу залиште цілим, іншу час-
тину подрібніть або поріжте тонкими час-
точками. Часник вичавіть, додайте спе-
ції, сіль і перемішайте. М’ясо помийте і 
обсушіть. Зробіть надрізи, змастіть все-
редині і зовні часниковою масою і нафар-
шируйте чорносливом. Змішайте майо-
нез із гірчицею і паприкою. Покладіть 
м’ясо на фольгу і змажте всередині й ззов-
ні гірчично-майонезною сумішшю. Звер-
ху викладіть чорнослив, ретельно загор-
ніть у кілька шарів фольги і залиште на 
ніч (або хоча б на кілька годин), щоб сви-
нина з чорносливом і спеціями «подру-
жилися». Викладіть м’ясо на деко і випі-
кайте у розігрітій до 200 градусів духов-
ці приблизно годину. У процесі випікання 
духовку не відкривайте. Потім дістаньте 
м’ясо, розкрийте фольгу і запікайте ще 20 
хвилин до утворення рум’яної скоринки. 
 Ну і будь-який салатик чорнослив об-
лагородить своєрідною, лише йому влас-

тивою, ноткою. Приготуйте перепели-
ний, він незвичайний! Потрібно одне філе 
копченої курки, 200 г маринованих пече-
риць, 10 відварених перепелиних яєць, 
свіжий огірок, пару гілочок зелені (кріп, 
петрушка, зелена цибуля) і жменя чорнос-
ливу. Усе порізати і заправити чи майоне-
зом, або йогуртом, або оливковою олією й 
лимонним соком.
 Часто в таку пору хочеться чогось га-
ряченького, а чого — і не розбереш так 
відразу. Готуйте гарячі салати, вони за-
звичай мають шалений успіх. У рівнен-
чанки Юлії Лук’янчук є рецепт тако-
го салатику, що може бути хоч святко-
вим, хоч буденним, хоч салатом, хоч ос-
новною стравою, словом, універсальний 
салат. Дуже смачний! Інгредієнти бе-
руться в таких кількостях, які вам по-
добаються: чогось можна взяти більше, 
чогось — менше, обирайте особисті пріо-
ритетні продукти. 
 Готуємо: печериці порізати на чотири 
частинки і обсмажити. Солоний огірок 
порізати слайсами, цибулину подрібнити 
і обсмажити, пекінську капусту пошинку-
вати, м’ясо (свинину, курятину) порізати 
соломкою і обсмажити. 
 У пательні підігріваєм до гарячого 
м’ясо, гриби, цибульку і огірок. Вимішує-
мо з діжонською гірчицею (зернами). Пе-
кінську капусту вимішуємо з оливковою 
олією і перемішуємо з усім тим гарячим. 
Подавати гарячим. Можна без цибульки.

Риба в сметанному морі
 Ви, до речі, вже запікали рибку з кар-
топлею і білими грибами в сметані на при-
йдешні свята? Якщо ні, зробіть це якнай-
швидше! Це дуже ніжне, ошатне, запашне 
творіння ваших рук просто причарує своїм 
смаком усіх, хто його куштуватиме. 
 Потрібно буде 500 г філе будь-якої риби, 
500 г картоплі, 200 г сушених білих грибів, 
склянка сметани, 2 столові ложки борош-
на, по 30 г твердого сиру і масла, 2 яйця, 4 
столові ложки олії, сіль, перець, зелень.
 Філе посолити, поперчити, обкача-
ти в борошні та обсмажити на олії з обох 
боків. Гриби замочити, відварити до го-
товності в підсоленій воді (сушені вари-
ти на повільному вогні 40 хвилин), под-
рібнити. Картоплю почистити, порізати 
слайсами, підсолити і обсмажити на олії 
з обох боків. 
 Для соусу: до розігрітих масла та сме-
тани додати чайну ложку борошна, посо-
лити, добре вимішати і варити 2 хвилини 
на повільному вогні. 
 Викласти на деко, змащене олією, 
рибу, злегка полити її соусом і присипа-
ти потертим сиром. Ставимо рибу в духов-
ку на 10 хвилин. Яйця відварити, порі-
зати кільцями і викласти на рибу, звер-
ху — подрібнені гриби, картоплю, поли-
ти соусом і поставити ще в духовку на 40 
хвилин. Готову рибку прикрасити подріб-
неною зеленню. 

Якщо душа бажає супу
 Знайоме відчуття після тривалих 
свят? Хочеться тарілочку гарячого духмя-
ного супчика, з дрібно посіченою зеленню 
і з хрумким чорним хлібом? Не дивуйте-
ся, таке бажання виникає в багатьох, коли 
було всього багато, що аж очі розбігалися. 
 Значить, суп грибний із галушками 
— те, чого прагне душа. Водночас можна 
потішити й інші рідні душі, отож є сенс 
приготувати такий супчик навіть у свят-
кові дні. 
 На 70 г сушених грибів (чи 400 г сві-
жих) потрібно буде 4 картоплини, 30 г 
масла, цибулина, морквина, корінь селе-
ри (невеличкий), корінь петрушки, склян-
ка борошна, сіль, перець, лавровий лист, 
олія, зелень. 
 Як із кожним супом — спочатку вари-
мо бульйон, наразі — грибний (свіжі гри-
би помити, почистити і варити, а сухі попе-
редньо ще й замочити). Потім витягти гри-
би з бульйону і злегка обсмажити на олії 
разом із подрібненими селерою, петруш-
кою та цибулею. Викласти гриби та овочі в 
грибний бульйон, туди ж додати порізану 
кубиками картоплю, посолити, поперчити 
і варити до готовності. Наприкінці додати 
масло, лавровий лист і галушки. 
 Щоб приготувати галушки, потрібно 
замісити круте тісто з води, борошна і солі 
(можна додати яйце, тоді води треба буде 
менше), розкачати ковбаску товщиною 1 
см і порізати на галушки. Вкинути в гото-
вий суп, проварити його ще 5 хвилин, за-
правити подрібненою зеленню і подавати. 
 Смачного продовження свят! ■

ДЕСЕРТ

Небо в роті
Багатошарові торти

■

РЕЦЕПТИ

З’їм того, не знаю, чого
Що готувати, коли свята тривають

■

Коли хочеться «легенької» страви.
Фото з сайта bm.img.com.ua.
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Григорій ХАТА

 Ювілейний в обох формах 
свого літочислення «Дакар» 
пройшов, як і належить такій 
події, на найвищому спортивно-
му рівні. Готуючись до круглої 
дати, організатори десятого за 
ліком «південноамерикансько-
го «Дакара» проклали його мар-
шрут таким чином, що саме цей 
фактор, зрештою, і став вирі-
шальним у процесі визначення 
переможців цьогорічного ралі-
рейду. Як завжди, непростий 
характер пустельних карт, пом-
ножений на складний рельєф 
цьогорічного бездоріжжя дов-
жиною майже 10 тисяч кіло-
метрів, вирішили долю чемпіо-
на в більшості заліків, адже під 
тиском обставин в одному ви-
падку виходили з ладу «залізні 
коні», в іншому — не витриму-
вали навантаження люди.
 Так, на одній з найбільш 
складних спецділянок у перу-
анській пустелі (п’ятий етап) 
зламав зап’ясток переможець 
минулорічного «Дакару» в 
класі квадроциклів росіянин 
Сергій Карякін (тезка відомого 
шахіста з Росії), через що втра-
тив нагоду захистити титул, до-
строково припинивши гонку. 
При цьому титул найшвидшо-
го квадроцикліста «Дакару»-
2018 — удруге після перемоги 
в 2014 році — виборов чилієць 
Ігнасіо Касале на «Ямасі» .
 При цьому вже на болівійсь-
кому бездоріжжі свій хороший 
шанс зберегти звання найсиль-
нішого «дакарівця» в класі по-
зашляховиків втратив леген-
дарний француз Стефан Пете-
рансель. Маючи після полови-
ни дистанції серйозну перевагу 
над конкурентами, на сьомому 
етапі «Пежо» 13-разового пере-
можця легендарного ралі-рей-

ду отримало серйозну «пробої-
ну» у вигляді зламаної підвіс-
ки. На її ремонт 52-річному гон-
щику знадобилося близько двох 
годин, упродовж яких на чільну 
позицію в загальному заліку, 
зробивши при цьому вагомий 
почин, заскочив Карлос Сайнс.
 Маючи за своїми плечима 
дві перемоги у світовому ралі, 
а також один тріумф на «Да-
карі», досвідчений іспанець не 
дозволив своєму зірковому кон-
куренту та водночас напарнику 
по заводській команді «Пежо» 
потіснити себе з чільної позиції 
до завершення перегонів.
 Так само технічний фактор 
вплинув на кінцеву розстанов-
ку сил й у заліку вантажівок, де 
за два етапи до фінішу головних 
претендентів на перемогу роз-
діляла лише одна секунда. Зда-
валося, що напружена боротьба 
точитиметься до останніх метрів 
дистанції. Однак у протистоянні 
російського екіпажу КамАЗа на 
чолі з Едуардом Ніколаєвим та 
команди Федеріко Віллагри на 
«Івеко» все вирішив «його ве-
личність» випадок, коли на пе-
редостанньому етапі на ванта-
жівці останнього вийшла з ладу 
коробка передач. 
 За кращими традиціями без-
доріжнього жанру розгорталася 
боротьба за чемпіонство поміж 
мотоциклістів.
 Тривалий час боротьбу за пе-
ремогу тут вела доволі значна 
група гонщиків. Після того, як 

багаторічні «домінатори» в цьо-
му класі — Кома та Депре — змі-
нили свої амплуа, говорити про 
конкретних фаворитів у цьому 
класі наразі не доводиться. Не 
дивно, що третій рік поспіль на 
«мото-Дакарі» тріумфує щора-
зу новий гонщик. Щоправда, ко-

мандна його приналежність за-
лишається незмінною. Загаль-
ний залік серед мотогонщиків 
виграв австрійський представ-
ник «КТМ» Маттіас Валкнер. 
Не піддавшись на десятому ета-
пі, так би мовити, «стадному» 
інстинкту й обравши, на відміну 

від конкурентів, інший (тобто, 
правильний) маршрут, австріяк 
спромігся на неймовірний стри-
бок у генеральній класифікації.
 Додамо, що в новому для 
«Дакару» класі баггі перемогу 
здобув Рейналду Варела з Бра-
зилії. ■

АВТОСПОРТ

«Його величність» випадок
У Південній Америці завершився ювілейний марафонський ралі-рейд «Дакар»

■

Попри проблеми зіркового лідера «Пежо» Стефана Петеранселя на цьогорічному «Дакарі» 
все одно домінували гонщики цієї французької «стайні».
Фото з сайта www.f1news.ru.
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«Не кожного дня випадає грати в чвертьфіналі «Великого шолома», тож 

мені потрібно було віддати всі сили. Дуже прикро, що мені не вдалося 
зіграти в повну силу. Можливо, десь не пощастило». 

Еліна Світоліна
українська тенісистка

УКРАЇНА МОЛОДА

Григорій ХАТА

 Легкість, з якою при-
ма українського тенісу 
Еліна Світоліна долала 
своїх суперниць на Від-
критій першості Авс-
тралії, відверто вражала. 
У моменти її переможно-
го руху турнірною сіткою 
зайвий раз підтверджу-
валися прогнози букме-
керів, які перед стартом 
«АО»-2018 назвали ук-
раїнку однією з перших 
претенденток на перемо-
гу. Однак після її неочі-
куваного фіаско в чвер-
тьфіналі бельгійці Еліз 
Мертенс — усі лише зди-
вовано розвели руками, 
не розуміючи ту легкість, 
з якою четверта ракетка 
планети віддала два сети 
34-му номеру рейтингу 
WTA — 4:6, 0:6.
 Особливо прикрою 
для шанувальників Сві-
толіної стала її беззу-
ба гра в другій партії, 
котру вона на головно-
му корті Мельбурна — 

арені Рода Лейвера — 
програла «всуху» своїй 
«несіяній» опонентці. 
Звісно, до чвертьфіна-
лу «прості люди» не до-
ходять. І відсутність 
біля прізвища бельгій-
ки сіяного номера не по-
винна була нікого роз-
холоджувати. Про мож-
ливості Мертенс знала 
й Світоліна, котрій ви-
пало зіграти з Еліз у фі-
налі минулорічного тур-
ніру «Істанбул оупен» 
(6:2, 6:4). Тоді найсиль-
ніша тенісистка Украї-
ни підтвердила свій ви-
сокий рейтинг, здобув-
ши свою чергову пере-
могу на турнірі WTA. 
 Однак на «Ауст-
реліен оупен»-2018 про-
тиставити бельгійській 
тенісистці зразки своєї 
кращої гри наша прима 
не змогла, пояснивши 
низький рівень своїх дій 
проблемами «фізичного 
характеру». З урахуван-
ням того, що за день до 
протистояння з Мертенс 

Еліна готувалася пока-
зати публіці на головній 
арені «АО» свій найкра-
щий теніс, її слова про 
погані фізичні конди-
ції викликали непідроб-
ний подив. «Перед стар-
том турніру я мала певні 
проблеми зі здоров’ям. 
Які? Це травма право-
го стегна. Вона поча-
ла непокоїти мене піс-
ля (виграного) турніру 
в Брісбені: було то кра-
ще, то гірше. Дуже при-
кро, що під час чвертьфі-
налу я почувала себе не-
добре», — уточнила Сві-
толіна.
 Звісно, травма може 
слугувати своєрідним 
виправданням для Елі-
ни, котра відверто про-
валила свій перший у 
кар’єрі чвертьфінал на 
«Аустраліен оупен». 
Проте здається, що не 
тільки в ній справа. За-
звичай, відчуваючи по 
ходу поєдинку пробле-
ми зі здоров’ям, після 
серії медичних «тайм-

аутів» тенісисти достро-
ково завершують поєди-
нок. Світоліна ж дограла 
свій поєдинок до кінця. 
Можливо, до останнього 
сподіваючись на сприят-
ливий для неї підсумок. 
За день до матчу спорт-
сменка говорила про го-
товність (певно, йшлося 
про психологічний стан) 
очолити світовий рей-
тинг і показати в чверть-
фіналі хорошу гру. Утім 
своїм шансом вона не 
скористалася. «Не кож-
ного дня випадає грати 
в чвертьфіналі «Гранд 
шлему», тож мені пот-
рібно було віддати всі 
сили. Дуже прикро, що 
мені не вдалося зіграти 
в повну силу. Можливо, 
мені десь не пощасти-
ло», — розмірковує Сві-
толіна. А можливо, 23-
річна прима вітчизня-
ного тенісу просто пере-
горіла, не витримавши 
психологічного тиску, 
пов’язаного з величезни-
ми очікуваннями її пере-

моги в Мельбурні.
 Приміром, перша ра-
кетка чоловічого тені-
су — іспанець Рафа-
ель Надаль, відчуваю-
чи негаразди в п’ятому 
сеті чверть фіналу про-

ти хорвата Маріна Чі-
лича (шостий номер 
посіву), за рахунку 0:2 
на користь опонента у 
заключній партії припи-
нив боротьбу за вихід до 
«топ-4». ■

ТЕНІС

Провал фаворитів
Показавши в чвертьфіналі не найкращу свою гру, перша тенісистка 
України попрощалася з «Аустреліен оупен»

■

У чвертьфіналі «АО» перша ракетка України Еліна Світоліна
програла 34-му номеру світового рейтингу.
Фото з сайта tennisua.org.
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Читайте 
в наступному 
номері:

КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №9■

ПОГОДА■
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 До відвідувача в ресторані підхо-
дить офіціант. Той дає йому долар зі 
словами:
 — Порадьте мені що-небудь.
 Офіціант кладе купюру в кишеню 
і, нахилившись до відвідувача, каже:
 — Йдіть звідси!

* * *
 У пологовому будинку новоспече-
ний батько каже:
 — Боже, двiйня
 — Ні, поки що одна дитина, — 
заспокоює його медсестра, — а на-
ступного разу приходьте тверезим.

* * *
 Приходить бабуся до гiнеколога, 
той виявився зовсiм молодим. Вiн її ог-
лянув, а бабуся запитує:
 — А мама знає, чим ти тут зай-
маєшся?

* * *
 Пiсля того як чоловiк укотре 
прийшов додому п’яний, жiнка йому 
каже:
 — І коли ти перестанеш пити. 
Пiди на цвинтар i подивися, скiльки 
чоловiкiв померло вiд горiлки.
 Чоловiк пiшов туди, повернувши-
ся, каже:
 — Подивився, написано: вiд жiн-
ки, вiд дітей, вiд колективу, вiд друзiв, 
а вiд горiлки — жодного.

* * *
 Одеса.
 — Тут ремонтують годинники?
 — Нi, тут роблять обрiзання.
 — А чому над входом висить го-
динник?
 — А що ви хочете, щоб я туди 
повiсив?

По горизонталі:
 1. Кручений ..., популярна в Ук-
раїні декоративна квітка. 4. Люди-
на поміркованих поглядів, яка понад 
усе ставить права і свободи людини. 
8. Столярний інструмент. 9. Незалеж-
на перевірка даних бухгалтерського 
обліку і показників фінансової звіт-
ності організації. 10. Невеличкий хлів, 
у якому тримають свиней на відголівлі. 
11. Ударний музичний інструмент. 13. 
Давньогрецька богиня перемоги. 15. 
Метод візуального обстеження гортані 
через порожнину рота. 19. Ім’я Бога-
сина в ортодоксальному християнс-
тві. 20. Німецький фізик, який відкрив 
радіоактивне випромінювання і став 
першим володарем Нобелівської пре-
мії. 24. Отруйна змія. 25. Частина сло-
ва, яка вносить зміну у значення кореня. 
26. Корабель, на якому пливе команду-
вач флотом. 28. Африканська країна. 
29. Ім’я зброєносця Дон Кіхота. 
По вертикалі:
 1. Найвищий дворянський титул у 
Британії. 2. Тривожний дзвін. 3. Леген-
дарний воротар київського «Динамо» 
та збірної України. 4. Наука про слов-
ники. 5. Метелик, якого часто плутають 
із колібрі. 6. «Професія» гномів. 7. За-
хисні обладунки середньовічного ли-
царя. 11. Слов’янське божество кохан-
ня. 12. Перші навики, початки вивчен-

ня якоїсь справи. 14. Відомий австрій-
ський богослов і філософ, автор книги 
«Любов і партнерство з католицького 
погляду». 16. Ароматний сорт білого 
винограду, використовується для ви-
готовлення широкого спектру вин. 17. 
Невеличка сумочка, барсетка чи фут-
ляр для засобів гігієни чи необхідних 
у дорозі дрібниць. 18. Спосіб купівлі 
великої партії товару за знижками. 21. 
Певна особливість, відтінок значення. 
22. Легендарний народний хор, ство-
рений Леопольдом Ященком. 23. Му-
зичний інструмент, який, за приказ-
кою, козі не потрібен. 27. Ім’я головно-
го героя культового фільму «Матри-
ця», роль якого зіграв Кіану Рівз. ■

Кросворд №8
від 23 січня
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Інформація 

надана 

Гідрометцентром 

України.

Захід -4…-10

 +2…-3
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 -2…-7

Центр -13…-19

 -2…-9
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дощ, 

гроза

сонячно

мінлива 

хмарність

хмарно

дощ

сніг
Південь -11…-17

 -2…-8

Аліса КВАЧ

 Про те, що 2017 рік став од-
ним із найщасливіших у його жит-
ті, ведучий Тимур Мірошніченко 
повідомив іще напередодні Ново-
го року. Серед знакових подій ми-
нулого року він назвав не лише 
участь у церемонії одного з найпо-
пулярніших європейських пісенних 
конкурсів, а й знайомство з юрист-
кою Інною Рудник. Як стало відомо 
журналістам, пара не надто хотіла 
афішувати свої стосунки, хоча на 
той час вони вже встигли заручи-
тися — для освідчення Тимур об-
рав романтичну Барселону та день 
народження коханої.
 І от друзі Тимура «відзвіту-
вали» про те, що днями вони його 
таки «видали в чоловіки». Урочис-
та церемонія відбулася в одному 
зі столичних ресторанів, куди було 
запрошено близько 150 гостей, се-
ред яких були і його колеги по «Єв-
робаченню» — Володимир Остап-
чук та Олександр Скічко з дружи-

нами. Наречена 
вирішила відмови-
тися від класичного 
вбрання нареченої та 
фати і постала перед 
гостями в оригіналь-
ній сукні з чорним кор-
сетом та бузковою фа-
тиновою спідницею. 
 Саме весілля відбу-
валося у формі вечірки, 
де кожен займався тим, 
що подобається. «Ми хоті-
ли, щоб на нашому весіллі 
ніхто з гостей не напружував-
ся, щоб це був абсолютно віль-
ний формат. Хто хоче — тан-
цює, хто хоче — сидить, каль-
ян курить, хтось спілкується. У 
нас був один із пунктів, який ми 
прописали у нашому запрошенні 
— це приходити без квітів, тому 
що ми наступного дня вирушає-
мо у весільну подорож. І взагалі, 
найкращий подарунок — той, що 
вміщається у конверт», — роз-
повів Тимур в ексклюзивному 

інтерв’ю виданню Viva.
 Наступного дня молодята і 
справді вирушили разом із друзя-
ми в мандри, обравши для роман-
тичної подорожі екзотичні Камбод-
жу, Таїланд та В’єтнам. А фотогра-
фії з весілля Тимур пообіцяв по-
казати пізніше. «Весілля — дуже 

складна історія! Жодної фотки чи 
відео. Бо просто немає на це часу! 
Але вони будуть. Потім. А поки ми 
полетіли. Дякую всім за привітан-
ня!» — написав він в Instagram.
 Що ж головне в їхньому жит-
ті вже сталося. А фотозвіт — за-
чекає. ■

Ната НЕТУДИХАТА

 До яких тільки хитрощів не вдаються 
студенти, щоб зекономити! Один із таких 
випадків нещодавно було зафіксовано в ае-
ропорту китайського міста Ухань. Там ува-
гу охоронців привернула вагітна дівчина, у 
якої живіт просто «гуляв». Яким же було їхнє 
здивування, коли вони почули з «живота» 
ще й звуки, схожі на собаче скімління.
 Як з’ясувалося, причиною дивних явищ 
і справді був маленький песик. Його хазяйка 
вирішила зекономити і не платити спеціаль-
ний збір за перевезення тварини. Для цього 
вона купила накладний силіконовий живіт і 
прикинулася вагітною, помістивши всереди-

ну свого улюбленця. Але при цьому дівчина 
не врахувала одного: перелякана тваринка, 
потрапивши в замкнений незнайомий тем-
ний простір із дивними запахами та звука-
ми, запанікувала і почала намагатися вибра-

тися на волю. Це й помітили охоронці.
 У результаті дівчині довелося заплатити 
не лише всі збори, а й чималий штраф за об-
ман. Як кажуть студенти, шара буває не за-
вжди. ■

ОТАКОЇ!

Вагітна... песиком
Китайська студентка спробувала провезти 
свого улюбленця у накладному животі

■

МАРШ МЕНДЕЛЬСОНА

Мінус 
«єврохолостяк»
Ще один із ведучих 
«Євробачення-2017» 
Тимур Мірошніченко знайшов 
свою половинку

■

Тимур з Інною.❙

25 сiчня за прогнозами синоптиків

Київ: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. На дорогах ожеледиця. 
Вiтер пiвденний, 5-10 м/с. Температура вночi -11...-13, удень 
-3...-5.

Курорти Карпат: мiнлива хмарнiсть, без опадiв. Славсь-
ке: вночi -8...-10, удень 0...-2. Яремче: вночi -6...-8, удень 
-1...+1. Мiжгiр’я: вночi -5...-7, удень 0...+2. Рахiв: уночi -4...-6, 
удень +2...+4.

23 сiчня висота снігового покриву становила: Дрогобич — 
11 см, Стрий — 7 см, Славське — 17 см, Плай — 41 см, 
Мiжгiр’я — 14 см, Рахiв — 15 см, Долина — 10 см, Іва-
но-Франкiвськ — 14 см, Яремче — 9 см, Коломия — 
9 см, Пожежевська — 68 см.
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